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Resumo 

Dispositivos spintrônicos baseados no transporte de corrente polarizada em spm, 

torque de spins e em outros fenômenos representam grandes promessas no cenário da 

tecnologia de miniaturização dos dispositivos eletrônicos da atualidade. Materiais magnéticos 

de grande relevância tecnológica para diferentes áreas envolvem, apesar de exceções, filmes e 

estruturas multicamadas com alta complexidade. Avanços nesta área exigem o da estrutura 

das mesmas, em escala atômica, possibilitando o ajuste de suas propriedades físicas. O 

propósito deste trabalho é a preparação de estruturas multi camadas por sputtering, bem como 

o estudo de fenômenos magnéticos envolvidos nestas estruturas. 

O objetivo é produzir uma válvula de spin. Esta é uma estrutura multi camada 

composta por dois filmes ferromagnéticos separados por um espaçador não magnético. A 

magnetização de uma das camadas ferromagnéticas é livre para girar sob efeito de pequenos 

campos externos, enquanto a magnetização da outra camada ferromagnética permanece fixada 

por meio de acoplamento de troca com uma camada antiferromagnética. A estrutura é 

ajustada para permitir que pequenos campos magnéticos aplicados possam chavear a 

magnetização das camadas ferromagnéticas, de um estado antiparalelo à um estado paralelo, 

resultando na variação da resistividade elétrica da estrutura (efeito GMR). 

Otimização das condições de deposição foi necessária para obter estruturas com 

acoplamento por polarização de troca, e acoplamento antiferromagnético através do espaçador 

não magnético. A correlação entre as condições de deposição e as propriedades magnéticas 

dos filmes foi estudada. O trabalho apresentado nesta dissertação tem contribuído para a 

caracterização de filmes finos magnéticos, quais podem ser utilizados na produção de 

sensores magnéticos, e do novo sistema de sputtering montado no Laboratório de Física 

Aplicada do CDTN. 

3 



Abstract 

Spintronic devices based in the transport of spin polarized current, spin's torque and 

other related phenomena represent big promises in the scenery of the technological 

miniaturization of current electronic devices. Magnetic materiais of great technological 

relevance for different areas deal with, despite some exceptions, films and multilayered 

structures with high complexity. Advances on these fields require the control of those 

structures in atomic scale, in order to be able to tailor their physical properties. The purpose of 

this work is the preparation of multilayered structures by sputtering, as well the study of 

magnetic phenomena involved in this structures. 

The aim is to produce a spin valve. This is a multilayer structure composed of two 

ferromagnetic layers, separated by a non magnetic spacer. The magnetisation of one of the 

ferromagnetic layers is free to rotate under the effect of small externaI fields, whilst the 

magnetisation of the other ferromagnetic layer remains fixed by means exchange coupling to 

a antiferromagnetic layer. The structure is tailored to allow the small applied magnetic fields 

to switch the magnetisation of the ferromagnetic layers from antiparallel state to a parallel 

state resulting in the variation ofthe electrical resistivity ofthe structure (GMR effect). 

Optimization of deposition conditions was required to obtain structures with exchange 

bias coupling, and antiferromagnetic coupling through a non magnetic spacer. The correlation 

between the deposition conditions and the magnetic properties of the films was studied. The 

work presented in this dissertation has contributed to the characterisation of both magnetic 

thin films, which can be used on the production of magnetic sensors, and the new sputtering 

system assembled in the Applied Physics Laboratory ofCDTN. 
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· ..... _ .. _._-_._ .. _----------

1. Introdução e objetivo geral 

Os progressos recentes em magnetismo e materiais magnéticos transformaram os 

materiais magnéticos nanoestruturados em peças fundamentais para o desenvolvimento de 

novos dispositivos magnéticos e spintrônicos. A magneto-eletrônica é hoje fortemente 

baseada na magneto-resistência gigante (GMR) e magneto-resistência túnel (TMR) , em 

válvulas de spins, etc. Isto é, em efeitos resultantes de acoplamento(s) magnético(s) em 

estruturas do tipo multicamadas. Dispositivos spintrônicos baseados em transporte de corrente 

polarizada em spin, em torque de spins e em outros fenômenos ainda são um desafio, mas 

representam uma grande promessa. Portanto, os materiais magnéticos de grande relevância 

tecnológica para diferentes áreas envolvem, via de regra, filmes e estruturas multicamadas 

bastante complexas, e os avanços nesta área exigem o domínio na influência da estrutura das 

mesmas, em escala atômica, nas suas propriedades físicas. 

Deve ser ainda ressaltado que os principais sistemas magnéticos estruturados em 

camadas de grande relevância atual para a aplicação desses materiais em sensores e outros 

dispositivos magnéticos e spintrônicos, são amplamente baseados em filmes policristalinos, 

preparados por pulverização catódica (sputtering). 

Válvulas de spins são estruturas onde temos duas camadas metálicas ferromagnéticas 

(FM) paralelas e muito finas (~ nm) separadas por uma camada não magnética (NM, um 

espaçador), depositadas sobre uma camada metálica antiferromagnética (AF), ou seja, uma 

estrutura com a forma geral FM/NM/FM/ AF. Em tal estrutura, a magnetização da camada FM 

em contato com a camada AF está rigidamente fixada na sua direção e sentido, quando o 

efeito de polarização de troca (exchange bias, EB) está presente na interface FM/AF, e a 

segunda camada FM está livre para responder à aplicação de pequenos campos magnéticos. 

Uma alternância entre os alinhamentos paralelo e antiparalelo das camadas FM gera efeitos de 

magneto-resistencia gigante ou túnel, dependendo do tipo de espaçador (metálico ou isolante, 

respectivamente). Apesar da importância tecnológica, a natureza deste acoplamento ainda não 

é uma questão totalmente esclarecida, onde os modelos propostos na literatura alcançam 

diferentes graus de concordância com os resultados experimentais. 

A anisotropia por intercâmbio é associada à interação entre uma camada 

ferromagnética e uma camada antiferromagnética, a qual se manifesta pelo deslocamento da 

curva de histerese magnética em relação ao eixo de campo zero. A importância desta 
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anisotropia reside nas várias aplicações tecnológicas, em especial na construção de válvulas 

de spin, dispositivos baseados na magnetoresistência gigante sendo empregadas em cabeçotes 

magnetoresistivos. Não há dúvidas de que sistemas FMlAF (válvulas de spins e outros 

arranjos magnéticos) com AFs ordenados à temperatura ambiente apresentam uma grande 

variedade de aplicações tanto no desenvolvimento da atual tecnologia convencional de 

cabeças leitoras/gravadoras, como em muitas outras aplicações, tais como sensores de amplas 

aplicações na área automotiva, ou para aplicações na biomedicina (detectores de 

nanopartículas ). 

Exchange bias (EB), um dos efeitos usados em válvulas de spm, é um problema 

duradouro na fisica da matéria condensada [1,2] e um importante tema corrente em 

nanoestruturas magnéticas, tanto do ponto de vista da pesquisa fundamental [3-6] como 

devido à sua importância para aplicações tecnológicas [4, 7]. Apesar dos significativos 

progressos na compreensão fenomenológica e do mecanismo da interação de EB, muitos 

aspectos ainda precisam ser mais investigados para um melhor entendimento desses sistemas, 

entre eles as correlações entre estruturas e campos de EB (HE), os mecanismos envolvidos na 

reversão da magnetização, efeitos de rugosidade de interface, efeitos de tamanho, etc. [8,35]. 

O processo de reversão da magnetização a baixos campos magnéticos é de particular 

interesse, pois reflete a estrutura de domínios nas camadas F e AF. Embora a estrutura 

magnética no AF venha sendo considerada tanto em trabalhos teóricos [9] como 

experimentais [10], a camada F tem recebido uma atenção muito menor [11], sendo que a 

maioria dos modelos não considera a estrutura de spins no F na direção perpendicular à 

interface. Experimentalmente, a determinação, com resolução em profundidade, da estrutura 

de spins nas camadas F ou AF ou mesmo efeitos de interface é bastante dificil, uma vez que 

poucas técnicas permitem estudos dessa natureza em camadas embebidas em sistemas 

magnéticos [12]. 

Sistemas FM/AFM baseados em IrMn, Fe50Mn50 cfc e NiMn [3,13] são 

particularmente interessantes para dispositivos por apresentarem altas temperaturas de Néel. 

Uma vez que EB é fundamentalmente um fenômeno onde o acoplamento é mediado pelos 

spins interfaciais, e sendo que as proporções das superficies de ligas metálicas podem não ser 

exatamente equivalentes ao seus volumes, um detalhado conhecimento das propriedades 

estruturais e magnéticas destas interfaces é particularmente importante. 
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Entre outros tópicos, o grupo de pesquisa do LF A/CDTN, liderado pelo Prof. W AAM, 

tem se dedicado fortemente ao estudo de bicamadas de filmes ferromagnéticos (F) e a 

antiferromagnéticos (AF) com acoplamento de polarização de troca (exchange bias, EB) 

baseados em sistemas epitaxiais ou quasi-epitaxiais e à investigação das correlações estrutura 

- magnetismo (ordem magnética, efeitos magneto-volumétricos, ... ) em filmes epitaxiais 

ultrafinos de metais e ligas de metais 3d. 

Este trabalho está embasado em estudos desenvolvidos no sentido de investigar e 

compreender os mecanismos que envolvem a produção e reprodução de sistemas do tipo 

multi camadas, com estruturas sofisticadas e de alta qualidade, através da técnica de 

Sputtering, no LF A/CDTN-MG. Para isso algumas etapas foram seguidas com o intuito de 

garantir total confiabilidade no sistema até a otimização dos resultados obtidos com as 

válvulas de spin. Nesse sentido, têm sido realizados estudos sobre as correlações entre a 

estrutura e as conseqüentes propriedades magnéticas em diferentes sistemas que apresentam 

EB [14-19]. 

Com foco no estudo de materiais de interesse para aplicação no desenvolvimento de 

sensores e outros dispositivos, o grupo investiu recentemente na montagem de um sistema de 

sputtering em condições de UHV, voltado para a preparação de multicamadas magnéticas 

(sistemas FMlAF, válvulas de spins) baseadas em filmes policristalinos de AFs de alta 

temperatura de Neel (CoFe/IrMn e em NiFe/FeMn), e vem buscando investigar algumas das 

questões abertas sobre o acoplamento magnético em nano estruturas policristalinas, preparadas 

por sputtering: a influência de tamanho, efeitos estruturais e de interface, orientação 

cristalográfica, e ordem química e interdifusão, no exchange bias (EB) e na estrutura de spins 

em sistemas FM/AF envolvendo filmes AF policristalinos. Assim, pretendemos nos estender 

desde aspectos fundamentais até a adequada manipulação dos materiais visando o interesse 

tecnológico. Daremos também ênfase à busca de desenvolvimento de sensores magnéticos 

baseados nas nanoestruturas magnéticas aqui investigadas. 

Os materiais que apresentam maior interesse para dispositivos spintrônicos baseados 

em válvulas de spins, são ligas AF de alta temperatura de Néel, como IrMn, FeMn e NiMn, e 

ligas FM de alta anisotropia magnética, principalmente CoFe. Portanto, os sistemas 

policristalinos aqui eleitos para serem base da preparação de válvulas de spins foram 

bicamadas CoFe/IrMn e NiFe/FeMn. Uma vez dominada a preparação de tais nano estruturas 

magnéticas, deverá ser estudada a viabilidade de aplicação dos materiais sintetizados, e 
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projetado o desenvolvimento de sensores e dispositivos magnéticos baseados em diferentes 

nanoestruturas bi- e multicamadas policristalinas aqui investigadas. 

Portanto, face ao acima exposto, os objetivos desta dissertação foram (i) investigar a 

influência de parâmetros de deposição nas propriedades estruturais e magnéticas de filmes de 

CoFe depositados em diferentes condições sobre substrato de Si, e (ii) contribuir na 

caracterização da preparação de válvulas de spins baseadas em filmes policristalinos de CoFe 

(FM) e de IrMn (AF) usando o sistema não comercial de pulverização catódica. Nosso grupo 

desenvolveu com sucesso uma metodologia para obtenção de estrutura do tipo válvula de spin 

com a seguinte estrutura CoFe/Cu/CoFe/lrMn, depositada por pulverização catódica (ou 

Sputtering) a temperatura ambiente em substratos de Si(100). 

Uma vez que as características magnéticas de um filme ferromagnético são 

dependentes de sua microestrutura, e, portanto, fortemente influenciadas, obviamente, pelas 

condições de crescimento, a proposta deste trabalho foi investigar a influência da pressão de 

argônio, e da potência da corrente aplicada ao alvo do material a ser depositado, na estrutura 

(rugosidade) de filmes de ligas de CoFe depositados sobre Rui Tal Si por sputtering, e suas 

propriedades magnéticas. 
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.... _ ... _ ... _-._---_ .... __ ._-----------

2. Crescimento de filmes finos policristalinos 

Com a crescente miniaturização dos dispositivos eletrônicos, o crescimento de filmes 

finos e multicamadas por fase vapor se transformou nas últimas décadas em um dos mais 

importantes métodos de preparação de filmes e heteroestruturas. 

Obviamente, as propriedades físicas e eletrônicas desses materiais possuem uma forte 

correlação com o seu grau de cristalinidade, o qual é dependente dos parâmetros de deposição 

(ex: temperatura do substrato, fluxo de gases, pressões parciais, etc.). 

Materiais na forma de filmes ou multicamadas policristalinas tem uma ampla 

variedade de aplicações eletrônicas, magnéticas, ópticas, químicas, e sistemas micro

mecânicos em geral, cujas performances são fortemente afetadas pelas suas características 

estruturais. Como para qualquer material, para filmes e multicamadas, há uma íntima 

correlação entre processamento-estrutura-propriedades, como representado no ciclo da figura 

abaixo. 

Propriedades 

Figura 1 - Representação do ciclo geral da ciência dos materiais. 

Embora a formação de um filme fino dependa da ocorrência de fenômenos complexos, 

em condições específicas, uma ideia geral sobre os fundamentos do crescimento de filmes 

finos está descrita neste capítulo. 

Não obstante, a qualidade e aplicabilidade dos filmes obtidos dependem 

essencialmente de um controle minucioso de cada influência possível nas condições de 

crescimento do filme, pois qualquer perturbação termodinâmica significativa no sistema 

(gradiente de temperatura, aspectos geométricos da deposição, vibração), pode levar a filmes 

com propriedades ligeiramente diferentes, inviabilizando a reprodutibilidade dos resultados, 

fator fundamental para qualquer produção em escala comercial. 

A estrutura interna dos filmes, bem como a formação, dimensão e distribuição espacial 

de aglomerados, com orientações cristalográficas ou não, é fortemente influenciada pelas 
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cond ições termodinâmicas quais ocorrem as etapas de sua cinética fundamental. Estas etapas 

são: nucleação(a), coalescencia(b), crescimento(c), como ilustrado na figura 2. 

(a) Nucleação 

(a) 

coal •• cinela 

(b) 

/ 

Tipo 1 

e.g. Ta. W. Cr, Fe, SI ... 

(c) 

Baixa 
Tdep 

Alta 
Tdep 

• 
recozimento 

nucleaçio 

Tlpo2 

e.g. Ag. AI. Au. Cu 

(d) 

Figura 2 - Crescimento de filme ilustrado por etapas [5]. 

Filmes policristalinos são normalmente formados através de nucleação de cristais 

isolados na superfície do substrato. Segundo Thompson, para a uma análise fundamental do 

crescimento, uma fenomenologia geral pode ser visua lizada a partir de seu modelo [5], que é 

discutido em termos de condensação, em um filme sólido, provindo de uma fase vapor. 

