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• aos Doutores Mestnik, Saxena e André por todas as discussões e sugestões;
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Investigação de Interações Hiperfinas em Zn1−xMTxO,

onde MT=(V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu) pela Técnica

de Correlação Angular γ − γ Perturbada

Moacir Ribeiro Cordeiro

RESUMO

O presente trabalho realiza a investigação de interações hiperfinas em amostras de

óxido de zinco dopado com metais de transição por meio da técnica de Correlação Angular

γ−γ Perturbada (CAP), baseada em interações hiperfinas. Para a realização das medidas,

utilizou-se núcleos de prova radioativos de 111In→111 Cd que decaem através da cascata

gama 171-245keV com ńıvel intermediário de 245keV (I = 5
2

+
, Q = 0.83b, T1/2 = 84.5ns).

Inicialmente, amostras de óxido de zinco dopadas com diferentes metais de transição

foram confeccionadas por meio de um processo sol-gel para a obtenção de amostras óxidas.

Realizou-se, então, o processo de caracterização destas amostras por meio de diferentes

técnicas (Difração de Raios-X, Microscopia Eletrônica de Varredeura e Espectroscopia

EDS) onde se sucedeu a investigação de interações hiperfinas (por meio da técnica CAP)

a fim de se obter maior compreensão a respeito das interações quadrupolares elétricas

presentes nas amostras, bem como a possibilidade da existência de comportamento ferro-

magnético à temperatura ambiente, aspecto este que vem sendo intensamente investigado,

e que é de elevado interesse no que diz repeito à futuras aplicações.

Os resultados obtidos foram analisados e discutidos em face dos modelos e das

informações encontradas na literatura. As discussões foram realizadas em função das

diferentes temperaturas de medida, tratamentos térmicos, tamanho das part́ıculas, tipo e

concentração de elementos dopantes, possibilitando uma discussão detalhada bem como

a interpretação f́ısica dos resultados obtidos, apresentando-se as respectivas conclusões.
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Investigation of Hyperfine Interactions in Zn1−xMTxO,

where MT=(V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu) by means of

Perturbed Angular γ − γ Correlation Technique

Moacir Ribeiro Cordeiro

ABSTRACT

In the present work, a microscopic investigation of hyperfine interactions in zinc

oxide samples doped with transition metals was carried out by means of Perturbed An-

gular γ − γ Correlation technique (PAC), which is based on hyperfine interactions. This

technique makes use of 111In→111 Cd radioactive probe nuclei, which decay through the

well known γ cascade 171-245keV with an intermediate level of 245keV (I = 5
2

+
, Q =

0.83b, T1/2 = 84.5ns).

First, zinc oxide samples doped with different transition metals were obtained by

means of a sol-gel method for production of oxide samples. Then, samples were character-

ized by means of different techniques (X-Ray Difraction, Scanning Electronic Microscopy

and Energy Dispersive Spectroscopy), followed by the investigation of hyperfine interac-

tions (using PAC technique), in order to increase the understanding concerning electric

quadrupole interactions in these samples, as well as the possibility of obtaining ferromag-

netic behavior at room temperature, which has been extensively investigated and is an

aspect of high interest concerning future applications.

Results obtained from measurements were analyzed and compared with the infor-

mation found in literature. Discussions were made as function of different measurement

temperatures, annealing procedures, particle size, type and concentration of doping ele-

ments, making possible to produce a detailed discussion as well as the physical interpre-

tation of the results obtained, presenting the respective conclusions.
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3.3.3 Desdobramento dos ńıveis nucleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

v



4 Correlação Angular Perturbada 23

4.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.2 Correlação Angular γ − γ Não Perturbada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4.2.1 Alinhamento dos spins nucleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4.3 Correlação Angular γ − γ Perturbada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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7.15 Filmes Finos de Óxido de Zinco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

7.16 Comportamento a baixas temperaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

7.17 Semelhança entre espectros CAP puro e dopado . . . . . . . . . . . . . . . 105

7.18 Impacto dos diferentes tratamentos térmicos nos espectros CAP . . . . . . 111
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Caṕıtulo 1

Introdução

Nas últimas décadas, têm-se observado um crescente interesse por parte do meio acadêmico

no estudo das interações hiperfinas, baseadas na interação entre momentos nucleares e

campos eletromagnéticos extranucleares. Interações desta natureza tornaram posśıvel o

surgimento de diversas técnicas de investigação microscópica de materiais, capazes de

fornecer informações locais sobre a natureza qúımica de defeitos e impurezas particu-

lares, com sensibilidade a baixas concentrações de defeitos. Estas técnicas posteriormente

encontraram terreno fértil em toda a área de f́ısica da matéria condensada, sendo exten-

sivamente aplicadas no estudo de propriedades de materiais semicondutores, magnetismo

em sólidos, defeitos em metais, etc. Dentre várias técnicas existentes, a técnica de Cor-

relação Angular γ − γ Perturbada (CAP), que faz uso de núcleos radioativos que decaem

através da emissão de uma cascata gama, vem encontrando grandes possibilidades de

aplicação em diversos segmentos.

No contexto do desenvolvimento de novos materiais semicondutores, desde os

primeiros trabalhos apontando a possibilidade de obtenção de comportamento ferro-

magnético [1] à temperatura ambiente para materiais semicondutores magnéticos dilúıdos

(do inglês, DMS) [3], intensos esforços vêm sendo realizados no que diz respeito ao estudo

das propriedades destes materiais. Nestes materiais, ocorre a substituição de um elemento

regular da rede por um elemento extŕınseco, usualmente um metal de transição. Estes

materiais poderiam servir de base para a construção de toda uma nova classe de disposi-

tivos eletrônicos, que fazendo uso do grau de liberdade de spin, poderiam estabelecer uma

eletrônica de spin (Spintrônica) como uma tecnologia viável.

1



No presente trabalho, propõe-se a investigação de interações hiperfinas em com-

postos do tipo Zn1−xMTxO onde MT=(V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu) fazendo-se uso da

técnica de Correlação Angular γ − γ Perturbada. Assim, espera-se atingir uma melhor

compreensão acerca das propriedades elétricas e magnéticas destes compostos, bem como

dos impactos causados por diferentes detalhes envolvidos nos processos de confecção e

tratamento destes materiais. É importante ressaltar, que a literatura dos materiais DMS

encontra-se repleta de trabalhos muitas vezes contraditórios e inconclusivos, onde resul-

tados de medidas macroscópicas não se encontram devidamente acompanhados de in-

formações microscópicas sobre a natureza local dos fenômenos investigados, deixando

dúvidas a respeito da real origem dos fenômenos observados. O presente trabalho busca,

portanto, trazer mais informações a fim de que se possa contribuir para um melhor en-

tendimento das posśıveis potencialidades do óxido de zinco enquanto material DMS com

caracteŕısticas promissoras.

O presente trabalho, começa por apresentar algumas caracteŕısticas principais en-

volvendo materiais DMS bem como um panorama geral de suas aplicações e um histórico

acerca das técnicas que têm sido utilizadas para o estudo destes materiais. Em seguida,

apresenta-se brevemente um pouco da teoria envolvendo interações hiperfinas. A partir

destes conceitos, apresenta-se a técnica de Correlação Angular γ− γ Perturbada, seguida

da descrição dos materiais e processos utilizados na confecção das amostras, bem como

do aparato experimental utilizado para a realização das medidas CAP.

A partir da apresentação da metodologia experimental, se dá a etapa de carac-

terização das amostras por meio de diferentes técnicas utilizadas no presente trabalho

(Difração de Raios-X, Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectroscopia EDS). Em

seguida, é realizada a investigação das interações hiperfinas por meio da técnica CAP,

onde os resultados obtidos são então apresentados e discutidos de maneira sistemática,

sendo confrontados com os resultados da literatura, possibilitando a interpretação f́ısica

das medidas experimentais. Finalmente, são apresentadas as conclusões do trabalho,

ressaltando-se suas contribuições e apresentando as perspectivas para futuros trabalhos a

serem realizados nesta mesma área.
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Caṕıtulo 2

Materiais Semicondutores

Magnéticos Dilúıdos (DMS)

2.1 Panorama geral sobre aplicações tecnológicas de

materiais semicondutores

Diodos laser, supercondutores de alta temperatura, nanotubos de carbono e amplificadores

de fibra ótica são apenas algumas das aplicações cient́ıficas e tecnológicas baseadas em

materiais cristalinos nas últimas décadas. Tais aplicações de alta tecnologia demandam

um controle altamente preciso das propriedades, concentrações de impurezas e densidade

de defeitos cristalinos em volumes muito pequenos de material. Neste contexto, as tecnolo-

gias de microchips se encontram baseadas em materiais semicondutores monocristalinos

de alta pureza e qualidade, cujas caracteŕısticas dependem dos detalhes envolvidos em seu

processo de fabricação.

O progresso na tecnologia de semicondutores tem sido guiado, nas últimas décadas,

por duas linhas fundamentais: o desenvolvimento de novos materiais com caracteŕısticas

ópticas, elétricas e magnéticas únicas, e a redução do tamanho dos constituintes indi-

viduais de um componente integrado. Estes requisitos tem enfatizado a importância do

entendimento e investigação acerca das propriedades dos materiais semicondutores, seus

defeitos e impactos das técnicas comumente utilizadas em sua confecção.
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Neste contexto envolvendo dispositivos semicondutores, a capacidade de se con-

trolar externamente o comportamento magnético de certos materiais tem se mostrado

altamente desejável sob os aspectos cient́ıfico e tecnológico. Em dispositivos semicondu-

tores, a condutividade pode ser controlada através da aplicação de um campo elétrico,

porém a manipulação elétrica de propriedades magnéticas apresenta grandes perspectivas

no que diz respeito à futuras aplicações.

Em virtude deste fato, recentemente têm-se observado intensos esforços no que diz

respeito à investigação de ordenamento magnético em materiais semicondutores magnéticos

dilúıdos (do inglês, DMS) [1], com foco nas posśıveis propriedades de transporte de

spin, as quais apresentam potencialidades no que diz respeito à śıntese de novos dis-

positivos. Desde as primeiras observações envolvendo ferromagnetismo nestes materiais,

investigações vem sendo feitas no sentido de fabricar novos dispositivos semicondutores

que se beneficiem do grau de liberdade de spin a fim de se estabelecer uma eletrônica de

spin (spintrônica) a semicondutores como uma tecnologia viável.

Assim, o desenvolvimento de materiais semicondutores magnéticos com temperaturas

de ordenamento tecnologicamente viáveis [2], pode conduzir a uma nova classe de disposi-

tivos e circuitos, como transistores e diodos de spin, memórias a semicondutor ultra-densas

e não-voláteis, dispositivos lógicos, dispositivos de chaveamento ópticos ultra-rápidos,

emissores ópticos com sáıda polarizada, etc.

2.2 Breve histórico do desenvolvimento da tecnologia

de materiais DMS

Em 2000, Dietl realizou uma previsão teórica de que ZnO dopado comMn assim como GaN

apresentariam comportamento ferromagnético a temperatura ambiente [3] e consistiriam

portanto em materiais convenientes para aplicações na área de Spintrônica. Posterior-

mente, um trabalho reportando ferromagnetismo em TiO2 dopado com Co [4] fortaleceu

a proposta de que óxidos dopados com Co e Mn consistem, de fato, em materiais DMS

com grandes potencialidades. Cálculos teóricos feitos por Sato e Katayama-Yoshida [5]

mostraram que ZnO dopado com vários metais de transição 3d como V, Cr, Fe, Co e Ni

também poderiam apresentar ordenamento ferromagnético.
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Os resultados destes estudos foram revistos por Prellier et. al. [6] que concluiram

que filmes de ZnO dopados, de maneira geral, exibem ferromagnetismo acima da tem-

peratura ambiente. Porém, alguns resultados da literatura revelaram contradições. Jung

et. al. [7] realizaram medidas em filmes finos de Zn1−xMnxO crescidos em substratos de

Al2O3 através da técnica laser MBE (Molecular Beam Epitaxy) encontrando um valor

de TC na faixa de 35-40K. Fukumura et. al. [8] encontraram comportamento spin-

glass com forte acoplamento antiferromagnético em filmes do mesmo tipo. Em outro

trabalho [9], Spaldin argumenta que não é posśıvel obter ferromagnetismo apenas através

da substituição de Mn ou Co no śıtio de Zn, mas reforça conclusões anteriores que apon-

tam para a necessidade da introdução de portadores de carga (buracos) para que haja a

indução de comportamento ferromagnético nestes materiais. Uma vez que as propriedades

magnéticas desses materiais dependam da presença de buracos na banda de valência, surge

de maneira mais real a possibilidade de se influenciar o ordenamento magnético através

da manipulação de luz ou de campos elétricos, os quais afetariam a concentração de

portadores em estruturas semicondutoras.

As informações acima indicam que a ocorrência de ferromagnetismo em materiais

DMS ainda não está completamente definida, de maneira que não há consenso claro

a respeito das propriedades ferromagnéticas destes materiais. De maneira certa, pode-se

apenas afirmar que o comportamento destes materiais tem se mostrado altamente senśıvel

em relação aos detalhes envolvidos nos processos de confecção e posteriores tratamentos

realizados. É propriamente neste contexto de definição das propriedades ferromagnéticas

destes materiais que se encaixa o presente trabalho conforme será detalhado mais adiante.

Revisões mais detalhadas podem ser encontradas nas referências [10], [11], [12].

2.3 Óxido de Zinco

Dentre os materiais DMS, o óxido de zinco (ZnO) se mostra relevante no contexto deste

trabalho. As primeiras investigações envolvendo seus parâmetros de rede datam de 1935

e desde então muito tem sido feito a fim de se chegar a um maior conhecimento acerca

de suas propriedades. O interesse no ZnO foi despertado a partir de suas perspectivas em

aplicações optoeletrônicas devido ao seu largo band gap (Eg ∼ 3.4eV a 300K).
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Muitas das aplicações de ZnO coincidem com as aplicações de GaN, outro semicon-

dutor de gap largo muito utilizado para a confecção de dispositivos. Entretanto, o ZnO

apresenta algumas vantagens em relação ao GaN como maior disponibilidade de materiais

de alta qualidade e maior simplicidade envolvendo a tecnologia de crescimento de cristais

resultando em custos potencialmente mais baixos para dispositivos baseados em ZnO.

2.3.1 Propriedades estruturais

A maior parte dos semicondutores compostos binários do grupo II-VI cristalizam-se em

estruturas do tipo zinc-blende ou wurtzita onde cada ânion é rodeado por quatro cátions

nos vértices de um tetraedro, e vice-versa. A coordenação tetraédrica é t́ıpica de uma

ligação covalente sp3, mas estes materiais também possuem substancial caráter iônico. As

posśıveis estruturas cristalinas para o ZnO são: wurtzita, zinc-blende e rocksalt, conforme

esquematicamente apresentado na figura a seguir:

Figura 2.1: Representação das posśıveis estruturas para ZnO. a)Rocksalt. b) Zinc-blende.

c)Wurtzita. As esferas cinza e preta correspondem aos átomos de Zn e O, respectivamente.

À temperatura ambiente, a fase estável termodinâmicamente é a wurtzita (c). A

estrutura zinc-blend (b) pode ser estabilizada apenas através do crescimento em substratos

cúbicos, e a estrutura rocksalt (a) (NaCl) pode ser obtida a pressões relativamente altas.

A estrutura wurtzita possui célula unitária hexagonal com dois parâmetros de rede a e c,

na proporção c/a =
√

8
3
= 1.633 e pertence ao grupo espacial P63mc. Uma representação

esquemática da estrutura wurtzita do ZnO é apresentada na figura a seguir:

6



Figura 2.2: Representação esquemática da estrutura wurtzita do ZnO. As esferas amarelas

e brancas correspondem aos átomos de Zn e O, respectivamente.

A estrutura é composta por duas sub-redes hexagonal compacta (hcp) interpene-

tradas, cada uma das quais consistindo de um tipo de átomo deslocado em relação a outro

de um valor u=3/8=0.375 (em uma estrutura do tipo wurtzita ideal), onde o parâmetro

u é definido como o comprimento da ligação paralelo ao eixo c, em unidades de c. Cada

sub-rede inclui quatro átomos por célula unitária e cada átomo do grupo II é rodeado

por quatro átomos do grupo VI, e vice-versa, os quais estão coordenados nos vértices de

um tetraedro. Em um cristal de ZnO real, no entanto, a estrutura wurtzita desvia-se de

seu arranjo ideal, através da variação da razão c/a ou do valor de u. Para a estrutura

wurtzita do ZnO seus parâmetros de rede valem: a = 3, 2495Å, c = 5, 2069Å.

2.3.2 Dopagem

Tipo n

O óxido de zinco é naturalmente um semicondutor do tipo n devido principalmente aos

desvios estequiométricos originários da presença de defeitos intŕınsecos, como vacâncias

de oxigênio (V0) e átomos de zinco intersticiais (Zni). O óxido de zinco não-dopado

apresenta condutividade intŕınseca do tipo n com alta densidade de portadores de carga

(da ordem de 1021cm−3). Apesar de ser experimentalmente conhecido que o ZnO não-

dopado consiste em um material do tipo n, não se sabe ainda ao certo qual dos defeitos

intŕınsecos (V0 ou Zni) seria o responsável pelas caracteŕısticas doadoras.
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Tipo p

Apesar dos avanços obtidos no entendimento do óxido de zinco, um importante problema

ainda deve ser solucionado antes que o ZnO potencialmente possa realizar suas incursões

no mundo dos dispositivos optoeletrônicos: O crescimento de cristais de ZnO do tipo

p. Algumas dificuldades na obtenção de ZnO do tipo p decorrem do fato de que estes

dopantes podem ser facilmente compensados por defeitos intŕınsecos, ou mesmo impurezas

externas. A baixa solubilidade dos dopantes no material hospedeiro também impõe algu-

mas dificuldades. Aceptores conhecidos em ZnO são elementos do grupo I (Li, Na, K),

cobre, prata, vacâncias de zinco e elementos do grupo V (N, P, As).

2.4 Teoria dos materiais DMS

De maneira geral, existem 4 abordagens básicas no que diz respeito a propriedades

magnéticas de materiais semicondutores magnéticos dilúıdos. A primeira delas [3], assume

que os materiais DMS são ligas; por exemplo, (Zn,MT )O onde um metal de transição

(MT) substitui um dos constituintes da rede. O ferromagnetismo ocorre através de in-

terações entre os momentos locais dos átomos MT, os quais são mediados por portadores

de carga livres no material. O acoplamento spin-spin é assumido como uma interação

de longo alcance. Em outra abordagem, as interações MT-MT diretas são antiferro-

magnéticas, de tal forma que a temperatura de Curie (TC) para um dado material com

concentração espećıfica de MT e buracos, é determinada por uma competição entre in-

terações ferromagnéticas e antiferromagnéticas. Outras duas abordagens [13] sugerem

que os átomos magnéticos formam aglomerados (clusters), ou mesmo separações de fases

com concentrações distintas de seu constituinte magnético, que seriam os responsáveis

pelas caracteŕısticas observadas, uma vez que as condições de crescimento da maioria

das técnicas de confecção existentes poderiam permitir o surgimento de aglomerados,

nanoclusters de ions magnéticos, precipitados, formação de outras fases ou uma com-

binação destes fatores. A fim de decidir qual destas abordagens se aplica, deve-se correla-

cionar cuidadosamente as propriedades magnéticas e elétricas observadas com técnicas

microscópicas de análise de materiais que sejam capazes de fornecer informações locais a

respeito da eventual formação de complexos como os citados anteriormente.
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2.4.1 O modelo de ferromagnetismo Zener

Um trabalho chave, que chamou a atenção para os semicondutores de gap largo como

candidatos promissores para a obtenção de altas temperaturas de Curie, foi o trabalho de

Dietl [3]. Empregando a teoria de campo médio baseado no modelo de ferromagnetismo

Zener, Dietl calculou temperaturas de Curie (TC) para vários materiais semicondutores.