Inicia lmente, uma ilha é nucleada na superficie de um substrato, adquirindo uma forma que é 

resultado da sua energia de superficie do ag lomerado (ilha) "Ir, que considerando aqu i ser 

isotrópica (por simplicidade), levará à forma de uma capa esférica (fíg. 3a). A forma de 

equ ilíbrio pode então ser definida pelo seu raio, e pelo ângulo de contato entre a superficie da 

i lha e do substrato e, dado pelo balanço "Ir.cose + "li = "Is , onde "li e "Is são a energia por 

unidade de área da interface il ha-substrato, e substrato superfície, respectivamente. Por 
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simplificação, consideremos que durante a deposição, átomos chegam à superfície do 

substrato à uma taxa R, por unidade de área e tempo, em incidência normal. A partir da 

nucleação, observa-se uma região nesta vizinhança, que será responsável pelo crescimento, 

incorporando átomos diretamente que chegam à esta superficie, li (fig. 3b). 

lr 

e 

(a) 

/---.... 

/ "'" ! \ 

--v ) 
"" / '---- / -----(b) 

Figura 3 - Ilustração de uma ilha em crescimento no substrato [5]. 

Átomos que chegam ao substrato são adsorvidos e ali permanecem por um tempo 

médio r, que é função da taxa de dessorção. A nucleação ocorre quando aglomerados estáveis 

de átomos se formam e continuam a crescer, tanto quanto a incorporar aglomerados menores. 

Aproximações gerais, de modelos baseados em análises atomísticas [6], indicam uma 

expressão para a taxa de nuc1eação que é dada por: 

I = lo R'" exp(-"'Gn• /kT) eq. I 

Onde, lo é uma constante independente de taxa de deposição e temperatura, "'G". é a energia 

de formação de um aglomerado de tamanho n*(inteiro) , k e T são a constante de Boltzman e 

a temperatura, respectivamente. Embora a expressão pareça simples, devido ao grau de 

supersaturação do aglomerado decrescer com o aumento da temperatura, n* aumenta (1 ,2,3 ... ) 

com T, e "'G". aumenta. Desta forma, a taxa de nuc1eação se torna fortemente dependente da 

temperatura, numa relação inversamente proporcional. 

À medida que os aglomerados se tornam suficientemente grandes para que uma 

cristalografia da fase em nuc1eação seja definida, orientações cristalográficas de núcleos 

específicos se formarão minimizando as energias de interface e superfície, levando à taxas de 

nuc1eação maiores para as orientações que minimizam as energias . Desta forma, a obtenção 

de um filme com determinada textura cristalina pode ser favorecida desde a primeira etapa de 
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seu crescimento. Todavia, estas orientações que minimizam a energia, podem não ser aquelas 

que min imizam as energias de superficie e interface macroscópicas do filme, e estas 

orientações podem não persistir durante as evoluções subseqüentes da deposição. 

A taxa de crescimento das ilhas, incorporando átomos e pequenos aglomerados 

circunvizinhos, é claramente função da taxa de deposição R, e é também função de T. A 

largura desta região, O, é uma função de r (tempo médio para a dessorção do átomo na 

superfície), e da difusividade dos átomos, tendo ambos uma dependência com a temperatura, 

da forma de Arhenius (exp [-E/KT]). As condições em que o varia com o aumento da 

temperatura depende da magnitude relativa entre as energias de dessorção, e ativação, sendo 

decrescente com o aumento de T para o caso de maior valor absoluto da segunda [6]. Sendo r, 

o raio do círculo de interseção da superficie de uma ilha e o substrato (fig 3), sua taxa de 

crescimento no plano tem a forma 

G = drJdt = Go(1 + o/r, ) eq.2 

onde Go é proporcional a R, depende de (J e do volume atômico da partícula depositada, e é 

independente de T [7] . Seguindo este modelo, o tamanho médio dos grãos ao final desta fase, 

Di, pode ser aproximado como função de t , I e G, e pOltanto como função de R e 8: 

Di '" 1.351.0 + I 203.( Go l I )l/] eq.3 

Quando, como é geralmente o caso, I e o decrescem com o aumento de T, o tamanho 

de grão aumentará com a temperatura do substrato. Se n* é I, será independente de R, mas se, 

em alta temperatura, n* for maior, a dimensão do grão aumentará com o aumento de R. 

Experimentos com enfoque no número máximo de nucleações por área sugerem que para 

materiais com alta mobilidade (como metais cúbicos de face centrada - cfc), crescidos em 

temperaturas relativamente altas (500 °C), o tamanho das ilhas ao final da fase de nucleação já 

é de - I Onm [6]. Enquanto que, para materiais com baixa mobilidade, como semicondutores e 

metais refratários, ou materiais depositados em baixa temperatura, os aglomerados se 

mostram menores. 

À medida que a nucleação dos sítios segue preenchendo toda a superficie dos 

substratos, cessa-se a nucleação, e os aglomerados em crescimento começam a se tocar, 
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fazendo com que a cinética de crescimento das ilhas seja alterada. Nesta ocasião o processo é 

definido como coalescência. 

(b) Coalescência 

Considere que duas ilhas vizinhas, de mesmo tamanho, tenham crescido até que 

estejam em contato, como ilustrado na figura 4a. Então, o que ocorre é que o balanço 

energético para as duas energias de superfície das ilhas em contato fica termodinamicamente 

menos favorável do que a energia da eminente formação de um contorno de grão ali. Assim: 

2rr -> Yeg, e as ilhas evoluem para um estado de aglutinação. Isto pode acontecer sem um 

processo difusivo, através de distorções elásticas das ilhas, e se não há deslizamento na 

interface ilha/substrato, as deformações nas ilhas podem ser substanciais. Estudos mostram 

que a densidade de energia liberada pela formação do contorno de grão aumenta com o 

decréscimo do tamanho da ilha, e para dimensões da ordem de 10 nm, é suficientemente alta 

para desenvolver stress da ordem de GPas [8]. Estas indicações permitem que filmes obtidos 

com alto nível de stress possam ser explicados pelas condições de processamento, onde há 

baixa difusividade na superfície durante a coalescência [8]. 

m (a) ;-'--...L--.L....., 

CD (b) .---'--L_-'--, 

c[) (c) .-----'---'-----'----, 

O (d) .--------<.I--~ 

O (e),.-----L __ '---. 

Figura 4 - Ilustração da coalescência e formação de contornos de grãos, culminando em um 
processo de crescimento de grãos [5]. 

Se, em duas ilhas em contato, a energia por átomo em cada uma delas é exatamente a 

mesma, não há favorecimento energético (termodinâmico) para nenhuma evolução estrutural, 
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e elas se encontram em equilíbrio instável , até que ocorra uma flutuação que leve a uma 

diferença de energia de superfície, ou de interface, entre as ilhas. Então, uma ilha poderá 

crescer, em detrimento de outra(s), em um processo que é visto como movimento do contorno 

de grão. No estágio inicial de coalescência, este processo de crescimento de grão também 

pode ocorrer através de incorporação de átomos se difundindo na superficie do substrato, e até 

pequenas ilhas, caso haja grande desequilíbrio energético entre ilhas, ainda que a deposição 

seja interrompida. Ilhas que entram em contato quando seus tamanhos são substancialmente 

diferentes se incorporam rapidamente. É importante ressaltar, quanto à força indutora da 

coalescência, que todo o processo de relaxação, é baseado no balanço de energia 

termodinâmica entre os aglomerados de átomos no substrato. Por exemplo, o processo de 

relaxação pode ser governado pela diferença de energia relacionada às organizações 

cristalográficas nas ilhas, onde as orientações que minimizem a energia total serão 

favorecidas. 

Desta forma, conclui-se desde já, que a dependência da micro-estrutura dos filmes 

com a técnica de deposição utilizada, começa aqui. Pois, a energia média dos átomos na 

câmara de deposição depende da técnica utilizada para o crescimento no substrato. Por 

exemplo, técnicas que se propõem a produzir um crescimento muito lento (ex: deposição 

física por camadas [PLD], epitaxia por feixe molecular [MBE]), podem oferecer condições na 

câmara de vácuo estáveis o suficiente para um crescimento molecular, epitaxial, onde a 

estrutura final será a configuração que minimize as energias livres nas moléculas e átomos 

ligantes. 

Considerando os fenômenos descritos anteriormente, deve-se concluir que a taxa de 

crescimento do grão durante a coalescência dependa fortemente das difusividades: do material 

no substrato; e dos contornos de grão. Embora a distribuição inicial dos tamanhos das ilhas 

também tenha sua evidente importância. Contudo, as condições termodinâmicas nesta etapa 

resultam na eliminação de um número significativo de ilhas, que dependem da taxa geral do 

crescimento de todas as i lhas, que é função da taxa de deposição R. Entretanto, se R é alto, 

somente as ilhas muito pequenas serão eliminadas. Neste contexto, R tem que ser alto em 

relação às difusividades na superfície e contorno de grão. Estas difusividades aumentam com 

a temperatura do substrato, levando à uma maior taxa de crescimento das ilhas, e 

consequentemente maior média de tamanhos de grão. Apesar da mesma dependência com R e 

T, ainda que não houvesse o crescimento durante a coalescência, este processo é importante 
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também para a obtenção de filmes com mais uniformidade nos tamanhos de grão, uma vez 

que pequenas ilhas são rapidamente consumidas pelas maiores. 

(c) Crescimento de grão 

Após completada a fase de coalescência, uma estrutura de grãos com seus contornos é 

definida, como mostra a figura 5. Novamente em função da minimização da energia 

termodinâmica do sistema, movimentos dos contornos de grão podem ocorrer, resultando em 

encolhimento e eliminação dos grãos pequenos, aumentando o tamanho médio dos grãos 

remanescentes. Este fenômeno é chamado de crescimento de grão. Numa estrutura material 

" livre de defeitos", o movimento dos contornos de grãos seriam induzidos por uma redução na 

sua área total e sua correspondente redução em energia. Em uma escala microscópica, os 

contornos se movem no sentido de reduzir sua curvatura. Se a redução da energia de contorno 

de grão controla sozinho o crescimento daquele [9], o movimento do contorno de grão pode 

ser descrito pela equação abaixo: 

d<r>/dt ~ <m>.<Yeg>.<K> eq.4 

onde <r> é o raio médio dos grãos (no plano), <Yeg> é a energia média do contorno de grão, 

<m> é sua mobilidade média, e <K> é a curvatura média do contorno. Sendo que, <m> possui 

uma dependência com a temperatura, com a forma <m> ~ <mo>.exp(-Qeg/kT) onde <mo> é 

uma constante e Qeg é a energia de ativação para a limitação da taxa de processos atômicos 

envolvendo o movimento do contorno. Em duas dimensões, o crescimento é controlado pela 

redução do comprimento do contorno, levando por exemplo grãos com cinco ou menos lados 

a serem encolhidos; e os de 7 ou mais lados a crescer [10]. 

Analogamente, o balanço energético no controle das evoluções estruturais descritas 

acima, também se aplica para a minimização de energias de deformação devido à formação de 

stress nos grãos, como é comum em filmes depositados por sputtering. Apesar, que as 

orientações cristalográficas que minimizem a energia no grão, podem não ser as que 

minimizam a energia associada à deformação na rede cristalina. Por exemplo, para metais cfc 

em substratos amorfos, energias de superfície e de interface geralmente se mostram 

minimizadas para grãos com textura (111), enquanto que energias de deformação são 

minimizadas com a textura (100) [12] . Recristalizações nos grãos também podem ocorrer, 
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caso novos grãos sejam nucleados, mudando as condições da superficie. Energias associadas a 

defeitos, como deslocações, podem ser efetivas neste controle de recristalização no grão. 

(3) 

(b) 

Figura 5 - Ilustração do filme após definição da estrutura de grãos [5] . 

Durante o cresc imento bi-dimensional (normal) dos grãos, uma importante influência 

no processo de evolução do grão são as energias de superficie livre (y,), e de interface (Yi), 

principalmente quando o filme está fino (h), como ilustrado na figura 6. Lembrando que uma 

significativa fração da energia do grão está associada à orientação cristalina nele, as energias 

livres também dependerão desta cristal inidade particular de cada grão. Assim, o crescimento 

que levará à minimização das energias em cada grão será fatalmente diferenciado 

(acrescentando à equação 4 um fator relativo à curvatura do contorno fora do plano), e isto 

levará à formação de vincos (ranhuras) nas respectivas interseções com a superficie [11], 

podendo causar a interrupção do movimento do contorno de grão. Além do mais, o 
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favorecimento energético pode levar ao crescimento restrito à alguma orientação 

cristalográfica específica (fig 6 - 2r,), deixando outros em estado estacionário de crescimento. 

~ 
h 

T 

Figura 6 - Ilustração do crescimento de um grão energeticamente favorecido [5]. 

2.1. Processo competitivo de crescimento de grãos na superfície de um filme 

Uma vez que um filme contínuo tenha sido formado, através das etapas de nucleação, 

crescimento e coalescência, é esperado que o corpo do filme se forme via crescimento 

epitaxial sobre os grãos pré-existentes, ainda que em baixas temperaturas. Entretanto, se 

durante o crescimento de filmes nominalmente puros, impurezas são adsorvidas e acumuladas 

na superficie dos grãos, o crescimento será fatalmente estagnado, tornando o movimento dos 

contornos energeticamente inviável , e ainda, recobrindo esta superficie de impurezas, 

invocando a nucleação de novos grãos do material do filme. Por esta razão, é notável que 

melhores condições de vácuo favorecem a obtenção de filmes com maiores tamanhos de grão. 

Sob condições de crescimento limpas e bem controladas, o engrossamento do filme é 

esperado ocorrer como ilustrado na figura 2c, d. Em casos onde as mobilidades dos contornos 

de grãos durante a deposição são altas, este processo se dá segundo a ilustração nas figuras 

2b-2d. Se não há mobilidade, a representação adequada seria seqüência Fig.2b - Fig.2c, e 

filmes com grãos colunares de alta razão de aspecto seriam produzidos. 

Em temperaturas baixas, quando as difusividades dos átomos são muito baixas, a 

topografia da superfície na coalescência pode se tornar muito acentuada, uma vez que os 

átomos cheguem à superficie e permaneçam em seu local de chegada. Estudos mostram que a 

rugosidade na superfície, ainda que seja de filme amorfo, pode se tornar acentuada, quando 
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depositado sob condições de mobilidade limitada[13]. Este fenômeno é conhecido como 

cinética de rugosidade. Se estes átomos chegam à superfície em incidência normal, as 

perturbações energéticas são estabilizadas, no desenvolvimento de estruturas colunares, 

todavia, levando à formação de buracos e até os chamados muros (energéticos) de baixa 

densidade atômica. Mas se os átomos chegam com uma incidência dentro de uma faixa 

angular, como ocorre na deposição por sputtering, sombreamentos podem ocorrer, levando à 

uma adsorção preferencial para determinados ângulos. Isto pode levar à um crescimento 

competitivo de colunas similares àquela da ilustração na figo 2c e figo 7, mas com os contornos 

de grão recolocados por muros de baixa densidade ou buracos. Sendo assim, é notável que 

corrugações da superfície para a realização de deslocamentos, ocorreriam em função de um 

crescimento co lunar. Apesar da cinética acima descrita, estudos indicam que as características 

dos contornos de grão, bem como a forma da competição por incorporação de átomos, é 

primariamente responsável por estas estruturas. E ainda, as escalas espaciais associadas com a 

cinética de rugosidade e efeitos de sombreamento são geralmente menores do que as 

estruturas de grãos nos filmes policristalinos [14]. 

Assim, a competição entre os grãos na superfície pode ser vista como um processo de 

crescimento bi-dimensional, onde os contornos possuem mobilidade, que está relacionada 

com as difusividades atômicas, bem como o tempo que há para movimento antes da chegada 

de novos átomos pela deposição. Este tempo de difusão está obviamente relacionado à taxa de 

deposição R, e trabalhos de simulação bi-dimensional de crescimento de grãos tem sido 

desenvolvidos, a partir de diferentes tempos de difusão, levando à diferentes estruturas de 

grão na superfície, em diferentes espessuras [15]. Por exemplo, quando o tamanho das ilhas 

aumenta com o aumento da temperatura, e diminui com o aumento da taxa de deposição, 

neste caso é esperado um controle da evolução da estrutura baseado em minimização da 

energia de tensão por textura. Em situação inversa (baixo R, alto T), prevaleceria a 

minimização da energia de superfície. Filmes crescidos por sputtering geralmente possuem 

altos níveis de deformação compressiva, devido à bombardeamento indesejado de átomos 

muito energéticos, induzindo um controle da evolução estrutural baseado em relaxação da 

deformação por textura específica [16]. 