De acordo com este modelo, o pequeno comprimento das ligações em materiais de largo

band-gap, como o ZnO, leva a um forte acoplamento entre buracos (que residem nos

ânions) e os spins (localizados nos cátions magnéticos) quando dopados com metais de

transição.

Foi sugerido que os buracos em estados fracamente localizados realizam a mediação

de interações de longo alcance entre os spins localizados. De acordo com o modelo, a tem-

peratura de Curie é determinada por uma competição entre interações ferromagnéticas

e antiferromagnéticas. O modelo leva em conta a anisotropia da interação de troca me-

diada por portadores relacionada ao acoplamento spin-órbita no material hospedeiro. O

trabalho conclui que o valor de TC é, então, proporcional à densidade de ions magnéticos,

bem como de buracos presentes no material.

Através da extensão do modelo para materiais semicondutores de estrutura wurtzita,

foi posśıvel avaliar TC para ZnO e GaN. Valores de TC computados para vários materiais

semicondutores contendo 5% de Mn e 3, 5.1020buracos/cm3 são apresentados na figura:

Figura 2.3: Valores de TC calculados para vários materiais. Extráıdo de [3].
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O modelo também sugere que o ferromagnetismo mediado por portadores de carga

em materiais tipo n ocorre apenas a baixas temperaturas, enquanto temperaturas mais

altas são previstas para materiais do tipo p (TC > 300K para GaN e ZnO tipo p).

2.4.2 Cálculos Teóricos

Além das previsões de Dietl, o ferromagnetismo em materiais DMS também foi investi-

gado teoricamente através de cálculos ab initio por Sato e Katayama-Yoshida [5], que

novamente sugeriram que o ordenamento magnético do Mn seria favorecido quando medi-

ado por buracos. A transição do estado antiferromagnético para o estado ferromagnético

ocorreria conforme os buracos fossem introduzidos e nenhuma transição seria verificada

para materiais do tipo n. Entretanto, para os dopantes V, Cr, Fe, Co e Ni, foi previsto

que o ordenamento magnético em ZnO ocorreria sem a necessidade de introdução de por-

tadores de carga. Através da análise da densidade de estados, foi também sugerido que

o ferromagnetismo seria originado por uma competição entre interações de dupla-troca

ferromagnéticas e interações de super-troca de natureza antiferromagnética.

Na figura 2.4, é apresentada a estabilidade dos estados ferromagnéticos para ZnO

dopado com vários metais de transição 3d para concentração nula de portadores de carga.

Figura 2.4: Estabilidade dos estados ferromagnéticos para ZnO dopado com vários metais

de transição com concentração nula de portadores de carga. Extráıdo de [5].

Como conclusão, o trabalho sugere que o óxido de zinco dopado com manganês

bem como outros metais de transição 3d, de fato, consitem em bons candidatos no que

diz respeito à obtenção de ferromagnetismo à temperatura ambiente.
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2.4.3 Ferromagnetismo como propriedade intŕınseca a filmes fi-

nos e nanopart́ıculas de materiais óxidos

A elevada sensibilidade dos fenômenos magnéticos observados em materiais DMS rela-

cionados à questões envolvendo: condições de crescimento e śıntese, inomogeneidades de

amostras, não-reprodutibilidade de resultados entre diferentes grupos de pesquisa, aliado

às dificuldades em se relacionar os resultados experimentais aos modelos conhecidos de

ferromagnetismo, levou muitos pesquisadores a sugerirem que estados de defeitos pode-

riam exercer influência majoritária no que diz respeito aos fenômenos observados [10], [11].

A isto se pode acrescentar que grande parte dos trabalhos reportando ferromagnetismo

a temperatura ambiente para materiais DMS, realizavam investigações em amostras na

forma de nanopart́ıculas ou de filmes finos. É interessante questionarmos porque este

comportamento não tem sido reportado com a mesma freqüência em materiais ’bulk’.

Alguns trabalhos, no entanto, forneceram novas informações: Foi reportado que

filmes finos de óxido de Háfnio (HfO2) exibiram ferromagnetismo à temperatura ambiente

na ausência de quaisquer dopantes [14]. Este fato se mostra relevante, uma vez que o

óxido de Háfnio não possui qualquer momento magnético, aliado ao fato de que amostras

bulk do mesmo material são diamagnéticas. Foi então sugerido que o ferromagnetismo

nestes filmes estaria relacionado a vacâncias de ânions [15]. Este trabalho foi seguido por

uma série de outros trabalhos que, após estudos sistemáticos, conclúıram que para uma

enorme gama de semicondutores óxidos não haveria qualquer evidência direta de que a

contribuição ferromagnética para estes materiais tenha sua origem nos metais de transição

3d inseridos como dopantes [16], [17]. Posteriormente estes resultados foram confirmados

para nanopart́ıculas (7−30nm) de outros materiais óxidos [18], dentre eles: CeO2, Al2O3,

ZnO, In2O3 e SnO.

Uma primeira hipótese, seria a de que defeitos intŕınsecos poderiam possuir um

papel antes ignorado na obtenção de ferromagnetismo [19], uma vez que é notadamente

conhecido que filmes finos e materiais nanoparticulados possuem altas concentrações de de-

feitos intŕınsecos, como vacâncias de oxigênio, localizados na superf́ıcie das nanopart́ıculas.

A partir destas propostas, viu-se emergir uma nova fronteira de pesquisa envolvendo o

magnetismo associado exclusivamente a defeitos intŕınsecos.
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Foi então sugerido que nanopart́ıculas de óxidos metálicos exibiriam ferromag-

netismo intŕınseco, sem a necessidade da introdução de quaisquer dopantes, à temperatura

ambiente de maneira robusta e universal. Verificou-se, também, que tratamentos térmicos

mais prolongados em filmes finos poderiam provocar uma transição de um estado ferro-

magnético para um estado diamagnético indicando que o magnetismo nestes materiais

seria originado através de defeitos intŕınsecos, como vacâncias [20], [21], [22].

Coey [15], também fez a mesma afirmação, ao observar que após um tratamento

térmico a 7500C por 2 horas, amostras de HfO2 apresentaram um pequeno sinal fer-

romagnético que desapareceu por completo após a realização de um novo annealing a

7500C por 30min realizado em ar. Na referência [23], os autores acabam por concluir

que amostras usualmente consideradas ”boas”, isto é, com boa cristalinidade, pureza e

baixa concentração de defeitos, não apresentariam ferromagnetismo, enquanto amostras

usualmente considradas ”ruins”, estruturalmente imperfeitas e com composições não-

estequiométricas, é que de fato poderiam apresentar a funcionalidade desejada.

Claramente, o estudo do ferromagnetismo associado a defeitos encontra-se em um

estágio bastante incipiente. Esforços combinados entre aspectos teóricos e experimentais

serão necessários a fim de fornecer novos ”insights”sobre este fenômeno que certamente

apresenta um elevado grau de complexidade. Não menos complexa, será a árdua tarefa

experimental de se estabilizar estados de defeitos espećıficos nestes sistemas a fim de

explorá-los em aplicações na área de spintrônica.

2.5 Técnicas de investigação de materiais semicon-

dutores

2.5.1 Requisitos no estudo de materiais DMS

Limites inferiores t́ıpicos para a condutividade de semicondutores dopados intencional-

mente correspondem a concentrações da ordem de 1016cm−3. Uma vez que concen-

trações similares de defeitos poderiam, em prinćıpio, compensar ou passivar estes átomos

dopantes, técnicas anaĺıticas que se proponham a investigar semicondutores devem ser

senśıveis a concentrações de impurezas e de defeitos da ordem de 1016cm−3.
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Existem várias técnicas de investigação de materiais semicondutores com diferentes

ńıveis de sensibilidade à concentração de defeitos. A maior parte dos métodos comumente

usados são constitúıdos por técnicas ópticas e elétricas, que são senśıveis a baixas con-

centrações de defeitos, porém não fornecem informações sobre a identidade qúımica dos

defeitos [24]. Em contrapartida, técnicas adequadas para a identificação qúımica de de-

feitos freqüentemente não são senśıveis a concentrações de defeitos da ordem de 1016cm−3.

Em relação ao estudo de materiais DMS, também se pode acrescentar que muitos

dos trabalhos reportados até então não se mostraram convincentes no que diz respeito à

localização dos dopantes magnéticos dentro da matriz de ZnO, ou seja, não foram apre-

sentadas evidências claras de que os elementos dopantes magnéticos de fato foram incor-

porados substitucionalmente no śıtio do zinco, deixando dúvidas a respeito da formação

de clusters e outros complexos que poderiam ser os responsáveis pelas caracteŕısticas

ferromagnéticas observadas. Neste contexto, se faz desejável a utilização de técnicas mi-

croscópicas de investigação de materiais com capacidade de fornecer informações locais

sobre a natureza qúımica de defeitos e impurezas particulares, com alta sensibilidade a

baixas concentrações destes mesmos defeitos e impurezas.

Neste contexto, a utilização de isótopos radioativos (abordada adiante) abre caminho

para novas técnicas anaĺıticas, aumentando a sensibilidade de métodos já existentes, ou

mesmo conferindo capacidade de identificação qúımica a técnicas que antes não possúıam

tais caracteŕısticas.

2.5.2 Técnicas nucleares com radioisótopos

A f́ısica nuclear tem desenvolvido uma grande variedade de técnicas experimentais para

a detecção de part́ıculas, radiação gama e interação de momentos nucleares com campos

eletromagnéticos externos, fato que possibilitou seu emprego no estudo de f́ısica da matéria

condensada com grande sucesso [25].

As aplicações de isótopos radioativos em experimentos de f́ısica do estado sólido

[26] datam de aproximadamente 80 anos atrás, quando os primeiros experimentos de

difusão com radiotraçadores foram realizados. Mas foi em 1957, com a descoberta do

efeito Mössbauer, que a possibilidade de utilização de isótopos radioativos em f́ısica do

estado sólido tornou-se imediatamente evidente.
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Técnicas baseadas em interações hiperfinas foram utilizadas durante décadas em

f́ısica nuclear para a determinação de propriedades nucleares como momentos magnéticos

de estados nucleares excitados. Posteriormente, estas técnicas foram aplicadas também

com sucesso no estudo de f́ısica do estado sólido. Neste contexto, através do emprego

de núcleos radioativos, a capacidade de detecção de sinais oriundos de baixas concen-

trações de impurezas tornou-se uma importante vantagem, sobretudo na caracterização

de propriedades de semicondutores e superf́ıcies.

O uso de técnicas nucleares com radioisótopos [27], permite portanto um aper-

feiçoamento na investigação de defeitos em semicondutores tanto em relação à sensibili-

dade quanto à capacidade de identificação de sua natureza qúımica. Vale mencionar, no

entanto, que as técnicas existentes não são mutuamente excludentes, uma vez que estas

técnicas são senśıveis a diferentes tipos de defeitos, e podem fornecer diferentes tipos

de informação sobre as propriedades relacionadas aos defeitos. Dentre estas técnicas,

se mostram particularmente relevantes ao nosso estudo as que se baseiam em interações

hiperfinas, assunto a ser abordado no caṕıtulo a seguir.
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Caṕıtulo 3

Interações Hiperfinas

3.1 Interações hiperfinas em um átomo livre

A fim de se entender convenientemente as interações nucleares em sólidos, se faz necessário

que se tenha certa compreensão no que diz respeito a átomos livres. Em um átomo livre,

a interação entre as componentes orbital e de spin do elétron produzem a estrutura fina,

que dá origem aos multipletos J = L+ S. A estrutura hiperfina corresponde ao posterior

desdobramento causado pelo acoplamento de J com o spin nuclear I, onde os ńıveis são

descritos pelo momento angular total F = J+ I.

O desdobramento dos ńıveis F pode ser produzido por interações hiperfinas de natureza

magnética ou elétrica. Formalmente, pode-se descrever as interações hiperfinas a partir

da seguinte Hamiltoniana:

H = AI.J+
e2

4πϵ0

kmax∑
k=0

F(k).Q(k) (3.1)

Onde o primeiro termo da expressão corresponde à interação de dipolo magnético e o

segundo termo corresponde à interação elétrica. Os śımbolos F(k) eQ(k) correspondem aos

operadores para um campo de ordem k produzido por cargas eletrônicas e distribuições

de cargas elétricas nucleares respectivamente. Neste trabalho será dada maior ênfase

aos termos de quadrupolo elétrico (k=2) e dipolo magnético (k=1). Termos de ordens

maiores oferecem contribuições muito pequenas podendo ser desconsiderados para efeito

das investigações no presente trabalho.
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3.2 Interação hiperfina magnética

A interação hiperfina magnética relaciona-se com a energia do vetor momento de dipolo

nuclear µ⃗ = µNgN I⃗ sob a ação de um campo Bhf , chamado campo hiperfino magnético o

qual é produzido por elétrons:

Emag = −µ⃗.B⃗hf (3.2)

Onde µN é o magneton nuclear e gN o fator giromagnético.

A magnitude do campo hiperfino magnético (Bhf ) visto por um núcleo em um

átomo livre pode ser razoavelmente intensa (da ordem de centenas de Tesla). Voltando à

equação (3.2), temos que os autovalores da Hamiltoniana de Interação hiperfina magnética

podem ser expressos da seguinte forma:

Em = −gµNBzm (3.3)

m

-5/2

-3/2

-1/2

1/2

3/2

5/2

I = 5/2

m

-5/2

-3/2

-1/2

1/2

3/2

5/2

I = 5/2

m

-5/2

-3/2

-1/2

1/2

3/2

5/2

I = 5/2

Figura 3.1: Desdobramento do ńıvel nuclear do estado intermediário de spin 5
2
devido a

um campo hiperfino magnético.

Observa-se, então, que a interação magnética produz um desdobramento Zeeman

do ńıvel intermediário com freqüência de Larmor dada por:

ωL =
∆E

~
= −gµN

~
Bz (3.4)

A respeito das posśıveis fontes de contribuição ao campo hiperfino magnético,

convém mencionar brevemente alguns dos mecanismos mais relevantes [28]:
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Contribuição Orbital

A contribuição orbital é dada através do movimento orbital dos elétrons em camadas

abertas. O operador correspondente a esta contribuição pode ser derivado a partir da lei

de Biot-Savart, onde considera-se um elétron de massa m movendo-se com velocidade v

segundo um raio r:

Borb
hf =

µ0

4π

−er × v

r3
(3.5)

Fazendo uso da relação ~l = r×mv e da definição do magneton de Bohr, obtem-se:

Borb
hf =

µ0

4π
2µB

l

r3
(3.6)

Contribuição Dipolar

Esta parcela refere-se ao campo de dipolo produzido no núcleo pelos momentos magnéticos

intŕınsecos dos elétrons desemparelhados. Sua dedução é feita a partir do potencial vetor

A produzido por um dipolo magnético µ⃗s = −µBgss⃗, levando ao termo:

Bdip
hf =

µ0

4π
2µB

[
− s

r3
+ 3

r(r · s)
r5

]
(3.7)

Contribuição de Campo de Contato

Esta componente relaciona-se com o campo associado à presença de elétrons s dentro do

volume nuclear. Isto advém do fato de que para elétrons s a densidade eletrônica é não-

nula na origem, possuindo um valor finito expresso por |ψs(0)
2|. Perto do núcleo existe

uma densidade de magnetização M dada por:

M = µs|ψs(0)
2| (3.8)

A densidade de fluxo dentro de uma esfera homogênea com magnetização M é:

B =
µ0

4π

8π

3
M (3.9)

O que leva à expressão correspondente para o campo de contato:

Bcf
hf = −µ0

4π

8π

3
2µBs|ψ(0)|2 (3.10)
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3.3 Interação hiperfina elétrica

A interação hiperfina elétrica é um efeito puramente eletrostático e advém do fato de que

o núcleo é não-pontual. Para um núcleo de simetria esférica esta diferença resulta em

um deslocamento (shift) de energia cuja magnitude depende da sobreposição de cargas

elétricas e nucleares.

Núcleos com spin I ≥ 1 possuem um momento de quadrupolo elétrico que descreve o

desvio do núcleo em relação à simetria perfeitamente esférica. Se um núcleo como este se

encontra em uma região de campo elétrico inomogêneo, a energia eletrostática torna-se

dependente da orientação do spin nuclear I em relação ao eixo de simetria do campo

elétrico, o que leva a um desdobramento dos ńıveis de energia.

3.3.1 Análise quantitativa

A energia eletrostática da distribuição nuclear de cargas ρ(r) em um potencial elétrico

ϕ(r)pode ser escrita como [29]:

Eel =

∫
ρ(r)ϕ(r)dr (3.11)

Onde
∫
ρ(r)dr = Ze, que é a carga nuclear total. A fim de cacularmos Eel, pode-se

expandir o potencial elétrico em uma série de Taylor ao redor de r=0:

ϕ(r) = ϕ0 +
3∑

α=1

(
δϕ

δxα

)
0

xα +
1

2

3∑
α,β

(
δ2ϕ

δxαδxβ

)
0

xαxβ + ... (3.12)

xα e xβ (α, β=1,2,3) são as coordenadas retangulares. Introduzindo o potencial expandido

dentro da integral (3.11):

Eel = E0 + E1 + E2 + ... (3.13)

Para o primeiro termo da expansão:

E0 = ϕ0

∫
ρ(r)dr = ϕ0Ze (3.14)

Que corresponde à energia de Coulomb de um núcleo pontual de carga Ze. Contribui para

o potencial da rede cristalina, possui o mesmo valor para qualquer isótopo do elemento.

Ao segundo termo corresponde:

E1 =
3∑

α=1

(
δϕ

δxα

)
0

∫
ρ(r)xαdr (3.15)
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Representa uma interação de dipolo elétrico entre o campo elétrico e o momento de dipolo

elétrico nuclear. Devido à paridade ı́mpar do integrando seu valor esperado é nulo (E1 = 0)

Para o terceiro termo:

E2 =
1

2

3∑
α,β

(
δ2ϕ

δxαδxβ

)∫
ρ(r)xαxβdr (3.16)

Onde
(

δ2ϕ
δxαδxβ

)
= ϕα,β é um gradiente de campo elétrico representado por um tensor 3×3.

Este tensor pode ser diagonalizado por meio de uma escolha apropriada de um sistema

de coordenadas (α = β):

E2 =
1

2

3∑
α=1

ϕαα

∫
ρ(r)x2αdr (3.17)

Utilizando r2 = x21 + x22 + x23 podemos dividir a equação acima em dois termos:

E2 =
1

6

∑
α

ϕαα

∫
ρ(r)r2dr +

1

2

∑
α

ϕαα

∫
ρ(r)

(
x2α − r2

3

)
dr (3.18)

O primeiro termo da relação acima E(2,0) é chamado termo de monopolo e pode ser

reescrito como:

E(2,0) =
Ze2

6ϵ0
|ψ(0)|2 < r2 > (3.19)

Que depende de < r2 > (raio quadrático médio). O termo E(2,0) descreve a interação de

um núcleo não pontual com a densidade eletrônica. O segundo termo da relação (3.18)

corresponde ao termo de quadrupolo elétrico:

E(2,2) =
e

6

3∑
α=1

VααQαα (3.20)

Onde Vαα (ou Vzz) é o maior componente do tensor gradiente de campo elétrico (GCE)

diagonalizado.

3.3.2 Gradiente de Campo Elétrico

O gradiente de campo elétrico (GCE) depende, em geral, da simetria da distribuição de

cargas eletrônicas próximas ao núcleo e possui valor nulo para distribuições com simetria

esférica ou cúbica.

O Gradiente de Campo Elétrico é dado pela segunda derivada espacial do potencial

eletrostático do sólido φ, sendo que seus componentes Vij formam uma matriz 3x3, como

se pode observar na equação 3.21:
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Vij =
∂2φ

∂xi∂xj
≈

∑
q

3q

r5


x2 − r2

3
xy xz

xy y2 − r2

3
yz

xz yz z2 − r2

3

 (3.21)

Portanto, o GCE em um sólido ou molécula é um tensor. Logo, o tensor GCE pode

ser diagonalizado e representado em seu sistema de eixos principais por suas componentes

Vxx, Vyy e Vzz, onde todas as componentes podem ser não-nulas. Porém, devido à condição:

Vxx+Vyy+Vzz = 0, o GCE pode ser completamente definido por apenas dois parâmetros:

Vzz que relaciona-se com a intensidade do tensor GCE e η = Vxx−Vyy

Vzz
, chamado parâmetro

de assimetria, que descreve o desvio do GCE em relação à simetria axial.

A figura 3.2, apresenta três ambientes posśıveis para uma rede cristalina com um

núcleo de prova. No primeiro, não há defeitos na vizinhança imediata do núcleo de prova

e, por simetria, as 3 componentes do tensor são idênticas, implicando em Vzz = 0. No

segundo, um defeito D está aprisionado próximo ao núcleo de prova, dando origem a um

GCE não-nulo (Vzz = 1/2, em unidades arbitrárias) com simetria axial (η = 0). Já no

terceiro ambiente, dois defeitos D estão na vizinhança do núcleo de prova, implicando em

um GCE não-nulo e sem simetria axial (η = 1).

Figura 3.2: Gradiente de Campo Elétrico (GCE).

Para arranjos com simetria axial, como em um agrupamento hexagonal compacto,

espera-se valores de Vzz ̸= 0 e η = 0.
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3.3.3 Desdobramento dos ńıveis nucleares

Podemos descrever o Hamiltoniano da interação elétrica em função de Vzz e η [29]:

Hel =
eQVzz

4I(2I − 1)

[
3I2z − I(I + 1) +

η

2
(I2+ + I2−)

]
(3.22)

Onde define-se os operadores I± = Ix ± i.Iy. Para um caso de GCE axialmente simétrico

(η = 0) os autovalores da interação de quadrupolo elétrico são:

Em =
3m2 − I(I + 1)

4I(2I − 1)
eQVzz (3.23)

A interação provoca o desdobramento dos ńıveis de energia, sendo a diferença de energia

entre dois ńıveis dada por:

∆Em = Em − Em′ = ~ω =
3eQVzz

4I(2I − 1)
|m2 −m′2| (3.24)

Onde define-se:

ωQ =
eQVzz

4I(2I − 1)~
(3.25)

Portanto, pode-se definir a menor freqüência de transição entre subńıveis m:

Para I inteiro:

ω0 =
3eQVzz

4I(2I − 1)~
= 3ωQ (3.26)

Para I semi-inteiro:

ω0 =
6eQVzz

4I(2I − 1)~
= 6ωQ (3.27)

Figura 3.3: Desdobramento do ńıvel nuclear do estado intermediário de spin 5
2
devido a

um GCE com η = 0 e η ̸= 0 respectivamente.
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As outras freqüências observáveis constituem-se de múltiplos inteiros destes valores.

Define-se, então, a freqüência de interação quadrupolar νQ da seguinte forma:

νQ =
eQVzz
h

(3.28)

Esta freqüência é apresentada normalmente como uma medida da interação de

quadrupolo elétrico, sendo utilizada muitas vezes como medida indireta do gradiente de

campo elétrico.

Técnicas baseadas em interações hiperfinas tem sido utilizadas com grande sucesso

no estudo de materiais semicondutores. Dentre estas, ressalta-se a técnica de Correlação

Angular γ − γ Perturbada, assunto a ser abordado no caṕıtulo a seguir.
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Caṕıtulo 4

Correlação Angular Perturbada

A correlação angular existente entre radiações nucleares emitidas por núcleos radioativos

é um fato amplamente conhecido em espectroscopia nuclear. A existência deste tipo de

correlação surge como conseqüência das conservações de momento angular e de paridade

do núcleo. Sua utilização em outras áreas encontrou grande aceitação devido à possibili-

dade de estudo das perturbações ocorridas em padrões de correlação devido a interações

eletromagnéticas externas ao núcleo radioativo. Estas perturbações poderiam fornecer

informações a respeito das distribuições eletrônicas na vizinhança dos núcleos radioativos.

4.1 Introdução

A existência de uma correlação angular entre duas radiações gama emitidas em cascata

por um núcleo excitado foi apontada inicialmente por Dunworth [30], em 1940. No mesmo

ano, foi apresentada por Hamilton [31] a primeira descrição teórica a respeito do mesmo

fenômeno. Em 1946, Goertzel [32] sugere a possibilidade de perturbações extranucleares

na correlação gama-gama. Considera-se, porém, que o primeiro experimento de Correlação

Angular Perturbada (CAP) tenha sido realizado por Frauenfelder [33] em 1951.

Em 1953, Abragam e Pound [34] publicaram um artigo que pela primeira vez

apresentava um tratamento minucioso da teoria de Correlação Angular Perturbada. Este

trabalho mostrou-se de relevância imediata para a área de estrutura nuclear uma vez que

a correlação angular consistia em uma técnica adequada para o estudo e determinação de

propriedades diretamente associadas aos ńıveis nucleares.
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Na década de 60, cresce o interesse por experimentos investigando campos locais

gerados pelas próprias amostras. A inserção de isótopos emissores-gama como impurezas

em materiais magnéticos abriu caminho para uma série de novas aplicações, que moti-

vadas diretamente por problemas de f́ısica do estado sólido, tornaram-se independentes

dos interesses da f́ısica nuclear abrangendo uma gama cada vez maior de aplicações nas

décadas seguintes, dentre elas: magnetismo em sólidos, defeitos em metais, semicondu-

tores, superf́ıcies, interfaces, etc.

4.2 Correlação Angular γ − γ Não Perturbada

O prinćıpio básico da correlação angular consiste no fato de que, para fótons oriundos de

um mesmo núcleo radioativo, existe uma dependência do ângulo θ entre o eixo de spin

nuclear e a direção de emissão da radiação, expressa através de uma função probabilidade

de emissão W (θ).

Para um conjunto de núcleos dispostos aleatoriamente no espaço, o padrão de radiação

obtido é isotrópico. Faz-se então necessária a utilização de algum recurso a fim de obter-se

um padrão anisotrópico que possibilite a posterior obtenção dos parâmetros hiperfinos.

4.2.1 Alinhamento dos spins nucleares

Para a realização de medidas de Correlação Angular Perturbada, a obtenção de um padrão

de emissão de radiação anisotrópico é conseguida através da seleção de um subconjunto

de núcleos com seus spins alinhados em relação a uma direção de observação escolhida.

Tal alinhamento pode ser conseguido, por exemplo, submetendo-se os núcleos radioativos

a temperaturas muito baixas (próximas ao zero absoluto) mediante a aplicação de campos

magnéticos razoavelmente intensos.

Tendo em vista as evidentes limitações do método mencionado acima, tais como a impos-

sibilidade de realização de medidas a temperaturas mais elevadas, a técnica de Correlação

Angular Perturbada obtém um subconjunto de spins paralelamente alinhados fazendo uso

de núcleos que decaem através da emissão de uma cascata γ − γ conforme apresentado

na figura a seguir (4.1):
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Figura 4.1: Parte de um esquema de decaimento nuclear. O decaimento beta leva à

população de um estado excitado do núcleo-filho com subseqüente decaimento para o

estado fundamental via estado intermediário. γ1 e γ2 são emitidos em cascata.

A figura (4.2) ilustra como a informação da direção do spin nuclear I pode ser

obtida através da detecção de dois raios gama em coincidência:
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Figura 4.2: Esquema simplificado de decaimento de um núcleo com seus parâmetros

relevantes da cascata γ − γ.

No exemplo simplificado acima, temos dois raios gama com momentos angulares

(l1, l2) de tal forma que l1 = l2 = 1 conforme a seqüencia 0-1-0 dos três spin nucleares (Ii,

I e If ). Para um ângulo relativo Θ0, ambos os raios gama são detectados por detectores

gama ajustados para as energias Eγ1 e Eγ2 conforme mostrado na figura 4.3. Através

da escolha de um eixo de quantização z∗ que liga o núcleo emissor ao detector 1, a

distribuição angular resultará que para núcleos no estado intermediário (I=1) os subńıveis

M não estarão igualmente populados (apenas os estados comM = ±1 estariam populados

devido à conservação de momento angular) levando a um padrão anisotrópico com um

conjunto de spins nucleares alinhados ao longo da direção z∗ (eixo de quantização).

O alinhamento existe, para um subconjunto de núcleos selecionados pela detecção

de γ1 no detector 1. Sem esta condição de coincidência teŕıamos uma distribuição isotrópica.
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Figura 4.3: Arranjo experimental para a detecção de uma correlação γ − γ.

A probabilidade de coincidência normalizada (correlação angular) é, portanto, uma

função do ângulo Θ. Para cada par de fótons γ1 − γ2 pertencentes a uma mesma cascata,

em um dado elemento de ângulo sólido dΩ, pode-se obter a função correlação angular

expressa da seguinte forma:

W (Θ) =
∑
k

AkkPk(cosΘ) (4.1)

Onde k é um número par que deve obedecer a seguinte relação: 0 < k < min(2I, 2l1, 2l2).

Os valores de l1 e l2 representam os momentos angulares dos raios γ1 e γ2. Pk(cosθ) é o

polinômio de Legendre de ordem k e Akk são os coeficientes de correlação angular gama-

gama.

De maneira geral, somente dois coeficientes são necessários para descrever a função cor-

relação angular. Normalizando a expressão em relação a A00, torna-se posśıvel obter:

W (Θ) = 1 + A22P2(cosΘ) + A44P4(cosΘ) (4.2)
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4.3 Correlação Angular γ − γ Perturbada

Se o núcleo emissor da cascata γ da seção anterior, estiver inserido dentro de um material

(usualmente um sólido cristalino), os momentos nucleares passam então a interagir com

os campos eletromagnéticos gerados pela distribuição de cargas ao seu redor. Caso a

meia-vida do ńıvel intermediário da cascata gama for longa o suficiente (da ordem de ns),

a interação hiperfina entre os momentos nucleares e os campos eletromagnéticos provoca

um realinhamento no spin do ńıvel intermediário. Com a mudança de direção do spin, a

população dos subestados m é alterada, ocorrendo então mudanças na direção de emissão

de γ2 bem como uma modulação na função correlação angular, que passa a ser perturbada

pela interação hiperfina e pode ser representada por:

W (Θ, t) = Gkk(t)AkkPk(cosΘ) (4.3)

Onde Gkk(t) é a função de perturbação, cuja forma depende do tipo de interação

(magnética ou elétrica) e da simetria dos campos locais.

A detecção dos campos elétricos e magnéticos se torna posśıvel porque o núcleo

de prova em seu estado intermediário possui um momento de quadrupolo elétrico Q e um

momento de dipolo magnético µ. A interação entre os momentos nucleares e os campos

locais separa os subńıveis m pertencentes ao spin I do ńıvel intermediário.

4.3.1 Interação magnética

O realinhamento do spin nuclear com o campo local provoca um movimento de precessão

do spin ao redor do campo hiperfino magnético. Como resultado, a interação hiperfina

provoca transições entre os subńıveis m com freqüência ω determinada pela diferença ∆E

de energia dos subńıveis (∆E = ~.ω). Esta freqüência de transição ω dos spins alinhados

altera a função correlação angular por meio do fator de perturbação Gkk(t), que pode ser

expresso da seguinte forma:

Gkk(t) =
1

2k + 1

k∑
N=−k

cos(NωLt) (4.4)
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4.3.2 Interação elétrica

A interação quadrupolar separa o ńıvel intermediário em subńıveis duplamente degenera-

dos, cujas energias dependem do parâmetro de assimetria η. Os autovalores de energia Em

são dados diretamente pela Hamiltoniana. A interação elétrica pode ser descrita através

de seu fator de perturbação dado por:

Gkk(t) =
∑
n

Skncos(ωnt) (4.5)

As amplitudes Skn de cada freqüência ωn dependem do spin I e são normalizadas.

Seus valores são tabelados em função de η. Para o caso de spin I = 5
2
, η = 0 e k = 2 o

fator de perturbação é dado por:

G22(t) = S20 + S21cos(ω1t) + S22cos(ω2t) + S23cos(ω3t) (4.6)

Onde as freqüências de transição são ω1 = ω0, ω2 = 2ω0 e ω3 = 3ω0, com ω0 dado

pela equação (3.27). No caso em que η ̸= 0, a menor freqüência de transição é dada por:

ω1 = 4
√
7ωQ(3 + η2)

1
2 sen

(
1

3
arccosβ

)
(4.7)

Com α e β dados por:

α =

[
28

3
(3 + η2)

] 1
2

(4.8)

β = 80
(1− η2)

α3
(4.9)
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Caṕıtulo 5

Metodologia Experimental

O procedimento experimental deste trabalho foi realizado basicamente em três etapas

principais:

1. Preparação e caracterização das amostras

2. Realização das medidas no espectrômetro de Correlação Angular Perturbada

3. Tratamento dos dados experimentais para a obtenção dos parâmetros investigados

Na primeira etapa, as amostras foram confeccionadas utilizando-se métodos de preparação

de pós por via úmida, mais especificamente, o processo sol-gel (detalhado adiante). Du-

rante o processo de preparação dos óxidos, também foi feito, simultâneamente, o processo

de dopagem com os vários elementos (metais de transição) conforme desejado. Ao término

deste procedimento, foi então realizada a devida caracterização do material. Na etapa

seguinte, as amostras a serem investigadas, com o núcleo de prova já incorporado, foram

medidas no espectrômetro de correlação angular γ − γ perturbada segundo as situações

experimentais desejadas para a completa realização do experimento.

Por fim, os dados foram analisados em um microcomputador utilizando-se progra-

mas desenvolvidos especialmente para o ajuste e extração dos parâmetros das interações

hiperfinas observadas. A seguir, neste caṕıtulo, será apresentado o aparato experimental

dispońıvel, os materiais utilizados e os processos envolvidos na preparação das amostras

investigadas no presente trabalho.
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5.1 Aparato Experimental

Descreveremos a seguir, os aparatos dispońıveis utilizados para os procedimentos de

caracterização das amostras e realização das medidas desenvolvidas no presente trabalho.

5.1.1 Espectrômetro de Correlação Angular

Para a realização das medidas, foi utilizado o espectrômetro de correlação angular γ −

γ diferencial em tempo (CAPDT) do Laboratório de Interações Hiperfinas do IPEN.

O espectrômetro é constitúıdo de 4 detectores cintiladores de fluoreto de bário (Ba2F )

associados a um sistema eletrônico para medidas de coincidências γ − γ atrasadas.

Figura 5.1: Espectrômetro de correlação angular formado por 4 detectores de BaF2.

O sistema eletrônico associado ao espectrômetro utiliza configuração lento-rápido

(figura 5.2), possibilitando a obtenção de 12 espectros de coincidência γ − γ atrasadas,

sendo 4 espectros com detectores segundo um ângulo de 180o e 8 espectros para ângulos

de 90o.

Cada um dos detectores produz dois sinais de sáıda para as radiações γ1 e γ2

(relativos à cascata γ do núcleo de prova). Na sáıda dos detectores, temos:

• Dinodo: fornece um pulso positivo proporcional à energia dos raios gama.

• Anodo: produz um sinal que carrega informações relativas ao tempo de chegada

dos fótons no detector.
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Os pulsos relacionados a estes dois tipos de informação são analisados em dois

ramos distintos do sistema eletrônico: ramo de energia (lento) e ramo de tempo (rápido)

para cada detector do sistema eletrônico.

DELAY DELAY TSCATSCA

AMP AM PCFD CFD

PRE AMP AMP PRE

DETETOR 1 DETETOR 2

M CA

TAC

ANDAND

start stop

1 2

lento rápido

anodo

dinodo dinodo

anodo

rápido lento

energia

tempo tempo

energia

Figura 5.2: Sistema eletrônico associado ao espectrômetro com configuração lento-rápido.

Ramo lento

O sinal de energia extráıdo do dinodo passa inicialmente por um pré-amplificador (PRE)

seguido de um amplificador de espectroscopia (AMP). O sinal de sáıda é então enviado

a dois analisadores monocanal (TSCA) onde são selecionadas as energias da região de

interesse do espectro (fotopicos dos raios γ1 e γ2 do núcleo de prova). Desta forma, cada

detector pode dar origem a um sinal de start ou stop conforme a detecção do primeiro ou

segundo gama da respectiva cascata.
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Ramo rápido

O sinal de tempo vindo do anodo da fotomultiplicadora é processado pelo discriminador

de fração constante (CFD), que gera um pulso correlacionado com o instante em que o

raio gama é detectado (marca de tempo).

Coincidência

A partir dos pulsos gerados nos dois ramos, são feitas coincidências entre o sinal rápido e

o sinal lento. Porém, antes de se efetuar a coincidência, o sinal do ramo rápido é atrasado

através de um DELAY de modo a se compensar o intervalo de tempo necessário para a

análise do sinal em energia.

O pulso resultante da coincidência entre o sinal lento e o sinal rápido (AND) é então

designado como start se corresponder à primeira radiação γ1 da cascata, ou designa-se

stop se corresponder à segunda radiação γ2 da cascata. Os sinais são então enviados a um

conversor de tempo em amplitude (TAC), onde o pulso de sáıda é proporcional à diferença

de tempo entre a chegada dos pulsos de start e stop.

O sinal de sáıda do TAC é então enviado ao roteador [35], que o envia para uma das 12

entradas multiplexadas do analisador multicanal (MCA) de acordo com a combinação dos

detectores que originaram a coincidência gama. É efetuada então a conversão do sinal

analógico em digital (ADC) e seu resultado é armazenado em uma região de memória

do MCA. Os dados armazenados em memória dão origem aos 12 espectros de coin-

cidência gama-gama atrasadas que posteriormente serão processadas para a obtenção

dos parâmetros relativos à interação hiperfina.