Por último, dentro desta competição entre os processos de crescimento, ainda há que 

se notar, que o favorecimento de formação de texturas que minimizem as energias, pode levar 

à um crescimento anisotrópico ao longo da superfície, levando a evolução da estrutura do 
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filme à um processo de competição de grãos com superfícies angulares [17]. Uma ilustração 

bi-dimensional pode ser visualizada na figura abaixo . 
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Figura 7- Crescimento em estrutura colunar [5]. 

* * * 

Em todos os fenômenos que governam a evolução da estrutura, a temperatura tem um 

efeito crítico nas várias etapas e processos, pois eles são termicamente ativados. A difusão dos 

átomos na superfície do substrato, taxa de nucleação, e a taxa de dessorção, são todos 

dependentes exponencialmente com a temperatura. O crescimento na pré-coalescência é 

sustentado pela difusão atômica. Durante e após esta etapa as difusividades importantes são as 

das ilhas e dos contornos de grão. Isto é, quando a mobilidade é baixa, grãos menores se 

formam no início do crescimento e a evolução da estrutura se dá apenas por fenômenos de 

superfície, levando a estruturas com alto índice de defeitos, deformações, e não 

uniformidades. Uma tendência em relação às mobilidades/difusividades foi observada, a partir 

da relação entre a temperatura de deposição, e a temperatura de fusão do material em questão. 

Em geral, materiais com menor ponto de fusão possuem maiores mobilidades. Isto foi 

primeiramente discutido por Movchan & Demchishin [18], produzindo diagramas baseados 

na definição de um parâmetro chamado de temperatura homóloga (Th), que é a relação entre a 

temperatura de deposição e de fusão do material, em kelvin. 
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Por exemplo, neste esquema de classificação, estruturas co lunares são esperadas 

quando a temperatura de deposição leva à um valor de Th abaixo de 0.5. Assim, efeitos de 

crescimento de grãos no corpo do filme, através de movimento de contorno de grãos não 

devem ocorrer, a menos que se aumente o valor para Th> 0.5. Estudos em deposição por 

sputtering [19] indicam que a mobilidade também é afetada pela energia com que os átomos 

chegam à superfície do filme, que por sua vez, é afetada pelo número de colisões com átomos 

que ali também chegam, pelo próprio fluxo do gás utilizado no sputtering. Desta forma, T h 

varia, com as características de evoluções estruturais associadas, em função de um decréscimo 

na pressão de deposição. Neste caso o diagrama de Movchan seria visualizado com o mais um 

eixo no plano cartesiano, tendo a dimensão da pressão do gás no sputtering. 

Apesar de sua utilidade prática, o diagrama de zonas (modelo de zonas revisitadas) é 

uma ferramenta qualitativa, indicando perspectivas e expectativas para a evolução estrutural 

do crescimento do filme, em função dos parâmetros de deposição mais críticos. Entretanto, é 

importante perceber que os diagramas são desenvolvidos para materiais específicos, e ainda 

classes particulares (tipicamente metais refratários com cristais cúbicos de corpo centrado -

ccc), com considerações especiais de processamento (ex.: condições de vácuo, taxa de 

deposição), e sobre a técnica de deposição (tipicamente sputtering) [5]. Por exemplo, a classe 

de materiais com estrutura cúbica do tipo diamante, como Si, Ge, e C, possui a mais baixa 

difusividade à uma dada temperatura homóloga. A mobilidade atômica para o Si é tão baixa, 

que filmes amorfos são obtidos a partir de deposição com Th de 0.5 [5]. Em geral, materiais 

com estrutura cfc possuem mobilidade maior que no caso da estrutura ccc. Materiais como 

Ag, Cu, AI, e Au tem sua evolução estrutural de crescimento de grão fortemente influenciada 

pela temperatura, a partir de Th igual a 0.2 [5]. Todavia, é importante ressaltar, que as 

condições de vácuo também atuam como aspecto crítico, pois incorporações de impurezas no 

filme podem afetar drasticamente as expectativas dos processos de crescimento, alterando a o 

valor da classificação de temperatura homóloga ideal para crescimento de uma determinada 

estrutura [5]. 
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3. Filmes finos magnéticos de Co-Fe 

Como já citado, a tecnologia de fabricação de filmes finos é muito importante para 

aplicações / dispositivos baseados em eletrônica do estado sólido e em spintrônica. A maioria 

de tais aplicações, é fundamentada em fenômenos que ocorrem em nano estruturas formadas 

por filmes poli-cristalinos, preparados por sputtering, evaporação ou eletro-deposição. À 

medida que a espessuras dos filmes são reduzidas à escala de nanômetros, as propriedades dos 

filmes se tomam dominadas pela sua micro-estrutura. 

No contexto da magneto-eletrônica e dispositivos spintrônicos, o uso de filmes 

ferromagnéticos de CoFe tem predominado, uma vez que tal sistema permite amplo ajuste de 

suas características e constantes magnéticas, garantidas por suas características micro

estruturais, a partir das condições de crescimento [31-38]. 

Atualmente, a liga CoFe tem recebido particular interesse devido ao seu alto potencial 

de aplicações (ex.: maior resistência à corrosão), principalmente por alcançar altos valores de 

magnetização de saturação. Seu baixo custo de obtenção também o classifica como boa opção 

para a tecnologia, sendo utilizado como filmes pré-camadas magneticamente macias, material 

elemento de escrita por cabeças de gravação magnética, meio de magnetização perpendicular, 

eletrodos ferromagnéticos em junção túnel em dispositivos de célula de memória (MRAM), e 

ainda dispositivos sensores mais simples. Basicamente, em todas as aplicações os parâmetros 

coercividade (Bc), e magnetização de saturação (Ms), caracterizarão a performance do 

dispositivo baseado no filme magnético. 

Um exemplo, é a busca extensiva pelos pesquisadores na obtenção de filmes para 

dispositivos de memória que operem em circuitos de computador, isto é, alta freqüência, e 

esta freqüência é proporcional à Ms e (Hk) 1/2, onde Hk é proporcional à constante de 

anisotropia do filme (descrita a seguir Hk=2K1Ms). Os mais altos valores de Ms que ocorrem 

para a liga FeIOO-xCOx tem 41tMs:=::; 24 KG, para a faixa 30 < x < 50, e coercividades Hc > 80 

Oe. Apesar da relação direta com a micro-estrutura do filme, o controle independente de 

ambas é difícil, e geralmente envolve o uso de aditivos ou pré-filmes semente (e ainda 

indutores de acoplamento), o que pode ser inconveniente, em termos de custo, etapas futuras 

de processamento (recozimento, litografia, etc.), e capacidade do dispositivo (tamanho). Por 

isso o meio mais importante para este ajuste das propriedades magnéticas é o controle direto 

da micro-estrutura do filme. 
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3.1. Teoria: microestrutura x propriedades magnéticas 

Durante a década de 60, muitos modelos e investigações foram trabalhadas, em busca 

de uma relação coerente para as condições de deposição dos filmes, e os efeitos em suas 

propriedades magnéticas [20]. Apesar de todo o esforço científico, as teorias gerais 

consideravam modelos que não incluíam parâmetros mensuráveis, levando à uma 

interpretação qualitativa. No final da década de 60, um modelo publicado como Teoria de 

Magnetização de Ripple (hoje também conhecido domo Ripple and HoJJmann model [21 D, foi 

desenvolvido para transcender estas dificuldades. Abordando as características estruturais 

reais do filme, como tamanho de grão, deformações na rede cristalina (stress), magneto

constrição (efeito na curva de magnetização, relativo ao grau de deformação na rede 

cristalina), o modelo se propôs a desenhar uma eficiente relação entre a estrutura interna dos 

filmes e suas respectivas propriedades magnéticas. Ou pelo menos, o sentido e grau de 

influência de uma variação crescente/decrescente em determinado parâmetro estrutural, na 

característica macro-observável do filme. Esta teoria foi bem aceita, e muitos trabalhos 

experimentais foram realizados, no sentido de confirmar tais correlações, e aperfeiçoamentos 

foram propostos com modelos mais simplificados. Um bom trabalho onde esta correlação é 

bem apresentada é indicado pela referência [22], que baseia suas justificativas para as 

propriedades dos filmes no modelo denominado random anisotropy model [23]. 

No caso das dimensões geométricas dos grãos no filme, segundo o modelo de 

anisotropia aleatória, as propriedades magnéticas da estrutura de pequenos grãos dependem 

fortemente das energias definidas como energia de anisotropia magnética, e energia 

ferromagnética de troca. Para grãos grandes, a magnetização pode seguir determinada direção 

magnética com maior facilidade, dentro do grão, e domínios magnéticos podem ser formados 

ali. Assim, o processo de magnetização é determinado pela constante de anisotropia magneto

cristalina, K\, do mini-cristal. Entretanto, para grãos muito pequenos, a interação de troca 

ferromagnética força o alinhamento dos momentos magnéticos a serem paralelos, impedindo 

assim, que a magnetização individual de cada grão siga sua correspondente direção fácil de 

magnetização. Consequentemente, a anisotropia efetiva, relevante para o comportamento 

magnético, é reduzida, se tomando uma média de todos os grãos. A distinção entre estes dois 

regimes, em função do tamanho de grão, é então definida pela dimensão denominada 

comprimento de troca, Lex, que é também um parâmetro básico da teoria de paredes de 

domínios [24], representando uma escala mínima característica, a partir da qual a forma da 

magnetização pode variar consideravelmente: 
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eq.5 

onde A é um coeficiente relativo à rigidez magnética do filme, e KI é a constante de 

anisotropia magnética do filme (ambos mensuráveis). 

Esta anisotropia magnética pode ser induzida por aplicação de campo magnético 

durante a deposição; tratamento térmico após a deposição (sob campo magnético); e ainda, 

induzida por determinada estrutura cristalina no substrato (filme semente). Uma idéia básica, 

bi-dimensional, da distribuição dos grãos no filme é ilustrada na figura 8, onde a anisotropia 

efetiva afetando o processo de magnetização total resulta de uma média do número de grãos 

N=(Lex/D)3, com o volume total de V=Lex
3, dentro do comprimento de troca. 
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Figura 8 - Ilustração dos grãos com suas respectivas anisotropias magnéticas. 

Assim, a anisotropia pode ser definida segundo um argumento estatístico, pela média 

da amplitude de flutuação da energia de anisotropia dos N grãos (eq. 6), portanto mensurável, 

levando à uma re-normalização de Lex (eq. 7). Combinando as equações, 5, 6 e 7, chegamos à 

expressão para a anisotropia em função do tamanho de grão, mostrada na eq. 8. Portanto, esta 

expressão é valida, na situação em que a anisotropia magneto-cristalina está suprimida pela 

chamada interação de troca, entre os grãos. Isto é, para grãos menores que o comprimento 

definido na eq. 7. 

Desta forma, neste regime de comportamento magnético micro-estrutural, a 

consequente curva de histerese correspondente à respectiva magnetização, conterá parâmetros 
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que também dependem do diâmetro dos grãos D. Isto é mostrado nas equações abaixo, para a 

coercividade (eq. 9) e a permeabilidade magnética (eq. 10): 

onde, pc e Pll são constantes relativas à orientação cristalina, e ao material; e Ms é a 

magnetização de saturação do filme. 

Finalmente, se os grãos são grandes, e excedem o parâmetro definido como a largura 

das paredes de domínios, õ=n.Lex, o processo de magnetização é determinado pelo 

enrijecimento magnético das paredes de domínios, sobretudo nos contornos de grão. Então, a 

influência de O para o caso de D>õ levaria à outro modelo para a coercividade (eq. 11) e 

permeabilidade magnética (eq. 12) [25]. 

eq.l1 

eq. 12 

3.2. Correlação experimental: processamento, micro-estrutura, propriedades magnéti-

cas 

Observa-se que o controle do tamanho de grãos e textura deles no filme é essencial 

para o ajuste de suas propriedades magnéticas, de acordo com a aplicação. Isto pode ser 

obtido de diferentes maneiras, como variar a taxa de deposição, a temperatura do substrato 

[26,27], tratamento térmico pós-deposição [28], uso de gases aditivos [29], e até a introdução 

de uma pré-camada logo abaixo do filme em questão [30], induzindo orientações específicas 

no filme subsequente. Uma infinidade de estudos experimentais tem sido desenvolvidos, e as 

próximas seções se dedicam a resumir os resultados e tendências gerais. Aqui, se propõe uma 

descrição dos resultados apresentados por Iwasaki [31], que pela cronologia dos artigos 

científicos encontrados, foram os primeiros resultados contundentes, da literatura aberta, 

sobre as propriedades da liga CoFe, em 1990. Ao final da seção, são apresentados resultados 

provindos de um estudo 10 anos mais recente [32], baseado na utilização de pré-camada e 

deposição em alta temperatura. 
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Iwasaki et ai [31] produziu filmes de aproximadamente 300 nm, por sputtering, sob 

ação de campo magnético de ~200 Oe, através de um alvo com composição fixa, sobre vidro 

(corning glass 0211), com mesma taxa de deposição de ~10 Ais. Os parâmetros variáveis 

foram a pressão do gás (Ar) na deposição, e a temperatura do substrato. Medidas de 

fluorescência de raios X, difração de raios X (XRD), e magnetômetro de amostra vibrante 

(sigla em inglês VSM) foram tomadas para a análise. A influência do aumento da temperatura 

na coercividade não foi muito significativa (fig. 9a), aumentando-a ligeiramente. Por outro 

lado, o aumento da pressão foi uma influência crítica na coercividade do filme obtido, como 

demonstra o gráfico da figura 9b. A cristalinidade também foi influenciada pela variação da 

pressão, como está mostrado na figura 10. E ainda, variou o stress (compressão - tensão), e 

inclusive a concentração de ferro no filme (15% - 19%), como se vê em 11 a,b. 

Corroborando os resultados apresentados nos gráficos das figuras 9, 10 e 11, observa

se que há um aumento da concentração de ferro nos filmes, que é acompanhada pela variação 

do padrão dos picos de difração daqueles. Esta alteração nos picos, é relativà à mudança na 

orientação cristalina no filme, passando de uma textura marjoritariamente cúbica de face 

centrada (111) (sigla em inglês fcc) em baixa pressão (4xl0-3 mbar) , à uma textura 

marjoritariamente cúbica de corpo centrado (110) (sigla em inglês bcc) (~11,7xl0-3 mbar). 

Parâmetros da difração realizada nas amostras com as três pressões indicaram o mesmo alto 

índice de cristalinidade nos filmes, portanto, as propriedades magnéticas correspondentes 

podem levar à conclusão de que filmes com a textura ccc possuem maiores valores típicos de 

Ms, e menores valores de Hc. 
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Figura 9 - Dependência da coervividade do filme obtido [31]: (a) com a temperatura (T); 
(b) com a pressão de deposição (P). 
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Figura 10 - Resultados de difração de raios x ilustrando a variação da estrutura 
de filmes de CoFe em função da pressão de deposição [31]. 

35 



._ .. _-----_._------------

filie 6r-------------------__ 
... 
~ 4 
;00,. 
'a 

2 2 .. 

..4 

[a) 

2 5 10 20 
pl1Issio de Ar (mTorr) 

(b) 

20 

PI1ISSio de Ar (mTorr) 

Figura 11 - Influência da pressão de deposição em [31]: a) Stress no filme obtido; 
b) Concentração de ferro no filme obtido. 