5.1.2 Difratômetro de Raios-X

No presente trabalho, a caracterização das amostras pela técnica de difração de raios X, foi

realizada no difratômetro de raios-X modelo MPD 1880 do Laboratório de Caracterização

Tecnológica (LCT) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

É muito bem conhecido que o processo de produção de raios-X se dá através da

interação de um elétron de alta energia (gerado por emissão termiônica em um catodo)

com um alvo metálico (anodo).

32



A radiação é então direcionada à amostra. Uma vez que o comprimento de onda da

radiação incidente seja da mesma ordem de grandeza das distâncias interatômicas t́ıpicas

do material, o material torna-se uma rede de difração, onde a ocorrência de interferência

construtiva entre as ondas espalhadas deve obedecer a condição de Bragg:

2d.sen(θ) = m.λ (5.1)

Sendo θ é o ângulo de incidência, d a distância interplanar e λ o comprimento de onda.

Na prática, o feixe de raios-X é focalizado na amostra, fazendo-se variar o ângulo de

incidência e de detecção da correspondente radiação espalhada. Dos resultados de inten-

sidade difratada em função de um ângulo de espalhamento 2θ (entre a onda incidente e a

onda espalhada), é obtido um espectro, chamado de difratograma. Este padrão de difração

obtido é único para cada tipo de cristal. Desta forma, torna-se posśıvel a caracterização

do material estudado no que diz respeito à sua estrutura cristalina. Maiores detalhes

podem ser encontrados em [36],[37].

5.1.3 Microscópio Eletrônico de Varredura

O Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) é um aparato experimental que pode gerar

imagens com ampliações superiores a 300.000 vezes. As imagens são formadas a partir da

transcodificação da radiação emitida da interação dos elétrons com a amostra. O feixe de

elétrons é produzido pelo aquecimento de um filamento de tungstênio através da passagem

de corrente elétrica. Com a aplicação de uma diferença de potencial (que varia de 0.5 a

30kV) entre o filamento aquecido e um outro eletrodo positivo, os elétrons são acelerados

no tubo do microscópio que se encontra em alto vácuo. A correção da trajetória do feixe é

feita pelas lentes magnéticas condensadoras constitúıdas por bobinas que orientam o feixe

na direção da lente objetiva, que tem a finalidade de focalizar o feixe de elétrons em uma

região espećıfica da amostra analisada [38]. As medidas do presente trabalho foram feitas

em um aparelho MEV modelo LEO 440 do Laborátorio de Caracterização Tecnológica da

Escola Politécnica da USP, equipado com sistema de microanálise qúımica por EDS.
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Figura 5.3: Microscópio Eletrônico de Varredura - LCT/POLI.

5.1.4 Espectroscopia de Energia Dispersiva

As medidas de espectroscopia de energia dispersiva (do inglês, EDS) são realizadas por

meio de um detetor alocado dentro de um microscópio eletrônico de varredura. Esta

técnica [39], utiliza os raios-X oriundos da amostra (quando a mesma está sob ação do

feixe de elétrons) responsáveis por promover os elétrons de camadas mais internas dos

átomos do material para ńıveis mais energéticos. Os elétrons, ao retornarem a seu estado

inicial, emitem a diferença de energia entre os respectivos ńıveis na forma de raios-X

caracteŕısticos de cada elemento qúımico, possibilitando a identificação dos elementos

qúımicos presentes na área atingida pelo feixe. Através deste tipo de análise, é posśıvel

verificar a existência de eventuais contaminantes, além de verificar a homogeneidade na

distribuição de elementos qúımicos ao longo da superf́ıcie de uma dada amostra.
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5.2 Materiais e Processos

5.2.1 Núcleos de Prova

Para que se possa utilizar a técnica de correlação angular perturbada se faz necessário

o emprego de núcleos de prova, que além de atender as exigências inerentes à técnica

(mencionadas no caṕıtulo 3) ainda devem possuir afinidade qúımica com o elemento que

ocupa o śıtio no qual se deseja observar as interações hiperfinas.

Para que um dado núcleo de prova seja adequado para a realização de medidas CAP, ele

deve satisfazer certas condições. Dentre elas:

• A vida média do estado intermediário da cascata gama τ determina a janela de

tempo durante a qual a precessão de spin pode ser observada. Usualmente, o valor

de τ deve situar-se entre 10ns e 1000ns.

• Como a intensidade das interações hiperfinas é proporcional à magnitude dos mo-

mentos de dipolo magnético e de quadrupolo elétrico, valores altos destas grandezas

são altamente desejáveis para a detecção de campos pouco intensos.

• Valores altos para os coeficientes de correlação angular (Akk) são adequados por

proporcionar maiores amplitudes de modulação que, por sua vez, proporcionam

maior facilidade na observação das freqüências de interação.

• O tempo de vida do núcleo pai também é importante, pois ele determina o tempo

dispońıvel para a realização de experimentos CAP.

Os requisitos acima mencionados restringem consideravelmente a lista de isótopos radioa-

tivos adequados para utilização em experimentos CAP. No presente trabalho utilizou-se

principalmente o núcleo 111In→111 Cd apresentado a seguir.

111In→111Cd

O 111In é obtido através da irradiação de 109Ag com dêuterons em um ćıclotron, com

posterior separação qúımica dos átomos de In radioativos da matriz de prata.

O 111In decai, através do processo de captura eletrônica, com meia-vida de 2,81 dias,

para o estado excitado 7
2

+
do 111Cd, que então decai para o estado fundamental através
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da cascata gama 171-245 keV. O estado intermediário da cascata gama tem meia-vida

de 85ns e momento de quadrupolo elétrico Q = 0, 83b. Na figura 5.4, é apresentado o

esquema de decaimento simplificado do 111In.

Figura 5.4: Esquema simplificado do decaimento em cascata 111In→111 Cd

A partir dos requisitos principais para os núcleos de prova CAP já mencionados,

pode-se afirmar que o núcleo 111In →111 Cd constitui um dos núcleos mais convenientes

para medidas de Correlação Angular Perturbada, tendo sido largamente utilizado nos

estudos CAP envolvendo materiais semicondutores.

5.2.2 O processo sol-gel

Para a preparação das amostras investigadas no presente trabalho, utilizou-se uma metodolo-

gia baseada no processo qúımico sol-gel. A metodologia em questão já foi utilizada com

sucesso na śıntese de óxidos em outros trabalhos realizados no Laboratório de Interações

Hiperfinas (LIH) do IPEN [40], [41]. O processo consiste na hidrólise e condensação de

precursores moleculares em solução, onde é posśıvel obter uma rede de óxido via reações

de polimerização inorgânica. O processo se dá através da transição de uma fase coloidal

caracterizada basicamente por part́ıculas suspensas em meio ĺıquido (Sol), para uma fase

sólida caracterizada por uma estrutura ŕıgida de part́ıculas coloidais ou redes poliméricas

(Gel) [42], [43].
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A vantagem do método está em sua relativa simplicidade, boa reprodutibilidade, e

possibilidade de controle preciso das etapas do processo desde o precursor até a formação

do gel. Os materiais assim obtidos apresentam alta pureza, com part́ıculas de for-

mato e tamanho bastante homogêneo (escala nanométrica), baixo custo operacional e

temperaturas de processamento razoavelmente baixas (cerca de 3500C) para a obtenção

do óxido.

O processo sol-gel para a obtenção de óxidos, em geral, é descrito na literatura

sem um detalhamento adequado e de maneira um tanto emṕırica, com metodologias

que apresentam significativas diferenças entre si na preparação de um mesmo composto.

Freqüentemente, o material utilizado como precursor para obtenção de ZnO é o acetato

de zinco, que não apresenta um elevado grau de pureza podendo às vezes comprometer

a qualidade das amostras obtidas. Por este motivo, no presente trabalho utilizou-se uma

metodologia com base em precursores de zinco metálico de alta pureza (99,9999%) com

a finalidade de se obter amostras de alta qualidade. O procedimento utilizado segue as

seguintes etapas:

1. SOL: Em dois béquers distintos, dissolve-se o zinco e o elemento dopante (metal de

transição) em solução aquosa de ácido ńıtrico. Em um terceiro béquer, ácido ćıtrico

é dissolvido em água na proporção de 2:1 em relação à massa de zinco. As soluções

são misturadas, acrescenta-se então o InCl3 (contendo o núcleo de prova 111In). A

solução final é, posteriormente, agitada.

2. GEL: Adiciona-se etilenoglicol (agente esterificante e polimerizante) na quantidade

de 10 gotas para cada 100mg de Zn. A mistura obtida é, então, aquecida a 800C e

agitada até que atinja um elevado grau de viscosidade. A solução é então transferida

a um cadinho cerâmico e esfriada lentamente até a formação do gel.

3. CALCINAÇÃO: Após a obtenção do gel, o cadinho é levado a um forno de re-

sistência e aquecido a 3500C por aproximadamente 10 horas. O material é retirado

do forno e triturado com aux́ılio de uma espátula até a obtenção do óxido de zinco

em forma de pó.

A seguir, é apresentado um esquema ilustrado do processo de preparação:
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Figura 5.5: Esquema ilustrando o processo de preparação de amostrs.

5.3 Tratamento dos dados de CAP

Ao término da realização de um experimento CAP, são obtidos 12 espectros de coin-

cidência que se encontram armazenados em um multicanal. Estes 12 espectros são obti-

dos para cada combinação de detectores nos quais são armazenados tanto coincidências

verdadeiras como coincidências acidentais (indesejadas). Os espectros tem a forma:

C(θ, t)exp = N0.exp

(
− t

τN

)
W (θ, t) +B (5.2)

Onde τN é a vida média do estado intermediário, W (θ, t) a função correlação

angular dependente do tempo e B a contagem de fundo devido às coincidências acidentais

de raios gamas não-correlacionados (que não pertencem ao mesmo núcleo).

A contagem de fundo se manifesta na forma de uma reta na base do espectro

de coincidência, pois tem a mesma probabilidade de ocorrência em todos os canais. O

valor de B é determinado como a média aritmética das contagens armazenadas na região

antes do tempo zero e na região posterior a aproximadamente 10 meias-vidas do estado

intermediário.
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O valor de B é então subtráıdo do espectro medido obtendo-se um espectro de

coincidências verdadeiras.

C(θ, t) = C(θ, t)exp −B (5.3)

Feita a subtração das coincidências acidentais dos dados adquiridos, é então cal-

culada a função de perturbação experimental utilizando as diversas combinações de de-

tectores. Assim, se obtém a curva R(t) dada por uma combinação de espectros de coin-

cidência [44]:

R(t) = A22G22 = 2

[
C(180o, t)− C(90o, t)

C(180o, t) + 2.C(90o, t)

]
(5.4)

Onde:

C(180o, t) = 4

√√√√ 4∏
i=1

C(180o, t) (5.5)

C(90o, t) = 8

√√√√ 8∏
i=1

C(90o, t) (5.6)

Através da utilização da equação (5.4), as diferentes eficiências dos detectores gama

podem ser canceladas. Além disso, o fator de decaimento exponencial exp(−t/τ) também

é eliminado.

As curvas R(t) obtidas para as interações hiperfinas foram ajustadas pelos progra-

mas PACFIT ou DEPACK [45] baseados em algoritmos de regressão não-linear. Segue,

na equação 5.7, a expressão utilizada na função de ajuste para extração dos parâmetros

hiperfinos.

R(t) = A22G22(t) = A22

∑
i

fiG
i
22(t) (5.7)

Onde:

G22(t) = S20 +
3∑

n=1

S2ncos(ωnt)exp(−
ω2
nτ

2
R

2
)exp(−ω

2
nδ

2t2

2
) (5.8)

Sendo ωn as freqüências primárias, S2n as respectivas amplitudes associadas às

freqüências, f corresponde às frações para cada śıtio, τR é a resolução em tempo e δ

corresponde ao parâmetro de distribuição das freqüências.

Finalmente, de posse do espectro R(t) e de sua transformada de Fourier, as

freqüências ωn associadas a um GCE se tornam viśıveis, possibilitando a extração dos

parâmetros hiperfinos desejados.
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5.4 Tratamentos Térmicos

Uma vez que as investigações acerca de materiais DMS têm se mostrado altamente

senśıveis em relação a detalhes envolvidos nos procedimentos de confecção e tratamentos

realizados, se faz necessária uma padronização e especificação dos tipos de tratamen-

tos térmicos utilizados no presente trabalho, a fim de que se possa fazer uma discussão

adequada acerca dos resultados obtidos.

Conforme mencionado anteriormente, ao término do processo sol-gel, o resultado

é um gel que ainda possui componentes orgânicos adicionados durante o processo de

preparação. Para a formação do óxido propriamente dito, se faz necessário enviar a

amostra a uma mufla onde se realiza um tratamento térmico à temperatura de 3500C

por 10 horas a fim de que ocorra a completa volatilização de precursores orgânicos e

conseqüente formação do óxido conforme desejado. Após a mufla, o material resultante é

triturado com o aux́ılio de uma espátula obtendo-se o óxido desejado na forma de um pó

fino. Ao término desta etapa, tem-se então conclúıdo o processo de confecção da amostra

propriamente dito.

A partir de então, a fim de se verificar o efeito de diferentes tratamentos térmicos,

padronizou-se três tratamentos térmicos que foram utilizados ao longo de todo o trabalho.

Os três tratamentos (realizados em atmosfera de N2) são apresentados nas figuras a seguir:

Figura 5.6: Tratamento Térmico a 5500C em atmosfera de N2.
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Figura 5.7: Tratamento Térmico a 7000C em atmosfera de N2.

Figura 5.8: Tratamento Térmico a 9000C em atmosfera de N2.

Para efeitos de padronização da nomenclatura utilizada neste trabalho, a apre-

sentação dos espectros será realizada informando-se a temperatura de medida acrescida do

tratamento realizado. (Exemplo: 295K2 é uma medida realizada à temperatura de 295K

após o tratamento 2, conforme apresentado acima). Definidos os tratamentos térmicos

padrão, torna-se posśıvel a apresentação dos resultados experimentais no caṕıtulo a seguir.
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Caṕıtulo 6

Resultados Experimentais

Neste caṕıtulo, são apresentados os resultados experimentais obtidos através das técnicas

de caracterização utilizadas no presente trabalho (Difração de Raios-X, Espectroscopia

EDS e Microscopia Eletrônica de Varredura), assim como os resultados das medidas de

Correlação Angular γ − γ Perturbada para os materiais investigados. Os resultados são

apresentados para cada um dos posśıveis elementos dopantes (metais de transição) in-

troduzidos em óxido de zinco, possibilitando no próximo caṕıtulo uma discussão mais

detalhada bem como a interpretação f́ısica dos resultados experimentais.

6.1 Difratogramas de Raios-X

A fim de se realizar uma discussão adequada acerca dos materiais investigados no presente

trabalho, se faz necessária uma primeira etapa envolvendo a caracterização das amostras.

Uma vez que esta etapa seja conclúıda com êxito, pode-se passar então para uma in-

vestigação mais cuidadosa a respeito das interações hiperfinas, que constituem o foco do

presente trabalho.

Após, os procedimentos de preparação de pós já apresentados, realizou-se medidas

de difração de raios-x. Os difratogramas para os elementos Fe, Mn e Cu foram obtidos

após o procedimento de preparação da amostra. Para os elementos V e Ni, as medidas

foram realizadas após o tratamento 1, e a medida com Cr foi feita após o tratamento 2.

Segue, os difratogramas na figura:
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Figura 6.1: Difratograma para amostra de ZnO dopada com ńıquel (5%).

Material a (Å) c (Å)

ZnO - Literatura 3,2495 5,2069

ZnO (Ni 5%) - Experimental 3,2476 5,2034

Figura 6.2: Difratograma para amostra de ZnO dopada com cromo (5%).

Material a (Å) c (Å)

ZnO - Literatura 3,2495 5,2069

ZnO (Cr 5%) - Experimental 3,2496 5,2054
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Figura 6.3: Difratograma para amostra de ZnO dopada com vanádio (5%).

Material a (Å) c (Å)

ZnO - Literatura 3,2495 5,2069

ZnO (V 5%) - Experimental 3,2485 5,2040

Figura 6.4: Difratograma para amostra de ZnO dopada com cobre (5%).

Material a (Å) c (Å)

ZnO - Literatura 3,2495 5,2069

ZnO (Cu 5%) - Experimental 3,2470 5,2050
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Figura 6.5: Difratograma para amostra de ZnO dopada com manganês (5%).

Material a (Å) c (Å)

ZnO - Literatura 3,2495 5,2069

ZnO (Mn 5%) - Experimental 3,2488 5,2099

Figura 6.6: Difratograma para amostra de ZnO dopada com ferro (5%).

Material a (Å) c (Å)

ZnO - Literatura 3,2495 5,2069

ZnO (Fe 5%) - Experimental 3,2500 5,2036
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Nos difratogramas apresentados acima, os pontos pretos correspondem às inten-

sidades experimentais obtidas. As linhas cont́ınuas correspondem ao ajuste dos dados

experimentais obtidos a partir do software ’Rietica’ [46]. Na parte inferior das figuras,

são apresentadas as diferenças entre as intensidades experimentais e o respectivo ajuste,

auxiliando a visualizar o grau de eficiência do ajuste na região angular 2θ analisada.

Nas tabelas apresentadas, são fornecidos os parâmetros de rede obtidos a partir

do ajuste dos dados experimentais para as amostras investigadas. A partir das tabelas, é

posśıvel observar que os valores obtidos para os parâmetros de rede a partir dos ajustes

mostraram-se bastante próximos dos valores encontrados em literatura [47], sendo posśıvel

concluir que o processo de confecção das amostras mostrou-se de fato bem-sucedido,

produzindo amostras que apresentam a estrutura conhecida para uma amostra de óxido

de zinco convencional. Também se mostra relevante observar o fato de que a introdução

de diferentes metais de transição (5% em átomos) na matriz de óxido de zinco parece não

produzir quaisquer variações significativas no difratograma obtido experimentalmente,

indicando a inexistência de alterações significativas no que diz respeito à estrutura das

amostras investigadas.

6.2 Espectros de Energia Dispersiva (EDS)

Conforme mencionado anteriormente, nos espectros EDS, através de um posicionamento

adequado do feixe é posśıvel observar alguns aspectos da composição qúımica existente

em pequenas regiões da superf́ıcie de uma dada amostra.

As mesmas amostras utilizadas para as medidas de raios-x foram também uti-

lizadas para as medidas de EDS. Nos espectros EDS apresentados a seguir, é posśıvel

a observação de picos associados aos elementos zinco e oxigênio, bem como a presença

de picos associados aos elementos dopantes (metais de transição). Os picos relativos aos

elementos carbono e platina são usualmente encontrados em espectros deste tipo, uma

vez que estão associados ao processo de preparação à qual a amostra deve ser submetida

previamente à realização destas medidas.

Os espectros EDS obtidos para este trabalho são, apresentados nas figuras a seguir:
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Figura 6.7: Espectro EDS para amostra óxido de ZnO dopado com ńıquel (5%).

Figura 6.8: Espectro EDS para amostra óxido de ZnO dopado com cromo (5%).

Figura 6.9: Espectro EDS para amostra óxido de ZnO dopado com vanádio (5%).
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Figura 6.10: Espectro EDS para amostra óxido de ZnO dopado com cobre (5%).

Figura 6.11: Espectro EDS para amostra óxido de ZnO dopado com manganês (5%).

Figura 6.12: Espectros EDS para amostra óxido de ZnO dopado com ferro (5%).
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Durante a realização das medidas de EDS, o feixe foi posicionado em diversas

regiões da superf́ıcie das amostras, não havendo diferenças significativas no que diz respeito

à altura e posição dos picos, indicando a inexistência de variações significativas nas con-

centrações de elementos qúımicos ao longo da superf́ıcie da amostra. Além deste aspecto,

a presente técnica de caracterização se mostra particularmente útil para a determinação

de eventuais elementos qúımicos contaminantes incorporados acidentalmente durante pro-

cedimentos de preparação de amostras. De acordo com os espectros EDS apresentados,

é posśıvel de fato verificar a inexistência de elementos contaminantes em quantidades

significativas nas amostras estudadas.

6.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Após as medidas de EDS já apresentadas, as mesmas amostras foram utilizadas também

para a obtenção de imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) a fim de se

obter informações adicionais acerca do processo de confecção das amostras e da correspon-

dente formação do óxido de zinco. A seguir, são apresentadas imagens de MEV obtidas

utilizando um feixe de elétrons secundários do microscópio de varredura:

Figura 6.13: Imagem de MEV em amostra de ZnO dopado com ńıquel (5%)
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Figura 6.14: Imagem de MEV em amostra de ZnO dopado com cobre (5%).

Figura 6.15: Imagem de MEV em amostra de ZnO dopado com manganês (5%).
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Figura 6.16: Imagem de MEV em amostra de ZnO dopado com ferro (5%).

Figura 6.17: Imagem de MEV em amostra de ZnO dopado com vanádio (5%).
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Figura 6.18: Imagens de MEV em amostra de ZnO dopado com cromo (5%).

As imagens apresentadas na figura 6.18, indicam que as part́ıculas obtidas para esta

amostra possuem aproximadamente formato de lápis (nano-rods). É interessante observar

que uma série de trabalhos envolvendo técnicas de crescimento de nano-estruturas em ZnO

têm reportado a obtenção de materiais com estruturas semelhantes [48], enfatizando seu

enorme potencial no que diz respeito à futuras aplicações nanotecnológicas [49], dentre

elas: sensores UV, transistores (MOSFET), LED’s de junção p-n h́ıbrida, sensores de

hidrogênio e de ph. Ressalta-se, no entanto, que não há ind́ıcio de quaisquer trabalhos

que tenham reportado a obtenção deste tipo de formato de part́ıcula a partir de um

processo sol-gel convencional.
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6.4 Medidas de Correlação Angular Perturbada

São apresentados aqui, os resultados experimentais obtidos através das medidas de Cor-

relação Angular γ − γ Perturbada para os materiais investigados. Os resultados serão

apresentados para cada um dos posśıveis elementos dopantes (metais de transição) intro-

duzidos, possibilitando a posterior interpretação f́ısica dos resultados experimentais.

6.4.1 ZnO dopado com Nı́quel (5%)

Foram confeccionadas amostras de óxido de zinco (ZnO) dopados com o metal de transição

niquel (5%). Após o procedimento de preparação, a fim de se obter um melhor entendi-

mento acerca do comportamento da amostra, a mesma foi submetida a um processo

gradual de elevação de temperatura, onde foi posśıvel a obtenção dos espectros de Cor-

relação Angular Perturbada, que são apresentados na figura 6.19:

A fim de se ajustar convenientemente os espectros obtidos, foi tentado inicialmente

um ajuste envolvendo apenas dois śıtios (śıtios 1 e 2). Porém, verificou-se certa dificuldade

no que diz respeito a um ajuste adequado dos espectros, indicando a necessidade da

inserção de um terceiro śıtio, que de fato confirmou considerável melhora nos valores do

parâmetro ”chi-quadrado”para todos os ajustes.

Os resultados dos ajustes dos espectros CAP durante o processo de elevação da

temperatura são apresentados na tabela a seguir. Sempre que o parâmetro η for omitido

nas tabelas de ajuste, entenda-se que o mesmo possui valor nulo.

Tabela 6.1: Parâmetros hiperfinos: ZnO dopado com Ni 5%

Temperatura Śıtio 1 Śıtio2 Śıtio3

(0C) (%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz)

250C 13,6% 32,2 80,2% 156,3 6,2% 17,8

5500C 7,8% 29,6 59,2% 125,9 33,0% 11,7

6000C 5,0% 31,1 74,1% 134,8 20,9% 11,0

7000C 10,9% 31,5 79,2% 181,3 9,9% 12,4

7750C 18,5% 31,4 75,5% 189,4 6,0% 15,2

9000C 48,3% 32,6 41,0% 182,8 10,7% 14,0
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Figura 6.19: Espectros CAP para ZnO dopado com ńıquel (5%) em função da temperatura

durante o processo de difusão do núcleo de prova de 111In.
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Em seguida, realizou-se algumas medidas CAP durante o retorno da amostra à

temperatura ambiente, onde foi posśıvel a obtenção dos seguintes espectros:
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Figura 6.20: Espectros CAP (ZnO - Ni5%) durante o processo de redução da temperatura.
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Segue a tabela com os respectivos parâmetros hiperfinos obtidos durante o processo

de redução da temperatura:

Tabela 6.2: Parâmetros hiperfinos obtidos durante o processo de redução da temperatura

Temperatura Śıtio 1 Śıtio2 Śıtio3

(0C) (%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz)

9000C 48,3% 32,6 41,0% 182,8 10,7% 14,0

5000C 48,6% 31,9 41,4% 198,9 - -

1000C 54,1% 32,0 45,9% 199,4 - -

250C 52,7% 32,7 47,3% 192,7 - -

Com as medidas evidenciando a formação de óxido de zinco e a parcial difusão

dos núcleos de prova de In111 pela amostra, foi então realizada uma medida à baixa

temperatura (77K) cujo resultado é apresentado a seguir:
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Figura 6.21: Espectros CAP para ZnO dopado com ńıquel (5%) à temperatura de 77K.

No espectro acima, temos dois śıtios: śıtio 1 (fração 40,9% e νQ = 32, 2MHz) e

śıtio 2 śıtio 1 (fração 59,1% e νQ = 174, 7MHz)
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6.4.2 ZnO dopado com Ferro (5%)

Foram confeccionadas amostras de óxido de zinco (ZnO) dopados com o metal de transição

ferro (5%). Após o procedimento padrão de confecção de amostras já descrito anterior-

mente, com os núcleos de prova previamente inseridos, obteve-se os espectros de Cor-

relação Angular Perturbada apresentados na figura a seguir:

Figura 6.22: Espectros CAP para ZnO dopado com ferro (5%) à temperatura ambiente,

após tratamentos 1 e 3 respectivamente.

Os parâmetros hiperfinos obtidos a partir do ajuste para os dois espectros são

apresentados na tabela 6.3:

Para a amostra em questão, apresentou-se também a possibilidade da realização de

medidas envolvendo a técnica de Espectroscopia Mossbauer. Esta possibilidade mostrou-

se de adequado interesse, uma vez que o núcleo de prova de Fe, tem sido amplamente

utilizado em medidas deste tipo, com a vantagem de que a amostra em questão já possui

o elemento ferro inserido como elemento dopante (5%).
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Tabela 6.3: Parâmetros hiperfinos: ZnO dopado com Fe 5%

Temperatura Śıtio 1 Śıtio2

(0C) (%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz)

295K - após tratamento 1 15,5% 32,0 84,5% 192,6

295K - após tratamento 3 24,5% 32,9 75,5% 165,8

Foram, então, realizadas medidas de espectroscopia Mossbauer no Laboratório de

Baixas Energias do Centro Brasileiro de Pesquisas F́ısicas (CBPF). As medidas foram

realizadas à temperatura ambiente, e devido à baixa concentração de ferro na amostra

(5%), foi necessário um longo tempo de realização da medida (aproximadamente uma

semana), onde foi posśıvel a obtenção dos resultados apresentados a seguir:
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Figura 6.23: Espectro Mossbauer obtido à temperatura ambiente.

Segue a tabela com os parâmetros obtidos:

Tabela 6.4: Parâmetros Mossbauer: ZnO dopado com Fe 5%

Śıtio Fração (%) Velocidade

Q1 73% 0,68 mm/s

Q2 27% 1,05 mm/s
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6.4.3 ZnO dopado com Vanádio (5%)

Foram confeccionadas amostras de óxido de zinco (ZnO) dopados com o metal de transição

vanádio (5%). Realizou-se, então, duas medidas no espectrômetro de correlação angular,

uma a temperatura ambiente imediatamente após o tratamento térmico 1 (5500C em N2),

e outra à temperatura de 77K realizada após o tratamento 3 (9000C em N2). Os espectros

para as medidas realizadas são apresentados na figura 7.16:

Figura 6.24: Espectros CAP para ZnO dopado com vanádio (5%).

São apresentados os parâmetros hiperfinos associados aos espectros obtidos:

Tabela 6.5: Parâmetros hiperfinos: ZnO dopado com V 5%

Temperatura Śıtio 1 Śıtio2

(0C) (%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz)

295K1 19,7% 31,1 80,3% 153,8

77K3 52,5% 31,5 47,5% 175,2
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6.4.4 ZnO dopado com Cobre (5%)

Foram confeccionadas amostras de óxido de zinco (ZnO) dopadas com o metal de transição

cobre (5%). Realizou-se, então, três medidas no espectrômetro de correlação angular,

duas a temperatura ambiente após os tratamentos térmicos 1 e 3 respectivamente, e uma

terceira à temperatura de 77K realizada após o tratamento 3 (9000C em N2). Os espectros

para as medidas realizadas são apresentados na figura a seguir:

Figura 6.25: Espectro CAP para ZnO dopado com cobre (5%).

A seguir, é apresentada a tabela com seus parâmetros hiperfinos relevantes:
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Tabela 6.6: Parâmetros hiperfinos: ZnO dopado com Cu 5%

Antes/Depois Śıtio 1 Śıtio2

(annealing) (%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz)

295K1 29,3% 29,4 70,7% 117,4

295K3 57,0% 31,7 43,0% 71,1

77K3 67,4% 32,2 32,6% 91,7

6.4.5 ZnO dopado com Manganês (5%)

Foram confeccionadas amostras de óxido de zinco (ZnO) dopados com o metal de transição

manganês (5%). Realizou-se, então, medidas no espectrômetro de correlação angular, a

temperatura ambiente após os tratamentos térmicos 1 e 2 respectivamente:

Figura 6.26: Espectros CAP para ZnO (Mn 5%) após os tratamentos térmicos 1 e 2.
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Tabela 6.7: Parâmetros hiperfinos: ZnO dopado com Mn 5%

Espectro Śıtio 1 Śıtio2 Śıtio3

(%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz)

295K1 7,7% 26,1 87,2% 128,2 5,1% 361,4

295K2 16,1% 32,0 55,9% 109,1 28,0% 312,3

Se faz necessário, então, um tratamento térmico à temperatura mais elevada (trata-

mento térmico 3) com a finalidade de se verificar a posśıvel estabilidade do śıtio 3. Após

este tratamento, realizou-se duas medidas: uma à temperatura ambiente, e outra à baixa

temperatura (77K) a fim de se observar a possibilidade de ordenamento ferromagnético

para a amostra em questão. Estes aspectos podem ser observados na figura 6.27.

Figura 6.27: Espectros CAP ZnO (Mn5%) após o tratamento térmico 3.
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A fim de se entender um pouco melhor as significativas diferenças observadas

em relação aos primeiros espectros, convém a observação da tabela com os respectivos

parâmetros hiperfinos apresentada abaixo:

Tabela 6.8: Parâmetros hiperfinos após o tratamento térmico 3

Espectro Śıtio 1 Śıtio2 Śıtio3

(%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz)

295K3 81,9% 31,9 (η=0,35) 18,1% 148,6 - -

77K3 62,3% 32,2 (η=0,34) 37,7% 171,3 - -

6.4.6 ZnO dopado com Cromo (5%)

Foram confeccionadas amostras de óxido de zinco (ZnO) dopados com o metal de transição

cromo (5%). Realizou-se, então, medidas no espectrômetro de correlação angular, a tem-

peratura ambiente após os tratamentos térmicos 1 e 3 respectivamente. Os espectros de

correlação angular então obtidos são apresentados na figura a seguir:

Figura 6.28: Espectro CAP para ZnO dopado com cromo (5%).
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A tabela com os respectivos parâmetros hiperfinos é apresentada a seguir:

Tabela 6.9: Parâmetros hiperfinos: ZnO dopado com Cr 5%

Espectro Śıtio 1 Śıtio2 Śıtio3

(%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz)

295K1 8,9% 27,1 91,1% 122,3 - -

295K3 17,0% 31,2 69,0% 195,9 14,0% 109,7

6.4.7 ZnO dopado com Cobalto (5%) e Cobre (1%)

Foram, então, confeccionadas amostras de óxido de zinco dopadas com cobalto (5%) e

cobre (1%). O procedimento de preparação ao qual a amostra foi submetida foi idêntico

ao procedimento já descrito para as amostras apresentadas no presente trabalho. Segue,

então, a tabela contendo os parâmetros hiperfinos obtidos.

Tabela 6.10: Parâmetros hiperfinos: ZnO dopado com Co 5% e Cu 1%

Temp. Śıtio 1 Śıtio2 Śıtio3

0C (%) νQ(MHz) η (%) νQ(MHz) η (%) νQ(MHz) η

250C 18,5% 114,1 0,17 70,9% 143,9 0,30 10,6% 125,8 0,55

3270C 24,9% 117,5 0,11 56,9% 138,5 0,31 18,2% 118,7 0,70

4270C 43,3% 120,6 0,06 21,3% 152,4 0,12 35,5% 119,5 0,71

6000C 46,4% 120,7 0,07 18,7% 153,4 0,13 34,6% 119,7 0,70

7000C 43,5% 120,3 0,10 27,6% 152,9 0,20 29,0% 119,6 0,73

São apresentados, a seguir, os espectros CAP obtidos ao longo de um procedimento

de elevação da temperatura realizado imediatamente após o tratamento 2:
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Figura 6.29: Espectros CAP em função da temperatura para ZnO dopado com cobalto

(5%) e cobre (1%) após o tratamento 2.

6.4.8 ZnO dopado com Manganês (5%) e Cobre (1%)

Ainda utilizando as idéias de dopagem simultânea com dois metais de transição, conforme

apresentado na seção anterior, foram confeccionadas amostras de óxido de zinco dopadas

com os elementos mangânes (5%) e cobre (1%). O procedimento ao qual a amostra

foi submetida foi idêntico ao procedimento já descrito anteriormente. Apresentamos, na

figura a seguir, os espectros CAP obtidos após os tratamentos térmicos 1 e 2:

É interessante observar que os espectros apresentados, mostram-se bastante diferentes

dos espectros obtidos para a dopagem simultânea com cobalto e cobre, apresentados na

seção anterior. Para esta amostra, é posśıvel ver que os espectros mostram-se, de fato,

idênticos a espectros de óxido de zinco puros. Os parâmetros hiperfinos obtidos a partir

do ajuste para os três espectros são apresentados na tabela a seguir:
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Figura 6.30: Espectros CAP para ZnO dopado com Mn (5%) e Cu (1%).

Tabela 6.11: Parâmetros hiperfinos: ZnO dopado com Mn 5% e Cu 1%

Espectro Śıtio 1 Śıtio2

(%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz)

295K1 26,0% 31,1 74,0% 138,8

295K2 45,2% 30,6 54,8% 158,6

77K 48,9% 31,0 51,1% 159,6
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6.4.9 ZnO dopado com Cobalto (5%) e Ĺıtio (5%)

Uma vez que é conhecido que o elemento ĺıtio também constitui um dopante aceptor em

óxido de zinco, utilizando-se das idéias de co-dopagem, foram confeccionadas amostras de

óxido de zinco dopadas com os elementos cobalto (5%) e ĺıtio (5%). O procedimento ao

qual a amostra foi submetida foi idêntico ao procedimento já descrito anteriormente para

as outras amostras. Apresentamos, na figura a seguir, os espectros CAP obtidos após os

tratamentos térmicos 1 e 3:

Figura 6.31: Espectros CAP para ZnO dopado com Co (5%) e Li (5%).
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Para esta amostra, é posśıvel notar que os espectros mostram-se parecidos com

espectros de óxido de zinco puros. Os parâmetros hiperfinos obtidos a partir do ajuste

para os três espectros são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 6.12: Parâmetros hiperfinos: ZnO dopado com Co 5% e Li 5%

Temperatura Śıtio 1 Śıtio2 Śıtio3

(0C) (%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz)

295k1 33,3% 31,1 66,7% 161,4

295k3 25,8% 31,4 72,7% 137,5 1,5% 136,1

6.4.10 ZnO dopado com Cobalto (5%) e Ĺıtio (10%)

Foram confeccionadas amostras de óxido de zinco dopadas com cobalto (5%) e ĺıtio (10%).

A seguir, apresentamos os espectros de Correlação Angular Perturbada:

Figura 6.32: Espectros CAP para ZnO dopado com Co (5%) e Li (10%).
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Segue a tabela obtida com seus parâmetros hiperfinos relevantes:

Tabela 6.13: Parâmetros hiperfinos: ZnO dopado com Co 5% e Li 10%

Temperatura Śıtio 1 Śıtio2 Śıtio3

(0C) (%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz)

295k1 33,1% 30,5 66,9% 155,6

295k2 33,5% 32,0 66,5% 193,2

295k3 19,6% 31,5 77,7% 120,4 2,6% 142,8

6.4.11 Compostos do tipo ZnxCo1−xO

Foram confeccionadas amostras de compostos do tipo ZnxCo1−xO. O procedimento ao

qual a amostra foi submetida foi idêntico ao procedimento já descrito anteriormente.

É apresentada, a seguir, a tabela com os parâmetros hiperfinos relevantes:

Tabela 6.14: Parâmetros hiperfinos: ZnxCo1−xO

Amostra Śıtio 1 Śıtio2 Śıtio3

(%) νQ(MHz) η (%) νQ(MHz) η (%) νQ(MHz) η

Zn0,0Co1,0O 66,7% 146,7 0,05 33,3% 144,4 0,51 - - -

Zn0,2Co0,8O 46,2% 145,7 0,21 53,8% 146,0 0,55 - - -

Zn0,4Co0,6O 30,3% 137,4 0,08 69,6% 144,0 0,57 - - -

Zn0,6Co0,4O 25,0% 137,7 0,11 75,0% 121,6 1,00 - - -

Zn0,8Co0,2O 16,9% 140,5 0,07 83,1% 137,6 0,61 - - -

Zn1,0Co0,0O - - - 9,2% 134,3 0,95 90,8% 31,0% 0,05

São apresentados, a seguir, os espectros de correlação angular obtidos à temperatura

ambiente imediatamente após o tratamento térmico 1:
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Figura 6.33: Espectros CAP (ZnxCo1−xO) obtidos à temperatura ambiente.