Importantes resultados demonstrando a dependência das propriedades magnéticas com 

a microestrutura do filme também foram obtidos por de Platt et aI. [32]. Em tal trabalho, 

filmes com composição CosoFeso, conhecida comercialmente como permendur, foram 

depositados à uma pressão fixa de 2,6xl0-3 mbar de argônio, sob 3 diferentes condições de 

deposição: 1) À temperatura ambiente, diretamente sobre o óxido nativo normalmente 

existente no substrato de silício; 2) À 100°C, diretamente sobre óxido nativo normalmente 

existente no substrato de silício; 3) À 100°C, sobre uma pré-camada de 10 nm de CoO, 

depositado por sputtering de alvo de Co, com uma pressão parcial de 02, de 10% em Ar. 
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Figura 12 - Curvas de histerese para as três amostras: (1) Si ICoFe (300 A); 
(2) Si ICoFe (300 A) [100°C]; (3) Si ICo0(100 A) ICoFe (300 A)[l 00 0c] [32]. 
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Foram realizadas medidas de VSM, TEM, e XRD. As amostras (1), (2) e (3) 

apresentaram Hc de 150 Oe, 90 Oe, e 12 Oe, respectivamente (Fig.12). Os grãos nos filmes 

(1) e (2) tiveram tamanho médio de 20 - 35 nm, e 30 - 45 nm, respectivamente, sendo que a 

amostra (1) apresentou pouca, ou nenhuma evidência de cri stalin idade, através de medidas de 

difração de raios X (XRD). Por outro lado, a amostra (3) apresentou crescimento colunar 

(através de medidas de microscopia eletrônica de transmissão - sigla em inglês TEM) sobre o 

filme de CoO, levando a uma estrutura de grãos similar a seu filme semente, com grãos com 

diâmetro médio de 5 - 15 nm. Análises XRD, da posição e forma dos picos de difração 

indicou deformações na constante de rede prevista para o CoFe (2,855 +/- 0,001 A). O valor 

para (1) foi calculado em 2,843 A (+/-0,001), e para (3) foi de 2,855 A (+/-0,001). Difração de 

raios x de incidência rasante também indicou deformação vertical na rede cristalina. Estes 

resultados são importantes, desde que o valor da constante de magneto-constrição para o 

CoFe é alto, o que significa mudanças drásticas na curva de histerese (Hc) a partir de 

pequenas tensões/compressões na sua rede cristalina. 

É interessante notar no trabalho, que a coercividade do filme apresenta dependência 

com a espessura. Uma explicação razoável para isto, é que à medida que o filme vai 

crescendo, a própria cinética de crescimento pode ser alterada, levando à diferentes micro

estruturas finais em função da espessura, e correspondentes propriedades magnéticas. O 

gráfico com o ensaio é mostrado na figura 13, onde a coercividade aumenta até um valor 

máximo de espessura, permanecendo constante para espessuras maiores. 

150 r--~-""'---~-~--r-~--' 

-~ 100 -
> .... 
S 50 

C) 

O 
O 250 SOO 750 1000 

CoFe (A) 

Figura 13 - Dependência da coercividade com a espessura do filme [32]. 
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3.3. Controle da coercividade através da taxa de crescimento por sputtering 

Nesta seção são comentados estudos de ajuste das propriedades magnéticas do filme, 

utilizando os trabalhos experimentais de O'Grady et. aI [33,34], para discutir a influência da 

taxa de deposição R, através da variação da energia de aceleração dos íons que atingem o alvo 

de CoFe (Ar), pela tensão aplicada nos eletrodos da câmara (-V). Seis amostras com 20 nm de 

espessura de CoFe foram crescidas diretamente sobre substratos de silício, sob a ação de um 

campo magnético de 100 Oe, à uma pressão de 2,7xl0·3 mbar, e temperatura de substrato 

entre 30 - 70°C. Medidas magnéticas e estruturais (microscópio eletrônico) foram tomadas, e 

os resultados estão resumidos abaixo. 

o crescimento com uma tensão de 120 V, gerou um taxa de deposição de 0,1 Ais, 

produzindo um filme com tamanho médio de grãos de 7,2 nm. Para uma tensão de 1000 V a 

taxa de deposição foi de 0.8 Ais, levando à grãos com 80 nm de diâmetro, em média. Esta 

dependência pode ser visualizada com o gráfico da figura 14a. As medidas magnéticas 

indicaram uma dependência direta com o tamanho de grão, como mostra o gráfico da figura 

14b. Para grãos menores que 50 nm, à medida que D aumenta, a coercividade começa em 9, e 

aumenta até ~ 120 Oersteds, permanecendo aproximadamente constante para grãos maiores. 

Uma vez que medidas da constante de anisotropia «K», e de rigidez do filme (A), indicam 

<K>= 2,7xl05 erg/cm3 e A=5,8xlO·s erglcm, observa-se que os resultados experimentais 

concordam com a teoria do modelo de anisotropia aleatória. Neste caso Lex::::: 46 nm, e a 

coercividade cresce com :::::D6
, mudando esta dependência a partir deste valor de diâmetro de 

grão. Para a estrutura esperada no filme, ccc, 8=1t.Lex 1(2)1/2 ::::: 100 nm. Por isso observa-se o 

platô na curva de Hc, para 50 nm < D < 100 nm. 

Tabela 1 - Condições de crescimento e propriedades dos filmes, (T::::: 300 K) . 

. 
Amostra Tensão DC TK. Cresc. Diâm. Grão Coercividade 

~- '2 {AIs! D{nm! HcíO·l 
A 120 0.1 1.2 9 
B 200 0.2 22 20 
C 400 0.4 49 120 
D 600 0.5 52 126 
E 800 0.7 60 123 
F 1000 0.8 79 121 
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Figura 14 [34] - (a) Influência da tensão aplicada (aceleração do gás de argônio contra o alvo 
de CoFe), sobre o tamanho médio de grãos nos filmes obtidos, e (b) influência do tamanho 
médio de grão na coercividade do filme. 

o tamanho do grão também tem influência na resistividade elétrica do filme, que pode 

ser intuitivamente explicada pelo aumento das ocorrências de espalhamento do elétron nos 

contornos de grão. Isto é indicado pelo gráfico da figura 15a. Outro efeito é observado na 

intensidade do efeito chamado de polarização de troca (exchange bias), que em termos gerais, 

acopla o magnetismo entre dois filmes vizinhos ferromagnético e anti-ferromagnético, através 

de suas interfaces, e enrijece a propriedade ferromagnética ali, resultando em um 

deslocamento Hex, do centro de uma curva de histerese sem acoplamento. A ativação térmica 

da polarização de troca nas amostras ocorreu sob as mesmas condições, e apesar de não haver 

caracterização direta dos grãos, espera-se a mesma correlação dos grãos com a tensão 

aplicada na deposição (-V). Pelo gráfico da Fig. 15b, observa-se que o efeito pode ser 

aumentado com o aumento do tamanho médio dos grãos, até um valor de saturação, que 

provavelmente corresponde à D= 25nm. Isto também é verificado pelos resultados descritos 

na referência [35]. 
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Figura 15 - Influência do tamanho médio de grão: (a) na resistividade elétrica do filme; 
(b) na polarização de troca [Hex] [34]. 
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Em outro estudo, o grupo de O'Grady trabalha com duas composições da liga cobalto 

ferro, testando os efeitos de alta e baixa taxa de deposição nos filmes com cada composição 

[36]. As condições de crescimento e as propriedades dos filmes obtidos estão resumidas na 

tabela 2. A proporção C035Fe65 corresponde às maiores magnetizações de saturação por 

unidade de volume alcançadas para a liga, enquanto a segunda proporção gera filmes 

tipicamente com os menores valores de magnetização de saturação. Os resultados indicam 

uma boa concordância entre a taxa de deposição e a respectiva estrutura de grãos dos filmes. 

Ressaltando ainda, que a estrutura cristalina foi identificada como ccc, através de análises de 

difração de raios-x. A coercividade foi maior para grãos maiores, e a magnetização de 

saturação foi pequena para os pequenos grãos, o que pode ser explicado pelo baixo nível de 

cristalinidade. 

Uma segunda série de 4 amostras com as mesmas composições foram produzidas, 

tendo as mesmas espessuras [36], porém em um processo de crescimento com duas etapas: 

uma alta taxa de deposição para os primeiros ~3 nm, e uma deposição lenta para o resto do 

corpo do filme. Comparado com os baixos valores de magnetização de saturação (baixo R), o 

aumento de 41tMs nas novas amostras foi de ~200%. Enquanto que a coercividade 

permaneceu aproximadamente a mesma. Este resultado confirma as hipóteses de que a 

cristalinidade controla a magnetização de saturação, e o tamanho de grãos a coervididade, 

uma vez que o padrão de difração destas amostras se mostrou mais bem definido, isto é, com 

maior nível de cristalinidade. No artigo, o autor diz acreditar que uma maior taxa de 
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deposição no início deve aumentar o número de sítios de nucleação, que posteriormente se 

transformam em núcleos e grãos estáveis, pois as etapas seguintes, de coalescência e 

crescimento de grão, não são favorecidas com a baixa taxa de deposição. 

Tabela 2 - Condições de crescimento (H;::;500 Oe) e propriedades dos filmes, 
medidos à temperatura ambiente [36]. 

Sample Targct Bias Growth <O> Hc 4:nMjj 

(-V) (Â/s) (run) (Oe) (kG) 

AI C03sF~ 120 0.1 10 8 10.3 
Bl Co3sFeó5 1000 0.8 150 130 23.3 
A2 C060Fe40 120 0.1 10 15 5.4 
82 C060Fe40 1000 0.8 150 130 19.4 

3.4. Influência de camadas sementes nas propriedades magnéticas do filme de CoFe 

O crescimento de filmes chamados comumente de camadas sementes antes da 

deposição do filme magnético de interesse é uma pratica amplamente utilizada na preparação 

de um grande número de sistemas. No caso do CoFe, as investigações se devem 

principalmente à observação da influência efetiva na constante de anisotropia magnética (K) 

do filme. Apesar desta evidência, é importante lembrar que estes pré-filmes influenciam a 

micro-estrutura do filme depositado acima dele e, portanto, também é uma maneira de se 

controlar suas propriedades magnéticas gerais. Nesta seção, são discutidos resultados de 

alguns trabalhos científicos que investigam a influência de diferentes filmes semente nas 

propriedades magnéticas do filme crescido em seguida. 

Jung et. ai [37] realizou a caracterização magnética e estrutural de filmes de C03SFe6S 

(50 nm), crescidos com as mesmas condições de deposição, diretamente sobre vidro (a), e 

sobre 2,5 nm de filmes de: (b) Ta; (c) Cu; (d) NiFe; (e) Ru; (f) Ta/NiFe; (com as mesmas 

taxas de crescimento). Na figura 16 é possível se observar uma considerável alteração da 

curva de histerese, para as amostras de CoFe com os diferentes materiais na sub-camada. 

Os filmes, sem nenhuma camada, e com Ta, não exibiram eixo fácil de magnetização 

(anisotropia magnética uniaxial), e tiveram as maiores coercividades: (a) 120 Oe; (b) 67 Oe. Os 

outros materiais, claramente induziram um eixo de magnetização anisotrópico, sendo as 

coercividades do eixo fácil: (c) 9 Oe; (d) 10 Oe; (e) 7 Oe; (f) 12 Oe. Medidas de difração de 

raios X (Fig. 17) indicaram que a orientação preferencial do CoFe depositado sem camada 
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semente é cfc C 100), e ccc C 11 O) para filmes depositados sobre os filmes semente em questão. O 

pico mais pronunciado ocorre no caso do filme de tântalo, o que indica maior índice de 

cristalinidade, provavelmente devido à grãos maiores. 
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Figura 16 - Curvas de magnetização para C035Fe65, depositado sobre diferentes sub-camadas 
[37]. 
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Figura 17 - Padrões de difração de C035Fe65 sobre as diferentes sub-camadas [37]. 

Para os filmes de Cc) - Cf), a medida da constante de anisotropia magnética <K> levou 

a valores calculados para o campo de anisotropia magnética Hk :::: 30 Oe. Considerando o 

valor medido de 4nMs= 23.1 KG, e uma permeabilidade magnética Jl:::: 1000, o cálculo para a 

freqüência de ressonância de operação para o filme seria de 2,7 GHz. Embora o autor diga 

não compreender o motivo, à medida que a espessura do CoFe aumenta, de 10 - 1000 nm, o 
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valor de 41tMs vai de 21.5 KG - 24 KG, o que pode aumentar a freqüência de ressonância 

para aplicação em sistemas de melhor performance. Este estudo ainda avalia a influência da 

espessura dos filmes semente, na deformação da rede cristalina no filme (stress) de CoFe 

crescido acima. Pelo gráfico mostrado na figura 18, observa-se uma tendência geral de menor 

stress à medida que se aumenta a espessura. 

2.5.--------;:::======:::::;-t 

~ 2.0 
C) -~ 1.5 

! 1.0 
(I) 

0.5 
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.-Ta 
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-.-NiFe 
--*-Ru 

15 20 

Figura 18 - Influência da espessura do filme semente no stress do filme de CoFe [37]. 

Um outro trabalho [38] avalia a influência de 1 nm de camada semente de Nis1Fe19, 

Ru, ou Ta, dentro de um contexto de diferentes taxas de deposição do filme de C065Fe35 

(através da tensão -V, aplicada aos eletrodos dos alvos). E ainda, o efeito de intercalações do 

filme de C065Fe35, separados por Ah03(1,5 nm). O gráfico para a dependência de Hc, em 

função de cada sub-camada, é mostrado na figura 19a para as seguintes estruturas: "filme 

semente"(lnm) / [C065Fe35(X nm)/ Ah03(1,5 nm)]x N, onde N é o número de intercalações do 

filme de C065Fe35, de forma que, a espessura total de todas as amostras é de 40 nm. Medidas 

de TEM foram tomadas para a análise estrutural, e os respectivos tamanhos de grãos nos 

filmes de CoFe são mostrados na figura 19b. 
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Figura 19 - Propriedades do C065Fe35 sobre diferentes subcamadas; com intercalações (O - 2); 
diferentes tensões no alvo (300V - 900V) (a) Coercividade; b) Tamanho médio de grãos. [38] 

Observa-se a partir do gráfico da figura 19a, que os filmes de NisIFel9 e Ru reduzem a 

coercividade da mono camada de CoFe, de forma mais efetiva do que o Ta (eixo da direita), 

onde a laminação do filme magnético se mostra com o potencial de aumentá-la ainda mais. 

Novamente, a tensão controla o tamanho médio dos grãos (Fig. 18b), sendo o tântalo indutor 

dos maiores grãos. Neste caso a laminação mostrou ter influência apenas para o filme sobre 

Ta, aumentando a dimensão dos grãos ainda mais, mantendo constantes (dentro da faixa de 

erro) os diâmetros para as deposições sobre NisIFel9 e Ru. Estes resultados sugerem que neste 

caso a redução em Hc foi controlada não apenas pela redução do tamanho de grão, mas 

também pela dispersão da anisotropia magnética, e também redução de volume dos grãos, 

através das laminações [38]. Além do mais, este ensaio mostra que, apesar da influência da 

taxa de deposição (tensão [-V]) nas características dos grãos nos filmes, o filme sobre o qual 

(substrato) ocorre a deposição de CoFe também é determinante quanto aos limites micro

estruturais no filme, provenientes desta influência. Desta forma, este estudo revela a 

importância da escolha correta da camada semente, para o ajuste adequado da coercividade do 

filme de CoFe crescido em seguida. 

Outra importante função das camadas sementes é a indução de anisotropia magnética 

no filme de CoFe, que pode alcançar altos índices em função de altas rugosidades dos filmes, 

obtidas a partir de deposições oblíquas destes pré-filmes (Ta, Pt, Co, Ru). Isto é, a deposição 

ocorre em um substrato cujo plano da superfície é inclinado de um ângulo e, em relação ao 

fluxo de material a ser depositado, proveniente do alvo (figura 20). Recentemente, bons 
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resultados foram obtidos por Fukuma et. ai [39], com pré-filmes de Ru por deposição oblíqua 

sobre silício com óx ido nativo. Amostras com 5,0 nm de C090FelO, depositadas nas mesmas 

condições de crescimento (incidência normal, à 0,025 Ai s), foram obtidas com diferentes 

valores de campo de anisotropia, dependendo do ângulo de deposição do filme de Ru. 