A fim de se obter melhor compreensão acerca destes resultados, mostrou-se necessária

a realização de novas medidas para concentrações ainda menores do elemento cobalto. A

seguir, são apresentados os espectros obtidos:
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Figura 6.34: Espectros CAP (ZnxCo1−xO) obtidos à temperatura ambiente.

A seguir, apresentamos a tabela com seus parâmetros hiperfinos relevantes:

Tabela 6.15: Parâmetros hiperfinos para menores concentrações de Co

Temp. Cobalto Superf́ıcie Zinco

0C (%) νQ(MHz) η (%) νQ(MHz) η (%) νQ(MHz) η

Zn0,00Co1,00O 66,7% 146,7 0,05 33,3% 144,4 0,51 - - -

Zn0,90Co0,10O 17,5% 137,6 0,09 65,7% 139,0 0,58 16,7% 30,7 0,13

Zn0,95Co0,05O 7,6% 137,4 0,00 67,2% 142,3 0,56 25,2% 31,2 0,18

Zn1,00Co0,00O - - - 9,2% 134,3 0,95 90,8% 31,0 0,05
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6.4.12 Compostos do tipo ZnxMn1−xO

Foram confeccionadas amostras de compostos do tipo ZnxMn1−xO. O procedimento ao

qual a amostra foi submetida foi idêntico ao procedimento já descrito anteriormente. São

apresentados, a seguir, os espectros CAP obtidos à temperatura ambiente em função do

valor de ’x’:

Figura 6.35: Espectros CAP (ZnxMn1−xO) obtidos à temperatura ambiente.
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A seguir, apresentamos a tabela com seus parâmetros hiperfinos relevantes:

Tabela 6.16: Parâmetros hiperfinos: ZnxMn1−xO

Temp. Śıtio 1 Śıtio 2 Śıtio 3

0C (%) νQ(MHz) η (%) νQ(MHz) η (%) νQ(MHz) η

Zn0,00Mn1,00O 48,6% 207,4 0,67 23,3% 68,1 0,91 28,1% 179,6 0,56

Zn0,20Mn0,80O 20,1% 207,1 0,68 11,0% 67,7 0,94 68,9% 153,7 0,61

Zn0,40Mn0,60O 5,8% 260,3 0,40 - - - 94,2% 136,2 0,91

Zn0,60Mn0,40O - - - - - - 100% 115,2 0,98

Zn0,80Mn0,20O - - - - - - 100% 131,7 0,61

Para a amostra Zn1.0Mn0.0O (óxido de zinco puro), temos os mesmos śıtios apre-

sentados na seção anterior onde predomina a já conhecida frequência de 31,0MHz (śıtio

substitucional em ZnO).

6.4.13 Compostos do tipo ZnxCu1−xO

Foram confeccionadas amostras de compostos do tipo ZnxCu1−xO. O procedimento ao

qual a amostra foi submetida foi idêntico ao procedimento já descrito anteriormente. A

seguir, é apresentada a tabela com seus parâmetros hiperfinos relevantes:

Tabela 6.17: Parâmetros hiperfinos: ZnxCu1−xO

Temp. Śıtio 1 Śıtio 2 Śıtio 3

0C (%) νQ(MHz) η (%) νQ(MHz) η (%) νQ(MHz) η

Zn0,00Cu1,00O 92,6% 178,4 0,60 7,4% 94,0 0,61 - - -

Zn0,20Cu0,80O 91,2% 151,4 0,55 8,8% 118,7 0,14 - - -

São apresentados, a seguir, os espectros CAP obtidos à temperatura ambiente em

função do valor de ’x’:
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Figura 6.36: Espectros CAP (ZnxCu1−xO) obtidos à temperatura ambiente.

6.4.14 Compostos do tipo ZnxFe1−xO

Foram confeccionadas amostras de compostos do tipo ZnxFe1−xO. O procedimento ao

qual a amostra foi submetida foi idêntico ao procedimento já descrito anteriormente.

Apresentamos, a seguir os espectros CAP obtidos à temperatura ambiente para

vários valores de ’x’:
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Figura 6.37: Espectros CAP (ZnxFe1−xO) obtidos à temperatura ambiente.

A seguir, apresentamos a tabela com seus parâmetros hiperfinos:
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Tabela 6.18: Parâmetros hiperfinos: ZnxFe1−xO

Temp. Śıtio 1 Śıtio 2 Śıtio 3

0C (%) νQ(MHz) η (%) νQ(MHz) η (%) νQ(MHz) η

Zn0,00Fe1,00O 80,3% 134,9 0,51 14,7% 115,3 0 5,0% 112,9 0

Zn0,20Fe0,80O 74,7% 167,3 0,67 22,9% 116,6 0 2,4% 113,7 0

Zn0,40Fe0,60O 87,3% 131,1 0,25 12,7% 23,6 0 - - -

Zn0,60Fe0,40O 89,5% 115,8 0,53 10,5% 19,4 0 - - -

Zn0,80Fe0,20O 89,7% 98,0 0,49 10,2% 13,2 0 - - -

Para o Śıtio 2, verificou-se também uma frequência magnética associada a este

śıtio (interação combinada), cujos parâmetros são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 6.19: Parâmetros hiperfinos: Śıtio 2

Amostra νm(MHz) β(graus)

Zn0,00Fe1,00O 20,6 254,4

Zn0,20Fe0,80O 20,7 254,6

Zn0,40Fe0,60O 14,1 231,0

Zn0,60Fe0,40O 14,2 231,7

Zn0,80Fe0,20O 14,2 228,3

6.4.15 Filmes Finos de Óxido de Zinco

Foram confeccionados filmes finos de óxido de zinco puro, por meio da técnica de ”Sput-

tering”para confecção de filmes. Os filmes, crescidos em substratos de siĺıcio, foram con-

feccionados no Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) da Escola Politécnica da Uni-

versidade de São Paulo. As espessuras obtidas para estes filmes foram de 30nm, 66nm, e

100nm respectivamente. A seguir, são apresentados os Espectros de Correlação Angular

Perturbada para os diferentes filmes obtidos à temperatura ambiente após tratamento

térmico a 7000C com os filmes selados em vácuo:
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Figura 6.38: Espectros CAP para as três espessuras de filmes finos de ZnO obtidos à

temperatura ambiente.

É apresentada, a seguir, a tabela com os respectivos parâmetros hiperfinos obtidos:

Tabela 6.20: Parâmetros hiperfinos: Filmes de ZnO puro

Espessura do filme Śıtio 1 Śıtio2

(nm) (%) νQ(MHz) (%) νQ(MHz)

30 6,0% 31,7 94,0% 146,5

66 4,8% 30,0 95,2% 152,5

100 8,4% 39,4 91,6% 177,1
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6.5 Determinação do tamanho médio das part́ıculas

Um aspecto relevante da discussão acerca do magnetismo em óxido de zinco, pode es-

tar relacionado ao tamanho médio das part́ıculas óxidas. Para tanto, são apresentados

difratogramas para amostras de óxido de zinco puro imediatamente após a realização de

cada um dos tratamentos térmicos padrão já definidos neste trabalho.

Figura 6.39: Difratogramas para amostra de ZnO: Após procedimento de preparação /

Após tratamento térmico 1 / Após tratamento térmico 2 / Após tratamento térmico 3
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A seguir, os parâmetros de rede obtidos, assim como o tamanho médio das part́ıculas

são apresentados para cada um dos tratamentos térmicos definidos no presente trabalho:

Tabela 6.21: Tamanho médio após cada um dos tratamentos térmicos

Tratamento a (Å) c (Å) tamanho médio (nm)

Após Preparação 3,2461 5,2019 15,2

Após Tratamento 1 3,2515 5,2093 30,0

Após Tratamento 2 3,2520 5,2090 33,9

Após Tratamento 3 3,2575 5,2011 39,4

Os valores dos tamanhos médios das part́ıculas apresentados, foram obtidos através

da já conhecida fórmula de Scherer. As informações apresentadas também podem ser

observadas, levando-se em conta as temperaturas dos processos de tratamento térmico:

Figura 6.40: Tamanho médio das part́ıculas em função das temperaturas de annealing.

Os resultados fornecidos no gráfico acima devem ser analisados com o devido

cuidado, uma vez que é sabido que a duração dos tratamentos térmicos também pos-

sui papel relevante no aumento do tamanho das part́ıculas ao longo de um processo de

tratamento térmico. Os resultados apresentados acima, tornarão posśıvel a realização de

uma discussão adequada acerca da possibilidade de comportamento magnético levando-se

em conta o tamanho das part́ıculas, assunto que será aboradado no caṕıtulo a seguir.
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Caṕıtulo 7

Discussão dos Resultados

Neste caṕıtulo, é realizada a discussão dos resultados experimentais previamente apresen-

tados no caṕıtulo anterior, com ênfase na comparação dos resultados obtidos a partir dos

diferentes elementos dopantes, bem como o confronto destes com resultados reportados

em literatura, a fim de se obter melhor entendimento acerca destes materiais.

7.1 ZnO dopado com Nı́quel (5%)

Uma vez obtidos os resultados apresentados na tabela 6.1, convém identificarmos os śıtios

associados às freqüências observadas. O primeiro śıtio (śıtio 1), claramente relaciona-se

com a freqüência associada ao óxido de zinco (νQ = 31, 2MHz e η = 0). Neste śıtio, o

núcleo de prova de In111 ocupa uma posição regular mediante a substituição de um átomo

de zinco da rede. Esta freqüência têm sido amplamente reportada na literatura [50] de

modo que a associação deste śıtio mostra-se bastante ineqúıvoca. O segundo śıtio (śıtio

2), relaciona-se com uma freqüência altamente distribúıda (parâmetro de distribuição

δ > 0, 5). O elevado valor de δ indica que os núcleos de prova foram incorporados em

ambientes cristalinos não-únicos caracterizados por uma ampla distribuição de gradientes

de campo elétrico (GCE). Este śıtio já foi observado em medidas prévias, bem como

em outros trabalhos [50] e é tradicionalmente associado a núcleos de prova localizados

em regiões próximas aos contornos de grão ou mesmo associada a núcleos de prova que

não adentraram suficientemente em relação à amostra, estando localizados em posições

próximas à superf́ıcie da mesma.
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Quanto ao terceiro śıtio, não foi posśıvel associá-lo de forma ineqúıvoca. Devido

à sua freqüência razoávelmente baixa (entre 10 e 20 MHz), possivelmente este śıtio es-

teja associado a ligeiras distorções em posśıveis śıtios de simetria cúbica. Os aspectos

apresentados na tabela também podem ser observados a partir da figura 7.1:
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Figura 7.1: Frações em função da temperatura (ZnO - Ni5%) para os três śıtios.

Alguns aspectos interessantes envolvendo o processo de difusão dos núcleos de

prova podem ser observados a partir da figura acima. É posśıvel observar que imedi-

atamente após a conclusão do processo de preparação da amostra, apenas uma pequena

fração dos núcleos de prova localizavam-se em śıtios substitucionais regulares em óxido

de zinco (13,6%). Porém, a partir de 7750C observa-se um crescente aumento das frações

substitucionais e correspondente decréscimo da fração de núcleos residindo próximos à su-

perf́ıcie da amostra. Este processo tem continuidade até que para a temperatura de 9000C

o śıtio substitucional (śıtio 1) atinge uma significativa fração de 48,3% indicando um pro-

cesso de difusão mais acentuado destes núcleos para posições regulares mais internas à

amostra.
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Para efeito de comparação com o procedimento de subida da temperatura, é

fornecido, a seguir, o gráfico das frações dos 3 śıtios para cada uma das temperaturas

medidas durante o procedimento de descida à temperatura ambiente:

Figura 7.2: Frações em função da temperatura (ZnO - Ni5%) para os três śıtios.

A partir da figura acima, é posśıvel observar que não houve variações significativas

nas freqüências e frações durante o processo de redução da temperatura, enfatizando a

importância do processo de difusão dos núcleos de prova CAP.

Outro aspecto de elevado interesse relaciona-se com a possibilidade da obtenção de

comportamento ferromagnético à temperatura ambiente para este tipo de material. Em

2001, Wakano et. al. reportaram a observação de ferromagnetismo a 2K para filmes de

óxido de zinco dopados com ńıquel [51]. Posteriormente, alguns trabalhos tem apontado

comportamento paramagnético para filmes deste tipo [52], enquanto ferromagnetismo à

temperatura ambiente têm sido reportado em outros trabalhos [53], [54].

82



No entanto, os trabalhos de Zhou [55] e Mao [56] mostraram-se bastante convin-

centes ao atribuirem a origem do comportamento ferromagnético observado à formação

de nanoclusters de Ni formados durante o processo de calcinação do material. Segundo

Mao [56], não haveria qualquer acoplamento entre os spins locais e os portadores de carga

para estas amostras, sendo que os spins se alinhariam apenas dentro de alguns domı́nios

formados por clusters de Ni, os quais estariam associados apenas uma porcentagem muito

pequena do volume total do material.

O espectro obtido a 77K, mostrou-se idêntico aos espectros obtidos anteriormente,

com frações e freqüências semelhantes, descartando completamente a possibilidade da

ocorrência de ordenamento ferromagnético na amostra para a temperatura em questão.

Os resultados obtidos nos permitem observar que as amostras de óxido de zinco

dopadas com o elemento de transição ńıquel foram obtidas com relativo êxito, sem a

observação de precipitados, ou mesmo formação de outras fases no material. A semelhança

dos espectros obtidos após o processo de difusão com os espectros convencionais de ZnO

puro existentes em literatura, permite concluir que o ńıquel de fato foi incorporado de

forma substitucional sem que houvesse comprometimento da qualidade cristalográfica

do material. A inexistência de comportamento ferromagnético à temperatura de 77K,

parece estar de acordo com alguns dos trabalhos citados anteriormente, porém não parece

fornecer qualquer informação conclusiva, uma vez que a possibilidade de ordenamento

ferromagnético parece ser extremamente senśıvel em relação a uma série de parâmetros

associados aos processos de confecção e posterior tratamento destes materiais.

7.2 ZnO dopado com Ferro (5%)

Conforme discutido anteriormente, os śıtios 1 e 2 apresentados na tabela 6.3, correspon-

dem a śıtios substitucionais e śıtios superficiais em relação à amostra respectivamente. O

comportamento destas frequências mostrou-se muito semelhante ao que foi apresentado

para a amostra dopada com ńıquel. Pode-se observar que após o processo de tratamento

térmico 3 (9000C sob fluxo de N2), foi obtida uma maior fração de núcleos de prova as-

sociados a śıtios substitucionais em óxido de zinco, indicando o ińıcio de um processo de

migração dos núcleos para posições regulares mais internas à amostra.
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Os espectros CAP obtidos indicam a inexistência de śıtios associados a clusters ou

mesmo defeitos intŕınsecos, sugerindo que as impurezas inseridas como dopantes estejam

ocupando posições substitucionais no óxido de zinco. Em relação à possibilidade de com-

portamento ferromagnético, o mesmo pode ser exclúıdo, uma vez que não há qualquer

ind́ıcio de interações de natureza magnética para a amostra em questão.

Vale ressaltar que nos espectros de Correlação Angular Perturbada apresentados

anteriormente, foi posśıvel a observação das interações hiperfinas experimentadas pelos

núcleos 111In−111 Cd inseridos na amostra. Já as medidas de Espectroscopia Mossbauer

realizadas, permitem a observação das interações hiperfinas no śıtio do próprio elemento

dopante (ferro) usado como núcleo de prova. Os resultados obtidos por ambas as técnicas

podem certamente oferecer informações que se complementem, e permitam uma melhor

compreensão acerca deste tipo de material.

A partir dos espectros Mossbauer apresentados, é posśıvel inferir que não há qual-

quer ind́ıcio de interações de caráter magnético. O dubleto apresentado no espectro Moss-

bauer indica que não houve a formação de nenhuma fase do tipo FexOy, o que estaria rela-

cionado à existência de um sexteto no espectro. O dubleto presente no espectro também

parece indicar que, de fato, o ferro existente na amostra encontra-se razoavelmente bem

distribúıdo.

A partir da análise dos resultados, observou-se dois śıtios com ”quadrupole split-

ting”diferentes. Lin et. al. [57], em seu trabalho envolvendo óxido de zinco dopado

com ferro, encontrou valores de Isomer Shift de 0, 14mm/s para o núcleo de Fe3+ e

0, 77mm/s para Fe2+. Uma vez que o presente ajuste foi feito com um valor de isomer

shift IS=0,207mm/s, ambas as frequências quadrupolares paracem estar, de fato, rela-

cionadas ao Fe3+, descartando-se então a presença de Fe2+ cuja presença implicaria em

um valor de Isomer Shift consideravelmente maior.

É posśıvel concluir, neste caso, que ocorre a substituição de Zn por Fe3+. Na

referência [57], onde a concentração do dopante ferro foi variada de 0 a 10%, os valores

para o ”Quadrupole Splitting”encontraram-se na faixa: 0, 68 ≤ Q.S. ≤ 0, 78mm/s para o

dubleto de Fe3+, valor que se mostra de acordo com śıtio Q1 apresentado anteriormente,

indicando que este śıtio parece, de fato, estar associado a Fe3+ substituindo um átomo

de zinco da rede.
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Já o segundo śıtio, de frequência quadrupolar mais elevada, não encontra menção

na literatura e possivelmente corresponda a algum tipo de distorção na estrutura de ZnO

na qual o elemento ferro foi inserido.

7.3 ZnO dopado com Vanádio (5%)

Uma vez que para as amostras de ZnO dopadas com Nı́quel já foram apresentados vários

espectros ao longo do processo de difusão do 111In, mostrou-se conveniente observar o

comportamento a baixas temperaturas a fim de se verificar a possibilidade da existência

de magnetismo. Os espectros apresentados no caṕıtulo anterior, mostraram-se idênticos

ao espectros de óxido de zinco puro já existentes em literatura, indicando a inexistência

de outras fases bem como a inexistência de comportamento ferromagnético. É posśıvel

observar que para a temperatura de 77K as freqüências e suas respectivas amplitudes se

mostram bem mais ńıtidas.

O primeiro śıtio, conforme discutido anteriormente para as amostras dopadas com

ńıquel, corresponde à freqüência conhecida para o óxido de zinco com núcleo de prova em

posição substitucional livre de defeitos (ver tabela 6.5). Já o segundo śıtio, de freqüência

altamente distribúıda, foi anteriormente associado à núcleos de prova que não adentraram

suficientemente residindo em posições próximas à superf́ıcie da amostra. É importante ob-

servarmos que após o processo de tratamento térmico 3 e posterior redução à temperatura

de 77K, parte significativa dos núcleos que se encontravam em posições próximas à su-

perf́ıcie migraram para posições substitucionais regulares na rede, fazendo com que a

fração associada ao śıtio substitucional se elevasse de 19,7% para significativos 52,2%.

A inexistência de quaisquer śıtios associados a clusters de material dopante, bem

como de defeitos intŕınsecos e de outras fases, parece indicar que os dopantes se encontram

razoávelmente bem distribúıdos em posições substitucionais regulares livres de defeitos.
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7.4 ZnO dopado com Cobre (5%)

A partir dos dados fornecidos para esta amostra na tabela 6.6, é posśıvel observar a

ausência de qualquer frequência associada a śıtios magnéticos, além do fato de que após o

tratamento térmico 3, ocorreu um significativo decréscimo na fração de núcleos próximos à

superf́ıcie (Śıtio 2) e correspondente aumento na fração substitucional (Śıtio 1). Indicando

o processo de migração dos núcleos de prova de posições mais próximas à superf́ıcie para

śıtios substitucionais regulares.