Posteriormente, ou tro trabalho de mesma autoria [40] , utiliza a condição angular para o maior 

valor de Hk (60°), e estuda a influência da espessura do filme de Ru na anisotropia magnética 

e coercividade. Os gráficos da figura 2 1 resumem os resultados. 

substr 

Ru 
CoFe 

Figura 20 - Ilustração da deposição em diferentes ângulos. 
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Figura 21- (a) Dependência de Hk com o ângulo de deposição do filme semente de Ru [39]. 
(b) Influência da espessura de Ru em Hk, e Hc. (8=60°) [40]. 

45 



A curva da Fig. 21 a indica um aumento do campo de anisotropia do filme de CoFe, à 

medida que se aumenta o ângulo de incidência (9) da deposição de Ru, chegando a 

aproximadamente 200 Oe para 9=60°. A influência do aumento da espessura de Ru é 

semelhante para Hk e Hc (fig. 20b), aumentando-os até valores máximos de - 1000 Oe, e - 170 

Oe, respectivamente, para a espessura de - 8 nm. 

O autor deste trabalho ainda acrescenta, que a introdução de uma pressão parcial de 

N2, de - 3,5% em Ar, diminui Hk, mas mantém constante o valor de Ms. Este resultado sugere 

que o efeito do aumento da anisotropia magnética, é realmente conseqüência de uma 

característica específeca de rugosidade na interface Ru/CoFe (embora não somente), uma vez 

que existem estudos indicando a diminuição da rugosidade dos filmes, por introdução de 

pequenas porcentagens de N2 em argônio [41]. Apesar da estabilidade das propriedades das 

amostras deste trabalho terem sido testadas às condições de tratamento térmico (400°C por 30 

min), e litografia, ainda há muito que se desenvolver em termos de uniformidade das 

ondulações da rugosidade, e estabilidade térmica da micro-estrutura na interface com o filme 

magnético. 

3.5. Magneto-resistência gigante e válvulas de spin 

Em 1986, com os avanços da tecnologia de crescimento controlado de filmes , e ainda 

a ajuda de outros estudos envolvendo acoplamento magnético entre filmes em estrutura multi

camada, Fert realizou alguns testes em estruturas de Fe/Cr/Fe, desenhadas para exibir um 

forte efeito de espalhamento de elétrons dependente do spin, que culminou no que se chamou 

de magnelo-resistência gigante (GMR). A partir de então, uma grande atenção passou a ser 

dedicada ao assunto pela comunidade científica, no que diz respeito à otimização do efeito, e 

à possibilidade de utilização de diferentes materiais; composição de estruturas multicamadas; 

dimensões e espessuras [42]; e ainda, a substituição da inter-camada não magnética condutora 

(Cr), por uma não-condutora (Ex: MgO), que conduziria então por efeito túnel, assim 

denominado: magneto-resistência túnel (TMR) [43] . Neste contexto, a liga CoFe tem alcançado 

boa aplicabilidade. 

Uma boa representação do que ocorre com a resistência elétrica de uma estrutura 

multi-camada pode ser visualizada na figura 22, onde é sugerida a analogia com um circuito 

elétrico, com os filmes magnéticos representando resistências elétricas em série. Numa 

situação ideal , os filmes apresentariam seus domínios magnéticos com direções de 

magnetização paralelas entre si (baixa resistência), ou anti-paralelas (alta resistência). Muitos 
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modelos para explicar o espalhamento dependente do spin já foram apresentados, e seria 

realmente incompleta se a compreensão do fenômeno levasse em consideração apenas um ou 

outro. O fato é que, em uma estrutura multicamada de filmes condutores magnéticos, elétrons 

trafegando em um filme com o spin orientado na mesma direção dos domínios magnéticos no 

filme, demonstram menor probabilidade de espalhamento do que na situação anti-paralela à 

magnetização local. Uma vez que estes espalhamentos são diretamente responsáveis pela 

observação macroscópica da resistência elétrica em um material , tem-se um fenômeno de 

variação de resistência elétrica dependente do estado de magnetização do material [44]. 

p p 

p p 
Acoplamanto p p 

=Rp 
Ferromagnético 

p p 

M=RAP-Rp 
Rp 

Acoplamento 
Antiferromagnetico p p 

p p 

p P 
=R AP 

P P 

Figura 22 - Representação esquemática do efeito GMR [42). 

Desta forma, a resistência elétrica da estrutura sofreria uma variação proporcional à diferença 

de probabilidade de espalhamento eletrônico entre os estados paralelo CP) e anti-paraleloCAP), 

normalizado pelo estado menos resistivo CP). Após a descoberta do efeito GMR, muitos 

modelos foram produzidos para compreender, ilustrar e predizer a amplitude do fenômeno, e 

um bom artigo de revisão descrevendo alguns destes modelos pode ser encontrado pela 

referência 45. Entretanto, para a funcionalização de um dispositivo baseado no efeito desta 

variação da resistência em função da magnetização relativa entre os filmes, há ainda a 
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necessidade de algum outro mecanismo que mantenha fixo o estado magnético de um dos 

filmes da estrutura do dispositivo, enquanto a(s) outra camada, chamada de camada livre, 

possa ser alinhada a partir de um campo magnético externo, paralelo ou anti-paralelamente 

àquela fixa. Para isto, estudos explorando a indução de acoplamento entre camadas 

magnéticas foram desenvolvidos, e dois mecanismos se mostraram muito eficientes na 

aplicação em estruturas de filmes finos: I) Polarização de troca (exchange bias) [46], onde o 

efeito é termicamente ativado na interface entre um filme ferromagnético e outro anti

ferromagnético; 2) Acoplamento anti-ferromagnético sintético (SyAF) [47], onde o efeito 

ocorre numa estrutura tri-camada, do tipo sanduíche, através de um espaçador não magnético. 

Novamente, a liga CoFe tem mostrado bons resultados nestas aplicações. 

A função do acoplamento é essencialmente enrijecer um filme magnético na estrutura, 

permitindo o chaveamento independente de outro filme magnético na multi-camada. Todavia, 

as características dos filmes, como espessura da intercamada espaçadora (SyAF), textura, 

rugosidade, interdifusão nas interfaces, defeitos ou incorporações na interface, possuem 

innuência crítica na eficiência destes mecanismos. Ou seja, novamente, as condições de 

crescimento terão papel determinante nas características magnéticas da estrutura multi

camada, e consequentemente, no desempenho final de um dispositivo que pretenda explorar o 

fenômeno de acoplamento magnético. Um exemplo é mostrado na figura 23, com as curvas de 

histerese para estruturas Fe/Ag/Fe onde há acoplamento magnético entre os filmes (SyAF) [41], 

para duas espessuras de espaçador. A orientação magnética em cada filme é indicada por 

setas, que correspondem à uma estimativa média do alinhamento magnético nos filmes, de 

acordo com o campo magnético aplicado, a partir da forma geral da curva de histerese. 
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Figura 23 - Curvas de histerese para estruturas tri-camada: Fe/Ag/Fe [42]. 
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Compreendidos os efeitos de transporte elétrico e acoplamento magnético na estrutura 

multicamada, a proposição de uma estrutura que possa ser chaveada entre alta e baixa 

resistência elétrica se torna evidente, que é então chamada de válvula de spin (SV). 

As chamadas válvulas de spin, há 20 anos tem sido importante objeto de pesquisa e 

investigação na área de ciências materiais, no intuito de se alcançar estruturas cada vez 

menores, magneticamente mais estáve is em função da temperatura, e que forneçam um bom 

sinal a partir de um pequeno campo magnético de prova. O efeito GMR nas válvulas de spin, 

pode ser explorado de 2 maneiras (fig. 24), de acordo como se aplica a diferença de potencial 

na estrutura: (a) corrente no plano (CIP) ; (b) corrente perpendicular ao plano (CPP). Desta 

forma, os elétrons propagam no material produzindo corrente elétrica, de acordo com a 

direção do campo elétrico induzido no material pela tensão aplicada externamente. Como 

descrito anteriormente, esta propagação sofre processos de espalhamento, que têm a 

probabil idade de ocorrência dependentes da orientação relativa dos spins dos elétrons e a 

magnetização local. 

(a) 

CIP 

- \ 

T 
Figura 24 - Configurações para medidas de transporte elétrico em válvulas de spin [42]. 

Observa-se então, de acordo com o estado de magnetização induzida nos filmes 

magnéticos, uma variação da resistênc ia elétrica da estrutura multicamada, com dependência 

angular da direção de magnetização relativa nos filmes, que pode ser descrita 

fenomenologicamente pela equação a seguir [42]: 

R(8) = R(8 =0) + ÔROMR (I - cos8)12 , eq.13 
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onde S é o ângulo entre a magnetização da camada magnética fixa (dura), e a livre (macia). A 

razão t.RGMR IR(S =0) é chamada de razão GMR, e é um parâmetro indicativo da eficiência de 

uma válvula de spin, já que a transição entre dois estados extremos é equ ivalente à uma 

transição abrupta de 1800
• 

Na figura 25 é exibido um resultado típico de uma válvula de spin, que explora o efeito de 

magneto-resistência gigante. A figura corre laciona o estado de magnetização das camadas a 

partir da curva de histerese magnética (setas na figo 25a), com a resistência elétrica (CIP) do 

dispositivo (b). Estes foram os resultados originalmente obtidos por Peter Grünberg, em 1988, 

com amostras de Fe(12 nm)1 Cr( 1 nm)1 Fe( 12 nm), depositados sobre substrato de GaAs(IIO), 

pela técnica de epitaxia por feixe molecular. 
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Figura 25 - (a) Histerese magnética de uma válvula de spin; (b) t.RlR em função do campo 
magnético . [42] 

Devido sua possibilidade de miniaturização e ainda as vantagens de um baixo 

conSUmO de potência, velocidade e sensibilidade, as válvulas de spin possuem um imenso 

universo de aplicações. Desde armazenamento de dados em cabeças de leitoras de discos 

ríg idos, cé lulas de memóri a magnética de acesso aleatório (MRAM), à substituição dos 

diversos tipos de sensores convenc ionais cOmO: sensores biológicos, controle de tráfego, 

sensores de posição, rotação, pressão [48]. 
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3.5.1. Válvu la de spin como elemento extensômetro 

A partir das propriedades magnéticas de uma válvula de spm, e da constatação 

experimental de que há uma dependência entre o stress (tensão/compressão) nos filmes e suas 

características relacionadas à magnetização, tornam-se atrativas as possibilidades de aplicação 

deste tipo de estrutura em sensor e/ou atuador mecânico magneto-elástico. Uma válvula de 

spin sobre uma estrutura em membrana, Oll canfilever, produzindo uma geometria que explore 

a indução de tensão no filme a partir de uma deformação mecânica do substrato "flexível", 

seria a sugestão do mais simples dispositivo. Um ensaio com esta indução de stress no filme 

pode ser visualizado na figura abaixo: 

(a) H 

GMR sensor 

Superllcie d. tendo 

-- mil f \-•. ~ 
(b) 

, 

Figura 26 - Ensaio de tensão em filmes sobre : (a) Canlilever; (b) Membrana. [52] 

A flexão do substrato se relaciona com a deformação linear do filme (elongação), e esta 

elongação induz a tensão no fi Ime, como indicado na equação a seguir: 

sE 
0-= ---;:-

1- if' 
eq. 14 

onde E = elongação relativa; (J = stress; E = módulo de Young; v = razão de Poisson 
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o efeito magnético do stress no filme, chamado de magneto-constrição, pode ser 

descrito como um campo de anisotropia magnética induzida por stress (Hs) [49], expressado 

como na eq. 15, onde Ms é a magnetização de saturação do filme, e À é chamado de 

coeficiente de magneto-constrição do filme magnético. Substituindo 0 pela eq. 14, temos a eq. 

16. 

Eq. 15 

Eq. 16 

A despeito das equações aCIma, estudos experimentais mostram que existe uma 

infinidade de possibilidades de alteração da magnetização interna do filme por indução de 

stress [50], dependendo da direção de aplicação de stress e campo magnético, de acordo com 

a magnitude obtida para cada constante na equação, dependendo da estrutura interna dos 

filmes. Além do mais, um estudo teórico mais detalhado teria que levar em conta a natureza 

tridimensional do fenômeno, onde À, E, 0, E e v seriam tensores. De acordo com a aplicação, 

pode-se alterar a composição do filme e seus parâmetros estruturais (condições de 

crescimento), para se obter valores de À negativos ou positivos [50]. Um exemplo é mostrado 

a seguir, por Pasquale et ai [51], onde filmes de FeTb (Fig. 2.10) foram submetidos à ensaios 

magneto-elásticos, demonstrando a variação da curva de histerese devido ao campo de 

anisotropia magnética induzida por stress, de tensão (+), e compressão (-). 

0.4 Fel .Tb, x-'" 58.3 at.% 

0,2 

E 0,0 -I------:'--i'---..--:l'---f-~-----l 
m 

-0,2 

·0,4 

-15 -10 -5 o 
H (kAfm) 

; - - - ·75 MPa 
; -O MPa 
, ..... +35 MI-'a 

5 10 15 

Figura 27 - Histereses magnéticas de FeTb amorfo em substrato de silício, sob ação de tensão 

mecânica [40]. 
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Desta forma, fica evidente que a alteração da permeabilidade magnética do filme 

induzida por stress, e conseqüentemente, alteração da magnetização no filme, pode ser 

utilizada como elemento de sensibilidade num sensor extensiométrico. Filmes da liga CoFe 

possuem boa aplicabilidade, desde que alcançam altos valores de À (~IO,5). Um exemplo da 

correlação direta da alteração do alinhamento relativo entre as camadas magnéticas numa 

válvula de spin, e variação de resistência na estrutura é apresentado por Lõhndorf et ai [52]. A 

magnetização relativa entre os filmes é alterada por indução de tensão na amostra, como no 

sistema ilustrado na figura 26a. A amostra consiste de duas camadas de Co50Fe5o separadas 

por alumínio, onde uma delas é magneticamente enrijecida por uma pré camada de lrMn 

(antiferromagnética), por indução do efeito de polarização de troca (exchange bias). 
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Figura 28 - Medidas de histerese magnética da estrutura, sob ação de tensão mecânica: (a) 
tensão na direção paralela ao campo magnético externo; (b) tensão na direção perpendicular 
ao campo magnético externo; (c) ensaio de resistência elétrica por tensão mecânica, sob ação 
de campo magnético constante, na direção perpendicular à tensão. [52] 

53 



Na figura 28(a), a estrutura foi tensionada na direção paralela ao campo magnético 

externo aplicado, e as curvas mostram três histereses magnéticas diferentes para as diferentes 

intensidades de tensão, enquanto que em 28(b), o alinhamento magnético é perpendicular à 

tensão mecânica. Na Fig. 28(c), o ensaio de tensão perpendicular ao campo magnético é 

tomado sob ação de campo constante, que pode ser visualizado pela linha vertical 

representada no gráfico da Fig. 28(b). O resultado apresentado demonstra a possibilidade do 

uso da válvula de spin como elemento senso r de tensão. 

Nos últimos anos, dispositivos sensores baseados em válvulas de spm tem sido 

enormemente aprimorados, como pode ser verificado na literatura [48], de forma que as 

possibilidades de aplicação de tais estruturas magnéticas multicamadas, preparadas por 

pulverização catódicas são enormes. Para tanto, o domínio da preparação de tais 

nanoestruturas, de forma eficaz e reprodutível, e em larga escala, é um passo primordial do 

ponto de vista tecnológico, embora tal etapa de trabalho não seja, necessariamente 

acompanhada de geração de novos resultados científicos / de contribuição para o avanço do 

conhecimento científico na área. 
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4. Metodologia Experimental 

Neste capitulo é descrita a metodologia utilizada para a preparação e a caracterização 

morfológica, estrutural e magnética dos filmes de CoFe e multicamadas baseadas em 

bicamadas de CoFe/lrMn. 

4.1. Deposição de filmes finos por pulverização catódica 

O processo de deposição por pulverização catódica (sputtering) consiste em um 

bombardeamento de materiais de um alvo por Íons de um gás inerte, com alta velocidade. O 

gás inerte (geralmente argônio, Ar) é introduzido numa câmara em vácuo (Fig.29a,c), e uma 

tensão contínua é aplicada ao alvo, ionizando e acelerando os Íons do gás contra o alvo, 

provocando a expulsão de átomos do mesmo (DC sputtering). No caso de alvo de material 

isolante, uma tensão alternada pode ser utilizada na câmara, em rádio freqüência (RF 

,<,puttering). Como ilustrado na figura 29b, o bombardeamento causa a ejeção de átomos do 

material do alvo, que adquirem energia suficiente para se transportar até a superfície do 

substrato (anteparo), onde se depositam na forma de um filme. Em meio ao processo de 

bombardeamento do alvo, Íons podem ser refletidos de volta, e até atingindo a superfície do 

substrato, podendo afetar as propriedades do filme em formação. 

Neste processo ainda ocorrem colisões secundárias, onde elétrons secundários são 

ejetados, sustentando a condição de plasma induzido, garantindo o estado de ionização do gás 

inerte, que continua a ejetar material do alvo. Estes elétrons podem ainda transformar sua 

energia em calor, colidindo inclusive com o filme em constituição, o que prejudicaria a 

qualidade dos filmes. Desta forma, otimizações do processo foram propostas, e uma delas é o 

magnetron sputtering, onde Ímãs permanentes fazem parte da estrutura do suporte do alvo, 

produzindo linhas de campo magnético. Estas linhas de campo tendem a confinar os 

subprodutos com carga elétrica, decorrentes do processo natural de sputtering, em regiões 

específicas, que otimiza a ionização do gás, e minimiza as interações com o filme em 

crescimento. 

Um maior entendimento sobre a dinâmica dos átomos na câmara, bem como as 

características físicas do plasma formado durante a deposição, podem ser vistos pela 

referência 53. Fato é que, obviamente, as características físicas dos filmes crescidos por 

,<,puttering são funções dos parâmetros de crescimento utilizados no equipamento, que são: 

posição do substrato em relação ao alvo; temperatura; pressão de argônio; tensão DC aplicada 
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ao alvo, ionizando o argônio e o acelerando contra o alvo (descrito aqui como potência da 

corrente aplicada ao alvo). Neste trabalho, a posição do substrato foi a mesma para todas as 

deposições, e a influência da temperatura não será avaliada, sendo os filmes crescidos em 

temperatura ambiente (25 - 35°C). As condições de pressão e potência fornecida ao plasma 

(tensão contínua aplicada), foram variadas para o crescimento de filmes de CoFe, na intenção 

de se avaliar o grau de influência destes parâmetros nas propriedades dos filmes obtidos. 

(a) 
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Figura 29 - Ilustração de um processo típico de sputtering:(a) Câmara de deposição por 

,~puttering; (b) Alvo bombardeado pelos íons - plasma; (c) Magnetron Sputtering -

confinamento do plasma pelo campo magnético (H). 
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4.2. Propriedades magnéticas das amostras - VSM 

As propriedades magnéticas dos materiais são geralmente obtidas por métodos que se 

utilizam de detecções de variações de fluxo magnético, força, e ainda técnicas indiretas [54] . 

O magnetômetro de amostra vibrante (vibrating sample magnetometer - VSM) é uma técnica 

que se utiliza da variação do fluxo magnético através de espiras [55], onde se monitora a 

tensão induzida proveniente da lei de Faraday. Este sensor de variação de fluxo de campo 

magnético se encontra próximo à amostra, enquanto um campo magnético (H, com calibração 

independente) induz a magnetização do material na amostra. O porta-amostra é acoplado à um 

bastão (ambos não magnéticos) com mobilidade perpendicular à direção do campo H, de 

maneira que, quando o bastão se movimenta, o fluxo de indução magnética (B) através da 

espira sensora varia, induzindo uma força eletromotriz (f.e.m.). Se o movimento do bastão é 

periódico, esta variação poderá ser facilmente destacada na medida de força eletromotriz 

periodicamente induzida na espira, levando à uma medida eficiente da magnetização na 

amostra em vibração. 

Em geral, estes equipamentos operam com pequenas amplitudes de oscilações 

senoidais ( I mm - 5 mm), com freqüência de 40 Hz, sendo capazes de detectar variações de 

magnetização de até 10-6 emu. O sistema é controlado por uma interface computacional em 

um circuito fechado, que sincroniza as oscilações da amostra ao sinal de f.e.m. observado, 

amplificando-o e traduzindo-o em termos da magnetização na amostra. A figura 30 representa 

o diagrama dos componentes básicos de um VSM. 

O equipamento utilizado na medida das amostras produzidas para este trabalho é o 

VSM , Modelo 7404, medido à temperatura ambiente. Uma foto do equipamento é mostrada 

na figura 30. 
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Figura 30 - Representação esquemática dos componentes de um magnetômetro de 
amostra vibrante (VSM). 

Figura 31 - VSM Lake Shore modelo 7404 /LF A/CDTN. 
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4.3. Microscopia de força atômica (AFM) - Análise de superfície 

O microscópio de força atômica (Alomic Force Microscopy - AFM) trabalha com o 

princípio de medida da força de interação entre uma ponta de uma sonda especial , e a 

superfície da amostra em investigação. A ponta se localiza na extremidade de um cantilever, 

de maneira que, quando ela sente a força de interação com os átomos da superfície da 

amostra, ocorre uma deflexão do cantilever, que é quantificada indiretamente por um sistema 

óptico de posicionamento. O feixe de um laser incide sobre a superfície superior do 

canlilever, e é refletido sobre uma tela fotodetectora, que indica então o estado de de flexão do 

canlilever a partir da posição do feixe refletido, como mostra a figura 32(a). 

A força de interação entre a superfície da amostra e o material da ponta tem uma 

natureza que pode ser qualitativamente considerada como uma força de van der Waals, onde a 

energia potencial entre dois átomos, separados de uma distância r, tem a forma da curva 

mostrada na figura 32(b), onde ro seria a distância de equilíbrio entre os átomos, ou , 

configuração que minimiza a energia. No caso do AFM, a interação entre os átomos da sonda 

e da superfíc ie da amostra produz uma energia potencial , aproximada por uma função 

denominada potencial de Lenard Jones (eq. 17), onde o primeiro termo da soma descreve a 

atração de longa distància (interação dipolo-dipolo), e o segundo termo se refere à repulsão de 

curta distância, prevista pelo princípio de exclusão de Pauli. 

Folodatactor 
da po-'çlo 

Cantll.ver 

Superflde d. amostn 

/ 

l ... , 

eq.17 

ULD 

1'0 r 

I 

Figura 32 - (a) Componentes da sonda do AFM; (b) Forma do potencial de Lenard Jones [56]. 

59 



A partir desta idéia simples, uma vez conhecidas as propriedades elásticas do 

canlilever, e ainda considerando interações elementares adicionais, é possível estimar a 

energia de interação entre a amostra e a ponta da sonda, para todos os tipos de pontas e 

átomos da amostra. Em geral, as sondas são produzidas por fotolitografia e corrosão de silício, 

tendo um formato retangular, ou triangular, com a ponta na extremidade livre do canlilever. 

Em uma varredura, a força de interação F da ponta com a superficie pode então ser estimada 

pela lei de Hooke: 

F = k . 6. Z , eq. 18 

onde k é a constante elástica do canlilever; 6.Z é o deslocamento correspondente à interação 

da ponta do cantilever e a amostra (fig.33a) . Para a detecção de forças com magnitude de 10· 

9N - 10·6 N, os valores de k variam entre 10·J N/m - lO N/m. Há ainda que se observar que, 

uma vez que a superfície da amostra não é plana, existirão forças de torção no canlilever, 

fornecendo mais informações para a convolução da interação entre a sonda e a amostra, 

obtendo a resposta em perfil topográfico da superficie da amostra (fig. 33b-c). 

(a) 

--~-----~~ 

D.Z 

(e) 

Figura 33 - Ilustração do canlilever em operação no AFM [56]. 

4.3 . 1 - Varredura no modo ' contato' 

A obtenção das imagens por AFM é feita por varreduras, cujos métodos devem ser 

classificados em dois grupos: modo contato; modo não contato (oscilatório). No primeiro 

modo a ponta está em contato direto com a superficie da amostra, e a força de interação com 
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OS átomos pode ser sentida através da deflexão do cantilever. Em geral, cantilevers utilizados 

neste modo de operação são relativamente pequenos, e possuem uma maior rigidez, 

permitindo uma maior sensibilidade da ponta com a topografia da superficie, e evitando 

influências excessivas da interação com os átomos da amostra. A operação no modo contato 

pode trabalhar com uma varredura da superfície, de duas maneiras: força constante; distância 

média constante. 

Na varredura com a força constante, um sistema de feedback com um piezo-atuador 

controla de posição vertical da amostra, mantendo constante a de flexão do canlilever, em 

função de uma variação na altura z da amostra (fig. 34a,b). Este método leva à uma imagem 

da topografía da superfície da amostra, que está relacionada à tensão aplicada ao piezo 

atuador do sistema de feedback para controlar a altura da amostra, mantendo constante a força 

de interação entre a ponta da sonda e a superfície da amostra. No outro modo (z=cte), a 

distância média entre o canlilever e a amostra se mantém fixa, enquanto a de flexão no 

canlilever, proveniente das forças das interações, é monitorada (fig. 34c). A imagem formada 

é então uma convolução destas interações atômicas entre a ponta da sonda e os átomos na 

superfície da amostra. O segundo modo é muito utilizado para amostras com superfícies com 

pequena rugosidade (Á). 
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Figura 34 - Tipos de varredura no modo contato: (a) Sistema de medida do AFM; 
(b) Força constante; (c) Altura constante. [56] 
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4.3.2 - Varredura no modo ' sem contato ' 

Como se pode imaginar, a varredura com a ponta em contato com a superficie da 

amostra pode a danificar, deteriorando suas propriedades. Então, para casos onde se exige um 

ensaio não-destrutivo, é indicada a medida com varredura sem o contato da sonda com a 

superfície da amostra. Neste modo, o cantilever é induzido à osci lações mecânicas, com 

ampl itudes nanométricas, na sua freqüência de ressonância. Esta freqüência de ressonância 

depende das características físicas do canfilever (10 - 1000 KHz), e é dada por [56]: 

w = ~~EJ 
n 1 ~ pS 

, eq. 19 

onde I é o comprimento do canfilever, E é o módulo de Young, J é o momento de inércia da 

seção reta do canfilever, p é a densidade do material do canfilever, S é a área da seção reta do 

canfilever, e À.; é um coeficiente numérico relativo ao modo de oscilação (fig. 35). 

Durante a varredura com o canfilever em oscilação, à medida em que a superficie com 

topografia irregular da amostra se aproxima da ponta, uma força adicional de interação é 

acrescentada no sistema vibracional do canfilever. Esta força extra na oscilação forçada do 

canfilever causa uma variação da força conservativa da oscilação (stifJnes), levando à uma 

alteração assimétrica da amplitude da osci lação. Esta amplitude em função da freqüência é 

alterada com a introdução de um deslocamento de fase na oscilação original, onde as 

magnitudes destas variações se relacionam com as características da força externa (interação 

sonda-amostra). Não é escopo deste trabalho, detalhar matematicamente o fenômeno descrito 

acima, mas as equaçôes que demonstram este tipo de interferência podem ser conferidas pela 

referência 56. 

À, = 3,52 )" = 61,7 

Figura 35 - Modos de oscilação do cantilever [56]. 
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A detecção de variações de amplitude e fase da oscilação no modo sem contato exige 

um sistema de feedback com alta sensibilidade e estabilidade. Além do mais, devido às 

pequenas forças de interação envolvidas neste tipo de varredura (_ 10.12 N), contaminantes na 

superficie podem prejudicar completamente a realidade da medida, sendo conveniente a 

realização de medidas em ultra-alto-vácuo, ou ainda, com a amostra imersa em um fluido de 

composição controlada. Na prática, o que se realiza freqüentemente é um modo intermediário 

de varredura, chamado comumente de semi-contato (tapping made), onde o cantilever é 

forçado a oscilar próximo de sua frequência de ressonância, com uma amplitude um pouco 

maior ( 10 - 100 nm). Desta forma, a ponta do cantilever experimenta forças repulsivas ao se 

aproximar muito da amostra, e forças atrativas quando se afasta da amostra. 

Apesar da utilidade prática da varredura no modo semi-contato, sua teoria de 

convolução para a interação amostra-sonda é muito mais complexa que para o modo sem 

contato. Uma vez que as amplitudes das oscilações são grandes, a força externa não pode mais 

ser linearizada (aproximada pelos primeiros termos de uma expressão em série), e a equação 

que descreve o movimento do cantilever é não-linear. Neste caso o tratamento teórico se dá 

em termos de dissipação de energia do sistema [57] . O gráfico a seguir mostra o potencial de 

Lenard Jones, separado em três regiões que correspondem à cada modo de operação do AFM. 

Em geral, a separação entre a ponta do cantilever e a superfície da amostra (h), também é 

particular de cada modo de operação. 

c ..... to .--/ unm_ 

Semi·contato 
h- 1.5 . 2.oom 

~ 
_ h ... 1.11nm 

Sem contato 

Figura 36 - Modos de operação por regiões de força de interação. 
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Um último ponto que se deve ressaltar a respeito da eficiência da varredura, em 

relação às características reai s da superficie da amostra, é a característica da ponta, na 

extremidade do cantilever. Isto é, a resolução máxima de uma medida da topografia da 

superfície é inerente às características geométricas da ponta, que não é uma agulha ideal. Ela 

possui uma forma, geralmente piramidal, com uma dimensão de largura da base. De maneira 

que, pela própria limitação geométrica, quanto maior a base, menor será a capacidade de 

resolução de uma superfície real, com alta razão de aspecto. Esta limitação está ilustrada na 

figura 37. Pontas com alta razão de aspecto são geralmente utilizadas em situações especiais, 

devido ao seu alto custo e fragil idade. Normalmente são feitas de tungstênio e nanotubos de 

carbono. 

Caminho 
da sonda 

Baixa razão 
de aspecto 
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........ to •••••• 

Figura 37 - Perfil da imagem por sondas de diferentes razões de aspecto. 

4.4. Reflectometria de raios X 

Medidas de reflectometria de raios X (RRX) consistem basicamente em uma análise 

das superposições de feixes refletidos, após incidência em ângulo rasante na amostra 

multicamada, como ilustra o layout da montagem experimental , na figura 38. À medida que o 

ângulo de incidência varia, o caminho óptico percorrido pelo raio X na amostra varia, sendo 

refletido de volta à superfície da amostra quando encontra nova interface no interior da 

amostra multicamada. A figura 38b ilustra a multi-reflexão que ocorre nas interfaces dos 

fi Imes, onde a variação do caminho óptico leva à condições periódicas de interferência 

construtiva e destrutiva, entre os feixes de reflexão primária (0 1) e secundária (02). 

Como resultado, a intensidade refletida por um filme fino apresenta oscilações. Estas 

osc ilações são chamadas de franjas de Kiessing, e o período das franjas é inversamente 

proporcional à espessura da camada intermediária em questão, sendo menor o período para 

filmes mais espessos. Com esta técnica ainda é possível estimar a rugosidade média da 

superfície da amostra, uma vez que a incidência do feixe é focalizada, e rasante ao pondo de 

poder sentir os efeitos de um espa lhamento anômalo, proveniente da topografia irregular na 
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superflcie da amostra, levando à não detecção do feixe espalhado. Assim, se a superflcie é 

muito rugosa, haverá perda de sinal com pouca variação de 8. Uma curva típica de 

reflectometria é apresentada a seguir. 

(b) 

".> k, 

1J
" 

kz 

Figura 38 - (a) Geometria para medidas de reflexão de raios x de baixo ângulo; (b) ilustração 
do processo de multi-reflexões nas interfaces presentes em uma amostra multicamadas. 
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Figura 39 - Curva típica de uma medida de reflectometria de raios X. 