Figura 7.3: Frações em função da temperatura de medida e dos tratamentos térmicos

para a amostra (ZnO - Cu5%)

Os resultados obtidos permitem observarmos que as amostras de óxido de zinco

dopadas com o elemento de transição cobre foram obtidas com relativo êxito, sem a ob-

servação de precipitados, ou mesmo formação de outras fases no material. A semelhança

dos espectros obtidos após o processo de difusão com os espectros convencionais de ZnO

puro existentes em literatura, permitem concluir que o dopante cobre de fato foi incor-

porado de forma substitucional sem que houvesse comprometimento da qualidade crista-

lográfica do material.
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7.5 ZnO dopado com Manganês (5%)

Analisando a tabela fornecida no caṕıtulo anterior (tabela 6.7), é posśıvel observar a

existência de um terceiro śıtio (śıtio 3) de frequência quadrupolar mais elevada (acima de

300MHz) que até então não foi observado em nenhum dos resultados já apresentados no

presente trabalho.

Os śıtios 1 e 2 apresentados na tabela 6.7, certamente relacionam-se com os śıtios

substitucionais e śıtios em regiões próximas aos contornos de grão respectivamente, con-

forme já discutido anteriormente. O terceiro śıtio, de frequência quadrupolar mais alta

(acima de 300MHz) pode possivelmente estar relacionacionado a uma fase de Mn3O4,

uma vez que na referência [58], os autores reportam uma frequência similar à encontrada

no presente trabalho ao investigar amostras óxidas do tipo Mn3O4. No primeiro espectro

(295K1), os parâmetros obtidos para o śıtio 1 (substitucional) foram: νQ = 26, 1MHz e

η = 0, 34. Estes valores ainda se mostram distantes dos valores encontrados na literatura

(νQ = 31, 2(1)MHz e η = 0) indicando certa desordem inicial, além do fato de não haver

ocorrido a completa formação de óxido de zinco com a existência de ligeiras distorções na

rede.

Porém o segundo espectro, apresenta algumas diferenças: a frequência associada ao

śıtio substitucional aproxima-se mais de seu valor conhecido e mostra-se mais pronunciada.

Aliado a isto, pode-se observar uma diminuição da fração do śıtio 2 (contornos de grão)

e correpondente aumento do śıtios 1 e 3 indicando o ińıcio de um processo de migração

dos núcleos de prova. Neste ponto, parece razoável observarmos que o óxido de zinco já

se encontra formado, com sua frequência caracteŕıstica presente, porém, uma significativa

fração dos núcleos de prova não adentraram suficientemente em relação à amostra. Além

do fato de que os posśıveis defeitos associados ao śıtio 3 ainda não puderam ser removidos.

É imediato, no entanto, observar que após o tratamento 3, os espectros apresen-

tam drásticas diferenças se comparados aos espectros anteriores. Dentre estes aspectos,

mostra-se relevante o fato de que a frequência mais elevada associada ao śıtio 3 desapare-

ceu por completo, indicando que o processo de difusão a 9000C parece ter possibilitado

a consequente remoção dos defeitos intŕınsecos observados inicialmente nos primeiros es-

pectros.
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Observa-se que a maior porcentagem dos núcleos de prova encontra-se associada

ao śıtio 1, com a diferença de que este śıtio agora apresenta um valor não-nulo para seu

parâmetro de assimetria (η = 0, 34). O outro śıtio (śıtio 2), mais uma vez corresponde a

uma frequência altamente distribúıda associada às regiões mais superficiais à amostra.

Convém mencionar que no procedimento de ajuste, tentou-se a relização de um

ajuste levando-se em conta interações de natureza magnética, porém verificou-se que as

frequências observadas estão associadas, de fato, a interações quadrupolares elétricas.

Além disso, também é posśıvel verificarmos a semelhança entre os dois últimos espectros

apresentados, descartando completamente a hipótese de comportamento ferromagnético

para a amostra em questão.

7.6 ZnO dopado com Cromo (5%)

A partir dos resultados apresentados na tabela 6.9, observa-se que inicialmente grande

parte dos núcleos de prova encontram-se em regiões próximas à superf́ıcie da amostra

(Śıtio 2) associadas a uma frequência altamente distribúıda, enquanto uma pequena fração

estaria associada a núcleos de prova em posições substitucionais (Śıtio 1). No primeiro

espectro, os parâmetros obtidos para o śıtio 1 (substitucional) ainda se mostram um pouco

distantes dos valores encontrados na literatura (νQ = 31, 2(1)MHz e η = 0) indicando

certa desordem inicial, além do fato de não haver ocorrido a completa formação de óxido

de zinco com a existência de ligeiras distorções na rede.

Para o segundo espectro, porém, a frequência associada ao śıtio substitucional

aproxima-se mais de seu valor conhecido. Aliado a isto, pode-se observar uma diminuição

da fração do śıtio 2 (contornos de grão) e correpondente aumento do śıtios 1 e 3 indicando

o ińıcio de um processo de migração dos núcleos de prova. Neste ponto, parece razoável

observarmos que o óxido de zinco já se encontra formado, com sua frequência caracteŕıstica

presente, porém, uma significativa fração dos núcleos de prova não adentraram suficien-

temente em relação à amostra. Além disso, tambem se pode notar o surgimento de um

terceiro śıtio, de frequência quadrupolar próxima a 110MHz, que até então não havia sido

observado nas amostras anteriores.
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O primeiro espectro mostrou-se próximo de um espectro t́ıpico de óxido de zinco

puro, porém, após o procedimento de tratamento térmico a 9000C pode-se observar que

o mesmo apresenta drásticas alterações em suas amplitudes e frequências, indicando a

ocorrência de senśıveis mudanças no que diz respeito à distribuição de carga ao redor dos

núcleos de prova.

A fim de entendermos um pouco mais acerca deste terceiro śıtio que surge no

segundo espectro, mostra-se conveniente observar os espectros na figura apresentada a

seguir:
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Figura 7.4: Espectros para: ZnO dopado com Cr 5% (superior) e ZnO dopado com ı́ndio

0,05% (inferior), extráıdo da referência [59].
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É imediato observar que os dois espectros PAC obtidos apresentam o mesmo com-

portamento. O primeiro espectro, apresentado anteriormente, corresponde à amostra de

óxido de zinco dopado com cromo (5%) após tratamento a 9000C. Já o segundo espectro,

extráıdo de Sato et. al. [59], corresponde a uma amostra de óxido de zinco dopado com

o elemento Índio (0,05%). A frequência mais alta observada parece de fato ser a mesma

em ambos os espectros. No trabalho de Sato, o valor encontrado para esta frequência

foi de νQ = 112.2MHz, valor próximo ao obtido para a amostra dopada com crômo

(109,7MHz), apontando a possibilidade de que o śıtio em questão possa estar associado

à formação de algum tipo de complexo envolvendo o elemento qúımico ı́ndio, conforme

pôde ser observado nos espectros apresentados acima.

7.7 ZnO dopado com Cobalto (5%) e Cobre (1%)

Conforme mencionado anteriormente, uma das possibilidades de obtenção de comporta-

mento ferromagnético em materiais (DMS) ocorreria a partir da interação entre os mo-

mentos magnéticos dos metais de transição, a qual seria mediada por portadores de carga,

mais especificamente buracos, cuja presença seria de fundamental importância a fim de

viabilizar o ordenamento ferromagnético. Spaldin [9], apontou para o fato de que apenas a

substituição de Zn por Mn ou Co não seria suficiente para a obtenção de ferromagnetismo

de maneira robusta e confiável, sendo necessária a introdução de portadores de cargas

tipo p. Segundo cálculos teóricos, a obtenção do caráter tipo p poderia ser obtida através

de dois diferentes caminhos:

• A imposição de altas concentrações de vacâncias de zinco (o que se mostra bastante

dif́ıcil sob o aspecto experimental)

• A dopagem simultânea com o elemento cobre, que segundo o autor seria a maneira

mais simples de obtenção de ZnO tipo p.

O elemento cobre em óxido de zinco consiste em uma impureza aceptora muito bem

conhecida, que ocupa posições substitucionais no śıtio do zinco, introduzindo um ńıvel

aceptor 190meV abaixo da banda de condução. O Cu2+ possui raio iônico de 0, 62Å, valor

muito próximo ao do Zn2+ (0, 60Å).
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O trabalho conclui que utilizando co-dopagem com Co e Cu seria posśıvel a obtenção

de um estado fundamental ferromagnético com um valor de energia 80meV mais baixo

que o correspondente estado anti-ferromagnético, com temperatura de Curie de 550K. A

partir destas constatações surge, então, a real possibilidade de co-dopagem em materiais

DMS, onde dois elementos dopantes seriam utilizados: um com a finalidade de prover

os momentos magnéticos, e outro com a finalidade de prover os portadores de carga e o

caráter semicondutor desejado para que haja a mediação da interação ferromagnética.

É relevante observar que para esta amostra, os espectros apresentados na tabela

6.10 se mostram consideravelmente diferentes de um t́ıpico espectro de óxido de zinco

puro. Observa-se, a partir da tabela, a existência de três diferentes śıtios: dois śıtios com

freqüência quadrupolar próxima a 120MHz mas com valores de η bastante distintos (śıtios

1 e 3), e um outro śıtio com frequência quadrupolar próxima de 150MHz. Além disso,

não parece haver quaisquer ind́ıcios da existência de frequências associada a interações

hiperfinas de natureza magnética.

Na tentativa de se entender as frequências apresentadas nestes espectros, alguns

aspectos podem ser encontrados no trabalho de Deubler et. al. [60]. O trabalho argumenta

que uma vez que a razão c/a da estrututra do óxido de zinco (c/a=1.603) desvia-se

ligeiramente do valor de uma estrutura wurtizita ideal (c/a=1.633), haveriam portanto

três configurações espaciais posśıveis para o complexo In-O-Cu. Os parâmetros hiperfinos

obtidos a partir de cálculos teóricos para estas configurações são apresentados na tabela

a seguir. A tabela abaixo foi extráıda de [60]:

Tabela 7.1: Frequências quadrupolares para três configurações de complexos In-O-Cu [60]

ZnO:Cu νQ(MHz) η

In−O − Cu 148 0,12

In−O − Cu 113 0,23

In−O − Cu 122 0,14

Comparando estes valores, observa-se que duas das frequências obtidas experimen-

talmente (Śıtios 1 e 2) se mostraram muito próximas dos valores apresentados na tabela

acima, e possivelmente possam estar relacionados aos complexos In-O-Cu apresentados.
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Já o śıtio 3, com elevado valor em seu parâmetro de assimetria (η = 0.7) parece

não se relacionar aos śıtios apresentados acima. Em um trabalho anterior realizado no

Laboratório de Interações Hiperfinas (LIH) do IPEN [61], foi observado um śıtio de alta

assimetria em amostras de ZnO dopadas com Co (νQ = 150MHz e η = 0.6). Seu

elevado valor para o parâmetro η levou os autores a sugerirem que o śıtio em questão

estivesse associado ao núcleo de 111In ocupando posições intersticiais na rede ou mesmo a

śıtios associados a vacâncias. Além disso, é relevante ressaltar novamente que apesar das

previsões teóricas mencionadas anteriormente, não há quaisquer ind́ıcios de interações de

natureza magnética para a amostra em questão.

7.8 ZnO dopado com Manganês (5%) e Cobre (1%)

Em relação aos resultados apresentados na tabela 6.11, o śıtio 1 pode ser associado ao

já conhecido śıtio substitucional em óxido de zinco com sua frequência caracteŕıstica.

O parâmetro de assimetria η para este śıtio permaneceu próximo de 0,1 com valor do

parâmetro de distribuição δ próximo de 0,06. Já o segundo śıtio, com elevado valor

em seu parâmetro de distribuição (δ entre 0,3 e 0,8) corresponde ao já conhecido śıtio

associado a regiões mais superficiais em relação à amostra, como contornos de grão.

Pode-se observar, que o tratamento térmico realizado a 5500C sob fluxo de ni-

trogênio não proporcionou uma grande difusão dos núcleos de prova para posições substitucionais,

fato que ocorreu após tratamento realizado a 7000C e manteve-se aproximadamente

constante durante o processo de redução de temperatura. Também é posśıvel ressaltar

a completa ausência de qualquer tipo de interação de natureza magnética mesmo à

temperatura de 77K.

Ao contrário do que foi observado para as amostras dopadas com cobalto e co-

bre apresentadas anteriormente, a inserção dos elementos manganês (5%) e cobre (1%)

parecem não exercer qualquer influência significativa nos espectros CAP apresentados,

fazendo com que os mesmos se mostrem semelhantes a espectros CAP de ZnO puro, com-

portamento este que parece indicar a inexistência de outras fases, clusters, ou mesmo de

posśıveis śıtios associados a defeitos intŕınsecos.
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7.9 ZnO dopado com Cobalto (5%) e Ĺıtio (5%)

Em relação aos resultados apresentados na tabela 6.12, o śıtio 1 corresponde ao śıtio

substitucional em óxido de zinco. Já o segundo śıtio, com elevado valor em seu parâmetro

de distribuição (δ) corresponde ao śıtio associado a regiões mais superficiais em relação à

amostra, como contornos de grão. É relevante observar que, após o tratamento térmico 3,

aparece um terceiro śıtio (Śıtio 3 - νQ = 136MHz) que apresenta uma fração bem pequena

(próxima a 1,5%), cuja frequência quadrupolar se mostrou muito próxima da frequência

do śıtio 2, porém seu parâmtero de distribuição delta é consideravelmente menor (próximo

de zero) do que o apresentado pelo śıtio 2, permitindo que o śıtio 3 possa ser observado de

maneira distinta. É relevante mencionarmos que este śıtio não foi observado em nenhuma

das medidas prévias neste trabalho, e a prinćıpio, é posśıvel considerar que este śıtio

esteja relacionado com o elemento ĺıtio, uma vez que este śıtio não foi observado em

outras medidas.

Sabe-se que o elemento Ĺıtio assim como o elemento cobre consiste em um dopante

tipo p em matrizes semicondutoras de óxido de zinco [62]. Na referência [63], os autores

argumentam que o elemento Ĺıtio em si, não apresenta qualquer magnetismo intrinseco,

mas sua presença estaria associada à produção de buracos em ZnO, estes buracos por

sua vez reduziriam a energia de formação de vacâncias as quais seriam responsáveis pela

produção de um comportamento ferromagnético [62]. Em nossas medidas, no entanto,

não observamos qualquer ind́ıcio de magnetismo conforme apresentado nas referências

acima, de modo que o śıtio 3, que parece estar associado ao elemento Ĺıtio, possui apenas

interações de natureza quadrupolar elétrica.

7.10 ZnO dopado com Cobalto (5%) e Ĺıtio (10%)

Os śıtios apresentados na tabela 6.13, correspondem aos mesmos śıtios encotrados na

amostra da seção anterior (Co 5% e Li 5%), com a diferença de que o śıtio 3 agora possui

uma fração ligeiramente mais elevada (passando de 1,5% para 2,6%) talvez indicando

que este śıtio esteja mesmo associado ao elemento ĺıtio, uma vez que aumentando-se a

concentração de ĺıtio observou-se um aumento na fração do śıtio 3. A fim se observar este

aspecto, apresentamos os espectros das duas amostras após o tratamento térmico 3:
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Figura 7.5: Espectros CAP para ZnO dopado com Co e Li.

A figura a seguir ilustra o comportamento das frações para os dois espectros:

Figura 7.6: Frações CAP para ZnO dopado com Co e Li.
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É relevante também notar, que a inserção do elemento ĺıtio para as concentrações

de 5% e 10% parece não promover qualquer diferença significativa no que diz respeito à

obtenção de comportamento ferromagnético, sendo responsável apenas pelo surgimento

de um novo śıtio (śıtio 3) associado apenas a interação quadrupolar elétrica.

7.11 Compostos do tipo ZnxCo1−xO

O óxido de cobalto [II, III] (Co3O4) possui uma estrutura do tipo spinel onde os ı́ons de Co

podem possuir valência 2+ ou 3+. Nesta estrutura, os ı́ons de Co2+ possuem coordenação

tetraédrica e os ı́ons de Co3+ possuem coordenação octaédrica. Já os ı́ons O2− estão

arranjados em uma rede do tipo FCC ligeiramente distorcida.

A partir da tabela 6.14, é posśıvel a observação de três diferentes śıtios. O śıtio

1 apresentado, é bem conhecido da literatura [64], e corresponde a núcleos de prova

ocupando posições substitucionais do Co3+ com coordenação octaédrica (νQ = 145MHz

e η < 0, 15). Por questões de simetria, o śıtio associado ao Co2+ possui gradiente de

campo elétrico idealmente nulo. É possivel observar que a fração do śıtio 1 em questão,

de fato, decresce conforme se dá a diminuição na concentração de cobalto.

O śıtio 2, está associado a uma frequência altamente distribúıda (0, 5 < δ < 0, 9)

t́ıpica de núcleos de prova residindo próximo à superf́ıcie das part́ıculas. Já o śıtio 3

corresponde à já conhecida frequência do óxido de zinco, com núcleos de prova ocupando

posições substitucionais conforme apresentado em seções anteriores.

Um aspecto de elevado interesse corresponde ao fato de que para a concentrações de

zinco de até 80% ainda não tenha sido posśıvel a observação de nenhum śıtio associado ao

óxido de zinco. Isto parece indicar que os núcleos de prova devem possuir uma considerável

tendência preferencial a ocupar as posições do Co3+ no óxido de cobalto em detrimento

dos śıtios associados ao Zn2+ em óxido de zinco.

As tabelas fornecidas anteriormente parecem confirmar a preferência dos núcleos

de prova pelo śıtio do cobalto. É posśıvel observar que para a amostra Zn0.9Co0.1O o śıtio

do óxido de zinco já pode ser visualizado, porém, apesar elevada concentração de zinco

na amostra, as frações relativas aos óxidos de zinco e cobalto são praticamente iguais.
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Esta observação possivelmente esteja associada ao fato de que o os núcleos de

prova de 111In possuam valência 3+ favorecendo a substituição pelo elemento cobalto.

Este aspectos podem ser melhor visualizados na figura apresentada a seguir:

Figura 7.7: Comportamento das frações para cada śıtio em função do valor de x.

Também se mostra relevante compararmos estes resultados com outro trabalho [41]

do Laboratório de Interações Hiperfinas do IPEN (LIH) que realizou uma investigação de

interações hiperfinas em ZnO dopado com cobalto pela técnica de Correlação Angular

Perturbada. Este trabalho reportou a possibilidade de inserção do elemento cobalto até

concentrações de 40% em átomos, sem que houvesse o comprometimento da qualidade

cristalográfica do material. Este resultado, a prinćıpio, se mostra contrário aos resultados

obtidos no presente trabalho, porém, convém observarmos melhor alguns dos resultados

apresentados em [41]:

É imediato observarmos as significativas diferenças entre os dois espectros apresen-

tados. O primeiro corresponde a um espectro t́ıpico de óxido de zinco puro, bem conhecido

da literatura. Já o segundo apresenta uma frequência quadrupolar mais alta e muito bem

definida (νQ=141MHz), frequência esta que corresponde com excelente precisão ao Śıtio

3 (associado ao óxido de cobalto) reportado no presente trabalho.
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Figura 7.8: Espectros CAP para amostras de ZnO dopadas com cobalto (35%) seladas

em vácuo, e sob atmosfera de N2, respectivamente. Dados extráıdos de [41].