De medidas de RRX, podem ser determinados os seguintes parâmetros de uma 

estrutura multicamadas: espessura, rugosidade e densidade. Boas revisões que tratam das 

equações envolvidas neste modelo podem ser obt idas nas referências [58,59]. 

Neste trabalho, devido a problemas com o tubo de raios x de nosso difratômetro 

Rigaku Ultima IV, as medidas aqui apresentadas foram realizadas no Laboratório de Filmes 

Finos do Departamento de Física da UFSC, em colaboração com o Prof. Alexandre Viegas. 
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5. Preparação das amostras 

o equipamento utilizado para a obtenção dos filmes é um sistema de ultra-alto vácuo 

(UHV) para o crescimento de filme via magnetron-spultering (De e RF), mostrado na Figura 

40. A câmara principal tem diâmetro de 14", e a ela está acoplada uma câmara de introdução 

de amostras, equipada com um transferidor linear magnético. O sistema de bombeamento 

consiste de uma bomba mecânica, em paralelo com outras duas bombas turbo moleculares 

(em série), e a pressão de base, sem aquecimento das câmaras, é de 4,0 x 10-8 mbar. O sistema 

está equipado com um cluster de 5 canhões de 2" de diâmetro (magnetron :,pultering, AJA), 

duas fontes DC (modelo MDC 500) , uma fonte RF (modelo AJA 100/300), porta substratos 

para wafJers de 5", com rotação motorizada e aquecimento (máx. 900 °C) por lâmpada 

halógena. O cluster e o porta substratos estão mostrados nas figuras 40(b) e 40(c), 

respectivamente . 

Figura 40 - Sistema de ultra-alto vácuo para o crescimento de filme via 
lI1agnetron-sputtering (a), porta substratos (b) e cluster de canhões de 2" (c). 
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Embora os filmes produzidos para este trabalho tenham sido depositados à temperatura 

ambiente, o sistema possui um controle de temperatura que é refrigerado por circuito de água, 

e aquecido por uma lâmpada halógena. O controle da espessura dos filmes é monitorado feito 

através de uma balança de quartzo instalada no interior da câmara. Esta balança consiste 

basicamente de um cristal de quartzo que é induzido a oscilar em sua frequência normal de 

vibração, em acoplamento piezoelétrico ressonante. À medida em que os átomos na câmara 

são adsorvidos na superficie oscilante, sua freqüência normal de vibração é alterada, de 

maneira proporcional à massa adsorvida . Uma calibração da taxa de deposição determinada 

com a balança pode ser realizada através de medidas de refletividade de raios x, e através de 

outras técnicas. 

Foram produzidas CinCO séries de amostras, visando o domínio da preparação de 

válvulas de spin. As amostras preparadas estão baseadas em CoFe (FM) / Ir-Mn (AF). 

Possuem uma camada FM de CoFe acoplada, por EB a uma camada AF de IrMn, e, portanto, 

magneticamente presa, e uma segunda camada FM de CoFe acoplada 

antiferromagneticamente à primeira camada FM, através de um espaçador metálico, não 

magnético com espessura adequada, e, portanto, esta segunda camada é relativamente livre 

para responder a campos magnéticos externos de baixa intensidade, como descrito no item 

3.5. As séries de amostras produzidas são as seguintes: 

(I) camadas simples de CoFc; 

(2) bicamadas de IrMo / CoFc ; 

(3) tricamadas de CoFc / Ru / CoFc; 

(4) tricamadas de CoFc / Cu / CoFc; 

(5) multicamadas de CoFc / Cu / CoFc / IrMo e IrMo / CoFc / Cu / CoFc. 

Em todas as séries, as amostras foram sempre crescidas sobre camadas-semente de 

Ta/Ru (50 A / 50 A, tipicamente) depositadas sobre substrato de Si(IOO), e recobertas com 20 

- 30 A de Ta. As camadas semente aqui empregadas foram aquelas comumente utilizadas 

para indução de textura (111) na camada de IrMn [35], e a cobertura de Ta foi utilizada para 

proteção contra a oxidação. 

As deposições ocorreram sempre em temperatura ambiente, e com os substratos 

montados em posições equivalentes, em um porta substrato circular estático, à uma distância 

radial de 3 em . A pressão de base do sistema de UHV utilizado foi sempre da ordem de 

4,0 .10.8 mbar, e a pressão de Ar para a deposição dos filmes não magnéticos foi de 4,0 x 10-3 
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mbar. As taxas de deposição para o Ta e Ru foram manti 

de 0.2 Ais e 0,8 A /s, respectivamente. Um resumo sobr 

para as diferentes séries, são apresentadas abaixo, na Tabe 

das constantes, com valores médios 

e a estrutura nominal das amostras, 

la 3: 

Tabela 3 - Estrutura nominal das amostras produzidas par a ensaio experimental. 

Série Estrutura nominal Observação 

a) Pressão: 4 - 12 X 10-3 mbar 
Ta I (50 Á) Co4o Fc", I Ru I Ta I Si 

b) Potência: 100 - 210 W 

2 Ta I (40 A) C040Fe60 I (70 A)lr" Mn" I Ru / Ta I S i 

3 Ta I (40 A) Co40Fe", I (x)Ru / (30 A) C04oFe60 I Ru I T a I Si x: 6- 12 A 

4 (30)Ta I (40 A) Co4oFe", I (y)Cu / (30 A)Co40Fe", I Ru !Ta / Si y: 15-72A 

5 Tal (z)lr" Mn" I (50 A) C04oFe60 I (42 A)Cu I (50 A) CO 4OFe", I 
a) z: 50, 70, 100 A 

Ru I Ta I Si b) IrMn sob CoFe 
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6. Resultados 

Neste capítulo, são apresentados os resultados experimentais obtidos pelo estudo da 

influência da pressão de argônio, e da potência da corrente aplicada ao alvo de CoFe, durante 

a deposição, na morfologia do filme de CoFe crescido (serie I). O conjunto de amostras da 

série 2, tem como objetivo estudar/otimizar o efeito de acoplamento magnético através da 

interface de um filme ferromagnético e outro anti-ferromagnético, onde ocorre o efeito 

chamado de polarização de troca (seção 3.5). Em seguida, é apresentado um estudo em que se 

almejou acoplamento magnético numa estrutura tri-camada, entre dois filmes magnéticos, 

separados por um espaçador metálico não-magnético. O acoplamento desejado para a 

aplicação em magneto-resistência é aquele em que, na ausência de campo magnético de 

indução, induz um alinhamento anti-paralelo, com relação aos dois filmes magnéticos, e uma 

vez que o tipo de acoplamento depende da espessura do espaçado r (oscilatório [42]). Os 

estudos foram realizados com o foco na espessura do espaçado r de rutênio e cobre (séries 3 e 

4, respectivamente). A série 5 consiste basicamente na fabricação da estrutura completa, com 

os dois sistemas de acoplamento na mesma amostra, onde se avaliou a influência da espessura 

do filme antiferromagnético, e também a influência de se crescer a estrutura de baixo para 

cima (bollom up), ou de cima para baixo (top down). 

6.1 Série 1 - Estudo da morfologia da camada de CoFe 

Na Série I, foram preparados dois conjuntos de quatro amostras de Tal Ru/ C04oFe6QI' 

Ta, tendo sido variado apenas um dos parâmetros de deposição dos filmes de CoFe em cada 

um: (a) pressão de Ar ou (b) potência da corrente aplicada no alvo de CoFe. O desenho a 

seguir ilustra a estrutura multicamada das amostras desta série. 

Filme Ferromagnétlco 

C~adas de base -lnc1.Jção de textura 

Figura 41 - Estrutura multicamada das amostras da Série I. 
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o primeIro conjunto de amostras (S I 07 - S 1i O) teve o objetivo de verificar a 

influência da pressão do gás de argônio no crescimento do filme magnético. No segundo 

grupo de amostras (S 111 - S 114), o parâmetro de deposição analisado no crescimento de 

CoFe foi a taxa de deposição, que é d iretamente proporcional à potência utilizada para a 

ejeção de material do alvo, na faixa de potências do estudo. 

AFM 

Visando verificar a influência da pressão de Ar ou da potência de sputtering na 

rugosidade dos filmes, foram realizadas medidas da topografia da superfície das amostras via 

AFM. Foi utilizado um microscópio de força atômica modelo NTEGRA AURA (NT-MDT), e 

os melhores resultados foram obtidos com operação do equipamento no modo semi-contato. 

As imagens obtidas foram quantificadas com o uso do software de análise de Imagens 

Gwyddion, a partir de um protocolo padrão para o tratamento de imagens de AFM. 

A análise das imagens, obtidas pela convolução da força de interação entre a ponta do 

AFM e a superficie analisada, foi meticulosamente padronizada para todas as amostras. 

Foram recortadas duas pequenas áreas de 0,3 J.lm x 0,3 J.lm, da imagem completa (I J.lm x I 

J.lm), em regiões onde não há ondulações provenientes de ruído de medida, e os valores 

apresentados na tabela 4 a,b representam uma média entre as medidas nas duas regiões. Cada 

uma das imagens recortadas é transladada no eixo de altura (z), pelo valor da mediana da 

superfície, levando esta mediana ao valor zero. Após este ajuste, um plano de corte da 

superfície é definido à uma determinada altura da superficie rugosa, e os grãos são definidos e 

contados, havendo então um valor médio para o diâmetro dos grãos contados. Para todas as 

amostras, a definição da altura do plano de corte (o mais próximo de zero possível), e ainda o 

número de grãos contados foram praticamente os mesmos. Uma imagem de AFM típica das 

amostras aqui investigadas é apresentada a seguir, e se refere à superfície da amostra SI 07 . Os 

resultados sobre a morfologia dos filmes de CoFe e a rugosidade média na superfície dos 

mesmos estão apresentados na tabela abaixo, para o ensaio de pressão (amostras SI 07-S 11 O) 

e de potência (amostras S III-S 114). 

70 



3,658 lJTl 

3,546 I-nl 

26nm 221TTl 

-40 Ml -28nm 

y: 0,31 j.Jll 

Figura 42 - Imagens da superfície da amostra SI 07, obtidas por AFM . 

Tabela 4 - Resultados obtidos por AFM para as amostras da Série I. 

(a) influência da pressão de deposição; 

Amostra 
P (x 10.3) Potência Depos. Diâm. Grão Rugos. Méd. 

(mbar) (watts) Ais O (nm) a (nm) 

5107 4,0 62 0,53 8,4 4,0 

5108 6,3 62 0,41 9,4 7,0 

5109 8,6 62 0,34 8,9 15,1 

5110 12,0 62 0,29 10,0 22,6 

(b) influência da variação da potência da corrente aplicada no alvo . 

Amostra P(xIO·3
) Potência Depos. Diâm. Grão Rugos. Méd. 

(mbar) (watts) Ais O (nm) a (nm) 

5111 4,0 100 0,91 9,7 11 ,1 

5112 4,0 125 1,11 9,6 5,1 

5113 4,0 165 1,43 10,9 10,8 

5114 4,0 210 1,79 10,8 3,24 
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Dos resultados de AFM, percebe-se que há uma nítida correlação entre a pressão de Ar 

utilizada na deposição e a rugosidade média da superfície da multicamada, como mostrado na 

figura 43(a). Não entendemos os resultados obtidos para a influência da potência, na 

rugosidade superficial dos fi Imes (fig. 43(b)) 

" lO (a) 

" 
(b) 

.. 
" I " .g 

" 
.g 
" " 

" 

'.' •. , u 11,0 100 120 HO 180 1110 20Il 220 

P (10-3 mbar) Potência (watts) 

Figura 43 - Variação da rugosidade da superfície das amostras da Série I, em função da 
pressão p de Ar durante o crescimento das camadas de CoFe, e da potência da corrente 
aplicada ao alvo de CoFe. 

DIFRAÇÃO E REFLETI VIDA DE DE RAIOS X 

Para as amostras da Série I , foram também realizadas medidas de difração (DRX) e 

refletividade de raios X (RRX). Dos resultados de DRX, apresentados na figura 44 para O 

conjunto (b), quando foi variada a potência de sputtering, vemos que a cristalinidade das 

camadas de CoFe nos filmes é baixa, e equivalente para toda a série, como demonstra a 

largura do pico 28 = 45°. Isto pode ser explicado pela presença de grãos muito pequenos (- lO 

nm). A camada de CoFe cresce com textura (11 O) em todos os casos. O pico observado em 28 

- 37° é devido à camada semente de Ru. A baixa qualidade das medidas deve-se à dimensão 

reduzida da área das amostras disponíveis ( < 3 x 3 mm2
). 

As medidas de RRX foram realizadas no Laboratório de Filmes Finos e Superfícies do 

Dep. de Física da UFSC, e os resultados são apresentados na figura 45 para o conjunto (b), 

quando Foi variada a potência de spullering. Na figura são também apresentados os ajustes 

teóricos para as curvas de refletividade, bem como os valores obtidos para a rugosidade das 

interfaces das camadas de CoFe. Os ajustes teóricos foram obtidos usando procedimento de 

ajuste de mínimos quadrados, usando o programa Pi para cálculos numéricos. Vemos que tal 

rugosidade cresce bastante com o aumento da potencia - de 3,8 Â para 100 W até 12,0 A para 
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210 W, resultados que não são compatíveis com os valores de rugosidade obtidos para a 

superfície da camada de proteção de Ta, como determinado por AFM, e já apresentado. 

, 
i 

Figura 44 - Difratogramas para as amostras da Série I (b), obtidas com incidência rasante. 

100W 
" .. l,a A 

210W 
o:12,oA 

Figura 45 - Curvas de RRX para as amostras da Série I (b). São apresentadas as medidas, os 
respectivos ajustes, e os valores obtidos para a rugosidade das camadas de CoFe. 
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VSM 

As medidas de magnetometria das amostras foram realizadas utilizando o 

equipamento de VSM do Laboratório de Física Aplicada. As curvas de histerese magnética 

das oito amostras, obtidas à temperatura ambiente, são apresentadas abaixo. As histereses 

foram medidas no plano dos filmes, em duas direções perpendiculares entre si , e estão 

apresentadas aqui as medidas do eixo fácil (embora os filmes tenham mostrado isotropia 

magnética) . Os valores de magnetização de saturação foram calculados com base no cálculo 

de medidas da área superficial das amostras (paquímetro), e na calibração da balança de 

quartzo acoplada à câmara de :.pullering, que permite estimar a espessura dos filmes de CoFe 

(todas com 50 A, com erro de 10%). 

A partir dos gráficos da figura 46, pode-se observar que as amostras preparadas a 

diferentes pressões de Ar, e com potência constante de 62 W, apresentam comportamento 

magnético muito semelhante: curvas de histerese alongadas, típicas de filmes policristalinos 

compostos por grãos pequeno, da ordem de 10 nm, e baixa anisotropia magnética . Em 

seguida, é apresentada uma tabela que indica os principais parâmetros magnéticos das 

amostras crescidas nas diferentes condições. 

'.0 " 
o .• o .• 

I 0,0 ~ 0.0 

•.. •.. 
• 1,0 ,. 

' .0 '.0 

o. o .• 

I 0,0 

•• •• 

-1,0 -1.0 

I-i(Qe) H(Oe) 

Figura 46 - Histereses magnéticas do eixo fácil para as amostras dos 2 grupos: 
i) Variação da pressão de deposição do CoFe (S I 07 - S 11 O) 

74 



' .0 '.0 

~ 0.0 

< .• < .• 

-' .0 

-'(XXI) .!>Q)O O SOOO '0000 

H(Oe) 

'.0 '.0 

o. 

i 0.0 ~ 0.0 

_,(XXI) ..sooo 

H(Oe) H(Oe) 

Figura 46 - Histereses magnéticas do eixo fáci l para as amostras dos 2 grupos: 
ii) - Vari ação da potência da corrente ap licada ao alvo de CoFe 

Tabe la 5 - Resultados da magnetometria 

(a) Ensaio I - Infl uência da pressão de deposição. 

Amostra P (xIO·3
) Potência Dep. Grãos Hc Hs Ms Ms Mrl Ms 

(mbar) (watts) AI s D (nm) (Oe) (gauss) (emu/em3
) (KGauss) 

5107 4,0 62 0,5 8,4 70 12 10 450 5,6 0,1 

5108 6,3 62 0,4 9,4 67 4500 870 10,9 0,1 

5109 8,6 62 0,3 8,9 65 3500 1022 12,8 0,1 

5110 12 ,0 62 0,3 10,0 67 4000 525 6,6 0,1 
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(b) Ensaio 2 -Intluência da variação da potência. 

Amostra P (xIO·J) Potência Dep. Grãos Hc Hs Ms Ms M, I Ms 

(mbar) (watts) AIs D (nm) (Oe) (gauss) (emulem') (KGauss) 

5111 4,0 100 0,9 9,7 105 3900 1480 18,5 0,5 

5112 4,0 125 1,1 9,6 89 2200 2930 36,8 0,6 

5113 4,0 165 1,4 10,9 102 2000 2320 29,1 0,6 

5114 4,0 210 1,8 10,8 63 4500 537 6,7 0,1 

As tabelas indicam uma diminuição da taxa de deposição para maiores pressões de 

argônio na câmara, e aumento da taxa de deposição para um aumento na potência da corrente 

durante a deposição. A dependência com a potência é facilmente compreensível, já que um 

plasma com maior energia pode dissociar mais átomos do alvo, levando à uma taxa mais alta 

de chegada de átomos ao substrato. Já a pressão, quando aumentada, até poderia ejetar mais 

material do alvo. Entretanto, a a lta concentração de argônio reduz o livre caminho médio da 

molécula de CoFe evaporada do alvo, diminuindo a adsorção dela no substrato. Sendo assim, 

dentro desta faixa de pressão estudada, atmosferas com maiores pressões de argônio levam à 

menores taxas de deposição. 

O diâmetro médio dos grãos, medido por AFM, se mostrou aproximadamente 

constante para todas as amostras (ver tabe la 4). Uma vez que os filmes de CoFe foram 

crescidos sobre filmes semente de Tal Ru, uma possível explicação para a invariância micro

estrutural é que o crescimento seja intluenciado pela topografia da superficie do rutênio. 

Resultados experimentais mostram a redução do tamanho médio dos grãos e coercividade dos 

de filmes de COJSFe65, crescidos sobre rutênio [37] . Neste caso, as características do filme de 

CoFe seriam intluenciadas se fossem alteradas as condições de deposição dos filmes semente, 

tânta lo e rutênio, nesta seqüência (de baixo para cima!). A micro-estrutura do tântalo 

intluencia a do rutênio, que intluencia a do filme seguinte. Esta intluência no filme magnético 

crescido acima chega a ser dominante, como mostra o trabalho experimental pela referência 

38. 

O valor obtido para a magnetização de saturação nos filmes, relativamente baixo, 

concorda com resultados encontrados na literatura [37], onde se mostra para filmes de CoFe 

policristalino que o tamanho médio dos grãos intluencia O valor de Ms e H" sendo menores 

quanto menor o taman ho dos grãos. Todavia, a dispersão nos dados de Ms se deve 

fundamentalmente à erros cometidos nas medidas das espessuras das amostras (balança de 
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quartzo durante o crescimento), o que levou à valores de Ms fora do que seria razoável «24 

KG para o corpo do filme), para as amostras S 112 e S 113. 

Outros experimentos foram então conduzidos, com os objetivos de se obter amostras 

com (i) acoplamento de polarização de troca, EB, entre a camada da liga antiferromagnética 

de IrzsMn7s e o filme ferromagnético da liga CoFe (Série 2); e ainda (ii) acoplamento 

antiferromagnético entre os dois filmes de CoFe separados por espaçado r metálico (Séries 3 e 

4), estrutura que pode ser chamada de antiferromagneto artificial (AF A). 

A figura 47 ilustra uma estrutura multicamada completa, onde os dois acoplamentos 

acima citados estão presentes, isto é, uma estrutura de válvula de spin. Em seguida, a tabela 6 

indica as respectivas taxas de deposição dos filmes . 

.n. Fillmes Ferromagnéücos, para acoplamento: anli-paralelo. 

-o· 

B 
~ ....... ,Fillr n. AFM-Induçãode exchangebias. 

1--. I~amlada de base - indução de textura 

Figura 47- lIustração da estrutura multicamada nas amostras. 

Tabela 6 - Potência da corrente no alvo e a respectiva taxa de deposição do filme. 

Filme Potência (watts) Tx. Deposição AIs 

IrMn 62 1,7 

CoFe 125 0,9 

Ru (espaç.) 62 0,6 

Cu (espaç.) 31 0,6 

6.2. Série 2 - Bicamadas de CoFe/ IrMo com polarização de troca (EB) (efeito da difusão 

interfacial) 

As amostras de bicamadas CoFelI rMn foram crescidas sobre os filmes semente de Ta 

e Ru, à pressão de 6,3 xl 0·3mbar, e potências de 125 e 62 watts, respectivamente, com as 
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taxas de crescimento descritas anteriormente (Tab. 4). O IrMn foi crescido sobre o rutênio, e o 

CoFe crescido sobre IrMn, onde as taxas médias de crescimento do CoFe e IrMn foram de 0,9 

AIs e 1,7 AIs, respectivamente. Após o crescimento elas foram submetidas a tratamento pós

deposição de recozimento, a 225 °C, sob ação de um campo magnético de 1025 Oe 

("recozimento magnético") apl icado no plano da amostra e ao longo da direção de seu eixo 

fáci I. 

A evolução dos resultados de magnetometria, como obtidos por medidas de efeito 

Kerr magneto-óptico - MOKE - em geometria longitudinal e à temperatura ambiente, são 

apresentados na figura 48. Os parâmetros de medida foram exatamente os mesmos para todas 

as amostras, e como o valor de campo magnético aplicado na amostra foi monitorado por uma 

sonda " hal1", próximo da amostra, é esperado um erro de medida em aproximadamente 10%. 

Dos resultados, como pode ser observado, foi possível se obter bicamadas CoFellrMn com 

EB entre 250 e 280 Oe, e coercividades de 75 a 100 Oe (amostras 15 e 16, respectivamente), 

valores bastante satisfatórios para o sistema em questão. Tais curvas de magnetização foram 

medidas ao longo do eixo fácil das amostras. 

Tabela 7 - Magnetometria de CoFel IrMn com campo de polarização de troca (H,,) 

Amostra Hc (Oe) Hex (Oe) 

Am 13 50 100 

Am 14 110 150 

Am 15 75 250 

Am 16 100 300 

As condições de deposição de todas as amostras foram as mesmas, sendo que para as 

amostras Am 15, Am 16 foi proposto um crescimento particular, que favorece a interdifusão 

entre os dois filmes magnéticos: ao final da deposição de IrMn, abre-se o cluster para a 

deposição de CoFe, e por um período de 10 segundos os dois alvos são co-depositados, até 

que se feche o cluster de IrMn, e o corpo do filme de CoFe é crescido. 
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Figura 48 - Curvas de histerese magnética para bicamadas de CoFe/ lrMn após o recozimento 
magnético . É evidente a evolução do valor obtido para o campo de polarização de troca. 

o fato de ter provocado uma maior interdi fusão nas amostras 15 e 16 resulta em um 

deslocamento maior da curva de histerese magnética, resultado de maior acoplamento 

magnético entre os spins dos filmes AF e FM . É destacável que não se observa uma 

correlação entre os valores de Hcx e Hc nos 2 pares de amostras, o que poderia ser indicativo 

de uma possível falta de reprodutibilidade na deposição das camadas. Não obstante, há ainda 

que se considerar que as medidas realizadas por moke possuem um caráter de medida local , 

em uma determinada região da amostra, o que leva a altas dispersões de medida até na própria 

amostra. 

6.3. Acoplamento magnético através de um espaçador não magnético (séries 3 e 4) 

Acoplamento magnético através de Rutênio (Tricamadas CoFe/Ru/CoFe) 

Com o objetivo de estudar o acoplamento magnético de filmes finos através de uma 

camada metálica não magnética, foram produzidas amostras com espessura do elemento 

79 



espaçador variável, e dois tipos de espaçadores distintos: Ru , e Cu. O rutênio é usado com o 

fim de se obter acoplamento anti paralelo, com relação à magnetização de cada uma das 

camadas magnéticas; enquanto o cobre é utilizado para à produção de multicamadas com 

magnetoresistência gigante. 

No momento em que estas amostras foram medidas, o grupo de magnetismo só 

dispunha do equipamento para magnetometria por MOKE, onde o campo máximo aplicado 

estava em torno de -400 Oe. Portanto, as interpretações dos resultados das figuras 49, 50 e 51 

devem levar isto em conta. É conhecido na literatura que a espessura de 8 A para o rutênio 

entre CoFe produz o primeiro pico de acop lamento AF entre as camadas magnéticas [60] , 

entretanto nossas experiências indicam que a obtenção da estrutura com tal efeito não é tarefa 

simples, pois é necessário que as camadas sejam homogêneas e de espessura uniforme, 

transformando a manipulação destas estruturas nanométricas em um verdadeiro desafio. 

Um dos maiores problemas da estrutura é a existência de ondulações na sua espessura 

(acoplamento de Néel [61]), e ainda orifícios na camada espaçadora (pin-holes [62]), os quais 

promovem acoplamento ferromagnético entre as camadas. Na figura 49(e), se mostra uma 

curva de histerese magnética típica do caso de acoplamento antiparalelo, mais evidente que 

aquela mostrada na figura 49(a). Nos casos 49(b)-(g), o acoplamento é F. Em 49(h), é possível 

que a amostra tivesse parte das camadas com acoplamento AF, e outras áreas com 

acoplamento F entre as camadas. 
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Fig. 49 - Curvas de histerese para uma sene de amostras tricamadas de Co Fe/Ru/Co Fe, 
preparadas visando acoplamento antiferromagnético entre as camadas de CoFe. 
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A figura 50 mostra uma curva de histerese com etapas intermediárias de reversão 

magnética, onde a interação efetiva entre a magnetização de cada camada favorece o 

alinhamento perpendicular das magnetizações. Isto acontece quando existem variações na 

espessura do espaçador [47] . 

I Ta(5.0) fRu(5.1) fCoFe(3 .0) fRu(O.5) fCoFe(40) lTa(50) I 
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Í, r =t 
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+-
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-200 -150 -100 -50 o 50 100 150 200 

H (Oe) 

Figura 50 - Curva de magnetização para a amostra tri-camada CoFe/Ru/CoFe. 

Acoplamento magnético através de Cobre (Tricamadas CoFe/Cu/CoFe) 

A figura 51 mostra os resultados obtidos para diferentes espessuras da camada 

espaçadora de cobre. É observado acoplamento FM para espessuras de 3.5 e 4.0 nrn, e bi

quadrático quando a espessura está entre 4.5 - 5.5 nm. 
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Figura 51 - Curvas de magnetização para bicamadas magnéticas espaçadas por cobre (3.5 -
5.5 nm). 

Dando continuidade às investigações, passamos a adotar um outro conjunto de 

parâmetros de deposição das nossas tricamadas que apontaram melhores valores de 

acoplamento nos resultados das medidas. Utilizando valores de potência na faixa de 25W e 

pressão de trabalho 3,0 x 10-3 mbar, foram depositadas uma série de tricamadas, em substrato 

de Si(1 00) e a temperatura ambiente, com estrutura do tipo CoFe(50 A)/Cu(t)/CoFe(50 A), em 

que b = 12 A, 18 A , 24 A, 30 A, 36 A, 42 A, 48 A e 54 A com a finalidade de obter amostras 

que apresentassem maior acoplamento bilinear do tipo antiferromangético, ou seja, um 

alinhamento antiparalelo entre as magnetizações das camadas ferro magnéticas adjacentes. 

Nessa primeira etapa foram mantidos os mesmos parâmetros de deposição tais como pressão 

de trabalho e taxa de deposição, para todas as quatro amostras. Diante dos resultados de VSM, 

mostrados nos gráficos da figura 52, escolhemos a espessura da camada espaçadora mais 

adequada, neste caso, 42 A. 
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Figura 52 - Tricamadas CoFe/ Cu /CoFe: variação da espessura do cobre. 
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6.4. Série 5 - Multicamadas CoFe/Cu/CoFelIrMn e IrMn/CoFe/Cu/CoFe 

Com a escolha da espessura da camada espaçadora não magnética, a etapa seguinte foi 

a reprodução da tricamada principal, mas agora com uma camada de material 

antiferromagnético (IrMn) fazendo interface com uma das duas camadas ferromagnéticas. 

Primeiramente foram crescidas amostras com a camada antiferromanética junto à camada 

ferromagnética superior, ou seja, a camada livre da válvula de spin sendo a inferior do tipo 

CoFe(50 A)/Cu(20 A)/CoFe(50 A)/lrMn(t). Este conjunto de amostras contém espessuras 

diferentes para a camada de IrMn, com tlrM" = 50 A, 70 A e 100 A. Dos resultados obtidos, 

conforme podem ser visualizados nos gráficos apresentados, a espessura de 70 A para o IrMn 

foi também utilizada na deposição de uma amostra com a camada livre na parte superior do 

sistema. 

Podemos observar o comportamento típico das válvulas de spin, que se caracteriza por 

uma das camadas ferromagnéticas ter sua magnetização presa pelo IrMn. A figura 53 mostra 

as curvas de magnetização correspondentes às amostras com a espessura da camada AF 

variável. (fig. 53a-53c). A figura 53(d) mostra o resultado de se colocar a camada AF na parte 

inferior da multicamada, isto é, crescê-Ia antes do filme ferromagnético. 

A espessura de 7.0 nm parece ser a mais adequada, pois permite a obtenção de maior 

campo de polarização de troca (Hcx), mantendo relativamente baixo o Hc da camada presa, 

oferecendo assim uma faixa mais ampla na qual a camada livre pode mudar o sentido da sua 

magnetização, sem alterar o alinhamento da camada presa. 

A forma da curva da figura 53(d) corresponde ao estado virgem da amostra, no qual o 

IrMn não possui uma polarização da magnetização em determinada direção, porque foi 

depositada antes do CoFe, e portanto sem a presença de interações de troca que promovam a 

deslocação da curva de histerese . Apesar disso, é evidente que existe acoplamento entre o 

IrMn e a camada de CoFe próxima, mostrado pelo aumento do campo coercivo da amostra. 
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7. Conclusão 

o objetivo principal deste trabalho foi dominar a preparação de sistemas multicamadas 

magnéticas do tipo válvula de spin utilizando as capacidades do novo sistema de sputtering 

montado no Laboratório de Física Aplicada do CDTN. 

Todos os sistemas estudados possuem relação com o desenvolvimento de sensores 

magnéticos para aplicações tecnológicas. Por esta razão, os materiais escolhidos para o estudo 

são aqueles utilizados na indústria, que possuem resistência à corrosão, alto desempenho 

magnético (alta anisotropia magneto-cristalina), baixa coercividade, alta magnetização de 

saturação, e estabilidade térmica. 

Assim, foram fabricadas e estudadas amostras com apenas uma camada magnética; 

amostras com bicamadas ferro-/ antiferromagnética acopladas com polarização de troca; 

amostras tricamadas de CoFe/ NM/ CoFe, sendo NM = rutênio, e depois NM = cobre; 

O desenvolvimento deste trabalho contribuiu para o domínio, pelo grupo, da 

preparação de nano estruturas magnéticas com acoplamento(s) magnético(s) como projetado. 

Demonstramos que a seleção dos parâmetros de deposição adequados permitiram a fabricação 

de válvulas de spin com IrMn como camada AF e Cu como espaçador não magnético, 

mantendo a reprodutibilidade das estruturas e dos resultados magnéticos, mesmo quando as 

amostras são fabricadas por diferentes usuários do sistema de sputtering. 
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