É posśıvel, então verificarmos o efeito significativo do tipo de atmosfera utilizado no

annealing das amostras de ZnO dopadas. Diferentes annealings levaram a espectros CAP

completamente distintos, sendo posśıvel concluir que amostras tratadas em atmosfera de

N2 tendem a favorecer a observação de śıtios de óxido de cobalto nestes compostos. Em

[41], o próprio autor comenta a respeito da observação desta tendência.
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Uma vez que no presente trabalho os tratamentos térmicos foram todos estabeleci-

dos em atmosfera de N2 a fim de tentar possivelmente favorecer o caráter semicondutor do

tipo p, os resultados passam a ser melhor compreendidos e relacionados com os resultados

apresentados em [41]. São apresentados, a seguir, para efeito de melhor observação, os

espectros obtidos em ambos os trabalhos apresentando a frequência carcteŕıstica para o

óxido de cobalto:

Figura 7.9: Espectros CAP para amostras de óxido de cobalto obtidas no presente trabalho

e ZnO dopado com cobalto (35%) extráıdo de [41]. Ambas as amostras foram tratadas

sob atmosfera de N2
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7.12 Compostos do tipo ZnxMn1−xO

Em relação aos resultados experimentais já apresentados na tabela 6.16, é possivel obser-

varmos dois śıtios com frequências menos distribúıdas Śıtio 1 (νQ ≃ 207MHz) e Śıtio 2

(νQ ≃ 68MHz)) ainda não observados nos resultados obtidos para outras amostras e que

provavelmente estejam associados ao óxido de manganês. Também foi observado um ter-

ceiro śıtio (Śıtio 3) que possui uma frequência altamente distribúıda, e que possivelmente

esteja relacionada a núcleos de prova ocupando regiões próxima a contornos de grão. A

fim de observarmos a variação nas frações dos respectivos śıtios em função do valor de x,

é apresentada a figura a seguir:

Figura 7.10: Comportamento das frações para os três śıtios em função do valor de x.

A partir da figura apresentada acima, é posśıvel observamos que conforme se au-

menta o valor de ’x’, os śıtios 1 e 2 vão tendo suas frações diminúıdas, até que para um

valor x=0,6 ambos os śıtios tem o valor de suas frações reduzidas a zero, e o espectro passa

a exibir apenas uma frequência muit́ıssimo distribúıda representada como uma breve os-

cilação seguida de uma reta horizontal no espectro CAP. É relevante mencionarmos que

de modo semelhante aos compostos do tipo ZnxCo1−xO, até uma concentração de 80%

do elemento zinco, ainda não foi posśıvel observarmos nenhum śıtio mais diretamente

associado ao óxido de zinco substitucional.
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7.13 Compostos do tipo ZnxCu1−xO

Em relação aos resultados experimentais já apresentados na tabela 6.17, é possivel ob-

servarmos dois śıtios: O primeiro deles Śıtio 1, que possui uma frequência altamente dis-

tribúıda, possivelmente esteja relacionada a núcleos de prova ocupando regiões próxima

a contornos de grão, é o śıtio cuja fração se mostra majoritária (próxima a 92%). Já o

segundo śıtio, com frequência menos distribúıda, ainda não foi observado nos resultados

obtidos para outras amostras e provavelmente esteja associado ao óxido de cobre propria-

mente dito. A fim de observarmos a variação nas frações dos respectivos śıtios em função

do valor de x, é apresentada a figura a seguir:

Figura 7.11: Comportamento das frações para os três śıtios em função do valor de x.

Não é posśıvel observar diferenças significativas nas frações dos dois śıtios para

os espectros observados. Porém, a tabela apresentada no caṕıtulo anterior mostra uma

variação no valor das frequências observadas para os dois śıtios. Talvez a realização de

medidas para uma maior variedade de valores de ’x’ poderia fornecer alguns detalhes mais

elucidativos sobre estes aspectos.
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7.14 Compostos do tipo ZnxFe1−xO

Em relação aos resultados experimentais já apresentados na tabela 6.18, é possivel obser-

varmos três diferentes śıtios: O primeiro deles (Śıtio 1), que possui uma frequência alta-

mente distribúıda, possivelmente esteja relacionado a núcleos de prova ocupando regiões

próximas a contornos de grão, e é o śıtio cuja fração se mostra majoritária (na faixa de

74% a 89%). Já o segundo śıtio (Śıtio 2), com frequência menos distribúıda, ainda não

foi observado nos resultados obtidos para outras amostras e provavelmente esteja associ-

ado ao óxido de ferro propriamente dito. Este śıtio apresentou uma interação combinada

(elétrica + magnética), fato este que não foi observado para nenhuma outra amostra no

presente trabalho. Além disso, foi posśıvel observar um terceiro śıtio (Śıtio 3) com frações

comparativamente menores se comparado aos outros dois śıtios. A fim de observarmos a

variação nas frações dos respectivos śıtios em função do valor de x, é apresentada a figura

a seguir:

Figura 7.12: Comportamento das frações para os três śıtios em função do valor de x.

Através da figura apresentada, é posśıvel observar que a partir do valor x=0,2,

ocorre um aumento na fração associada ao śıtio 1 com correspondente decréscimo nas

frações associadas aos Śıtios 2 e 3, com o śıtio 3 apresentando fração igual a zero a partir

do valor x=0,4.
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Uma vez que o śıtio 2 também apresentou uma frequência de natureza magnética,

também se faz necessária a observação da variação deste parâmetro em função do valor

de x, conforme apresentado na figura a seguir:

Figura 7.13: Comportamento do valor de νm para o śıtio 2 em função do valor de x.

7.15 Filmes Finos de Óxido de Zinco

É de considerável importância a enorme quantidade de trabalhos publicados nos mais

variados segmentos cient́ıficos envolvendo investigações em filmes finos dos mais varia-

dos compostos [7], [19], [20], [21], [22]. No contexto envolvendo materiais DMS, muito

tem sido investigado a respeito de posśıveis propriedades magnéticas dos filmes finos de

materiais semicondutores dopados com metais de transição. Uma vez que filmes finos

são notadamente conhecidos por suas altas concentrações de defeitos intŕınsecos e desvios

estequiométricos, o ordenamento magnético seria favorecido em materiais na forma de

filmes caso o mecanismo de ordenamento para estes materiais esteja, de fato, associado a

defeitos intŕınsecos.

Do ponto de vista experimental, o procedimento de inserção dos núcleos de prova

mostrou-se cŕıtico, pois os filmes de ZnO obtidos eram facilmente ”atacados”por quaisquer

substâncias com caráter ácido, de forma que os núcleos de ı́ndio utilizados, normalmente

na forma do composto InCl3 não se mostrou adequado para ser utilizado.
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A melhor solução encontrada, foi a de evaporar completamente o recipiente con-

tendo os núcleos de prova até que o mesmo se encontrasse completamente seco, elimi-

nando posśıveis traços de acidez pré-existentes. Em seguida, adicionou-se algumas gotas

de metanol (consideravelmente volátil), e os núcleos de prova em solução de metanol foram

depositados sobre a superf́ıcie dos filmes.

Analisando os espectros e a tabela 6.20, é imediato observarmos a inexistência

de interações de natureza magnética nos espectros obtidos. Os espectros apresentam tão

somente dois śıtios: O primeiro deles (Śıtio 1) com frações considerávelmente baixas parece

estar associado a śıtios substitucionais em óxido de zinco, enquanto o segundo śıtio, com

frações significativamente maiores, e composto por uma frequência fortemente distribúıda,

tem sido atribúıdo a núcleos que não se difundiram suficientemente através da amostra.

Estes aspectos evidenciam a dificuldade experimental encontrada em se obter uma difusão

adequada dos núcleos de prova através destes filmes, conforme se pode observar na figura

a seguir:

Figura 7.14: Comportamento das frações dos śıtios em função da espessura dos filmes.
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Um aspecto que deve ser mencionado, é o de que ao contrário dos outros filmes, o

filme de espessura 100nm apresentou sua frequência associada ao śıtio 1 (νQ = 39, 4MHz)

um tanto distante do valor esperado para um śıtio substitucional em óxido de zinco

(νQ ≃ 31, 2MHz). Esta variação no valor da frequência em relação ao esperado talvez

esteja associada a uma certa desordem assim como desvios estequiométricos em regiões

próximas à superf́ıcie destes filmes.

7.16 Comportamento a baixas temperaturas

Um dos aspectos mais estimulantes do presente trabalho relaciona-se às posśıveis pro-

priedades magnéticas dos materiais DMS. A investigação das propriedades magnéticas e

da possibilidade de obtenção de ferromagnetismo à temperatura ambiente têm estimulado

considerável quantidade de pesquisa envolvendo estes materiais.

Ao contrário de algumas observações de outros trabalhos, não se observou qualquer

ind́ıcio de ferromagnetismo à temperatura ambiente e tampouco para temperaturas mais

baixas (77K) nas amostras dopadas com metais de transição. Os espectros de melhor

qualidade obtidos em toda a faixa de temperaturas investigada mostraram-se idênticos a

espectros de óxido de zinco puro já reportados. Estes aspectos descartam a possibilidade

de qualquer frequência de origem magnética associada a estes compostos, além de apontar

para o fato de que estes dopantes inseridos a concentrações de 5% não parecem alterar

significativamente a qualidade cristalográfica do material. Na figura 7.15, são apresentados

os espectros de óxido de zinco obtidos para cada metal de transição, com concentração

de dopantes de 5% em átomos, à temperatura de 77K:

É imediato observarmos a semelhança entre os espectros obtidos. As freqüências

observadas em todos os espectros mostraram-se idênticas não sendo observado qualquer

śıtio associado a clusters de material dopante e tampouco associado a interações hiperfinas

de natureza magnética.
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Figura 7.15: Espectros CAP para ZnO puro e dopado com vários metais de transição

para a temperatura de 77K.

7.17 Semelhança entre espectros CAP puro e dopado

Neste ponto se faz necessária uma reflexão acerca do fato de que amostras dopadas com

diferentes metais de transição apresentem espectros idênticos. A seguir são apresentados

vários espectros obtidos ao longo deste trabalho para amostras à temperatura ambiente:

105



Figura 7.16: Espectros CAP para ZnO puro e dopado com vários metais de transição

obtidos à temperatura ambiente.
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Os espectros apresentados na figura acima apresentam frequências bastante próximas

em relação ao śıtio subtitucional em ZnO (≃ 31, 2MHz), havendo maiores diferenças ape-

nas no valor das frações associadas a estes śıtios. Estes aspectos podem ser observados

na figura a seguir:

Figura 7.17: Frequências quadrupolares em função dos elementos dopantes (concentração

de 5% em átomos).

Na elaboração da figura acima, foram escolhidos para cada dopante os espectros que

apresentaram a maior fração para o śıtio substitucional em ZnO. O valor correspondente a

’Zn’ no gráfico acima refere-se à amostra de óxido de zinco puro. É posśıvel observar que

para todas as amostras investigadas no presente trabalho em toda a faixa de temperaturas,

o valor obtido para a frequência associada ao śıtio substitucional encontrou-se na faixa

entre 31MHz e 33MHz, com valores de η iguais a zero ou muito próximos de zero (0 <

η < 0, 1). A seguir, apresentamos também, as máximas frações obtidas para o śıtio

substitucional em função de cada um dos dopantes:
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Figura 7.18: Frações quadrupolares em função dos elementos dopantes (5% em átomos).

Portanto, a fim de entender porque a inserção de diferentes elementos dopantes

parece não causar quaisquer diferenças no espectro CAP obtido, alguns aspectos relevantes

podem ser considerados: o primeiro diz respeito às propriedades estruturais do óxido de

zinco. Conforme mencionado anteriormente, cada átomo de zinco encontra-se no centro

de um tetraedro imaginário onde em seus vértices localizam-se quatro átomos de oxigênio:

Figura 7.19: ZnO: As esferas amarelas e brancas correspondem aos átomos de Zn e O.
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Este aspecto mostra-se significativo, uma vez que na primeira vizinhança de um

núcleo de ı́ndio substitucional haveria apenas 4 átomos de oxigênio independentemente

da existência de eventuais dopantes. Sabe-se que a primeira vizinhança do núcleo de

prova possui influência majoritária na magnitude das interações hiperfinas uma vez que

o gradiente de campo elétrico decresce com o cubo da distância.

Além do aspecto apresentado acima, soma-se o fato de que os metais de transição

utilizados como dopantes apresentam raio iônico bastante próximos ao do átomo de zinco,

de modo que a substituição de um átomo de zinco por um dopante não acarretaria em

grandes distorções na rede. Portanto, a observação de espectros CAP semelhantes que

independem do elemento dopante utilizado parece indicar que tanto o núcleo de prova

quanto o elemento dopante localizam-se, de fato, em posições substitucionais na rede,

além de indicar a inexistência de precipitados, outras fases, etc.

Todos estes aspectos são, de fato, corroborados por um outro trabalho desenvolvido

no próprio Laboratório de Interações Hiperfinas do IPEN [65], onde através de cálculos de

primeiros prinćıpios, mostrou-se que embora a dopagem com os elementos Cd e Co possa

alterar a densidade de estados total do ZnO, de forma geral observou-se que não ocorrem

alterações significativas nos estados dos metais que são hibridizados com os oxigênios

vizinhos, fazendo com que a ligação Cd-O-Co seja, de fato, muito parecida com a ligação

Cd-O-Zn, estes aspectos podem ser visualizados na figura 7.20:

Figura 7.20: Densidade de estados (DOS) da supercélula ZnO-Cd-Co, extráıdo de [65].
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O trabalho conclui que a inserção de um átomo de Co em uma matriz de ZnO não

alteraria significativamente a distribuição de carga ao redor do átomo de Cádmio (núcleo

de prova) produzindo valores para o gradiente de campo elétrico (GCE) e η que indepen-

dem da existência (Vzz = 1, 125.1021V/m2 e η = 0, 14) ou não (Vzz = 1, 150.1021V/m2 e

η = 0, 15) de átomos de cobalto (dopantes). Isso implica que o Co não deve alterar a

valência do Cd (Cd2+ em ZnO) e a reacomodação de seus vizinhos diante de sua introdução

na amostra deve ser limitada espacialmente. Desse modo, as posições de equiĺıbrio entre

os ânions e a sonda de Cd praticamente não se alteram fazendo com que a transformação

devido à inserção de Co em ZnO na simetria da densidade eletrônica que circunda o

elemento Cd não seja percebida pelo mesmo.

Em função dos resultados obtidos no presente trabalho, é plauśıvel considerarmos

que o mesmo efeito descrito acima para a dopagem com cobalto, esteja sendo verificado

para outros elementos dopantes (metais de transição) investigados no presente trabalho.

110



7.18 Impacto dos diferentes tratamentos térmicos nos

espectros CAP

Uma questão a ser investigada, relaciona-se à verificação do impacto que os diferentes

procedimentos de tratamento térmico adotados no presente trabalho, podem ter nos re-

sultados dos espectros de correlação angular perturbada obtidos. A observação dos vários

resultados experimentais apresentados, parece indicar que os vários processos de trata-

mento térmico promoveram unicamente variações nas frações dos śıtios observados, porém

sem que houvesse variações significativas nos valores das frequências obtidas.

De maneira geral, é posśıvel observar que tratamentos térmicos a temperaturas

mais elevadas tendem a promover a difusão de parte dos núcleos de prova de śıtios as-

sociado à superf́ıcie das part́ıculas (caracterizado por frequências altamente distribúıdas)

para posições mais internas a fim de ocupar posições substitucionais regulares na rede,

refletindo-se num aumento das frações substucionais com correspondente decréscimo da

fração para śıtios localizados próximo à superf́ıcie dos grãos e part́ıculas.

Por fim, a realização dos tratamentos térmicos em atmosefera de N2 também não

pareceu exercer grandes influências nos espectros CAP obtidos. Tratamentos térmicos

sob fluxo de N2 vêm sendo utilizado em alguns trabalhos reportados na literatura, e

poderiam, a prinćıpio, favorecer a produção de vacâncias de oxigênio assim como o caráter

semicondutor desejado (tipo p), a fim de auxiliar um possivel mecanismo de ordenamento

magnético para o material em questão. No entanto, não foram observadas diferenças

significativas em relação a amostras submetidas a tratamentos realizados em ar ou mesmo

em amostras seladas em vácuo já reportadas em outros trabalhos [61].

7.19 Compatibilidade dos resultados com o modelo

de ferromagnetismo Zener

No contexto da investigação das propriedades e do comportamento dos materiais semi-

condutores óxidos, vários autores passaram a questionar os mecanismos de interação ini-

cialmente propostos por Dietl, bem como seu modelo. A questão que se coloca pode ser

traduzida através da seguinte pergunta:
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O modelo de ferromagnetismo Zener de fato descreve de maneira conveniente os

posśıveis mecanismos de ordenamento ferromagnético para estes materiais?

No que concerne aos resultados apresentados neste trabalho não se verificou qual-

quer ind́ıcio de que o mecanismo proposto por Dietl [3], e já apresentado anteriormente,

esteja de fato ocorrendo. Pelo contrário, não se verificou quaisquer sinais de magnetismo

para uma vasta gama de medidas envolvendo diversos metais de transição inseridos como

elemento dopante.

Além disso, vale ressaltar que, de acordo com Dietl, a necessidade de concentração

de portadores tipo p seria necessária somente para amostras de óxido de zinco dopadas

com o elemento manganês. O trabalho de Sato et. al. [5], conclui que o óxido de zinco

dopado com outros metais de transição (Fe, Co, etc.) apresentaria ferromagnetismo à

temperatura ambiente sem a necessidade de portadores de carga adicionais, fato este

que definitivamente não foi verificado em nenhuma das medidas realizadas no presente

trabalho. Ao contrário, a inserção de diversos metais de transição parece não alterar, de

forma significativa, as interações hiperfinas experimentadas pelos núcleos de prova CAP.

7.20 Influência do tamanho médio das part́ıculas

Uma vez que o comportamento esteja, de fato, associado a defeitos intŕınsecos, o tamanho

das part́ıculas passa a se tornar um parâmetro chave no que diz respeito a investigações

realizadas nestes materiais. Esta conclusão pode ser tirada levando-se em conta que

as superf́ıcies das nanopart́ıculas e regiões de contorno de grão possuem densidades de

defeitos intŕınsecos muito superiores às encontradas no interior das part́ıculas. Sendo

assim, amostras com part́ıculas de tamanho médio menor, apresentam notadamente um

maior valor para sua área de superf́ıcie espećıfica, favorecendo um posśıvel comportamento

ferromagnético [66].

O efeito dos tratamentos térmicos realizados sobre o tamanho médio das part́ıculas,

pode ser observado na figura a seguir. Esta mesma figura já foi apresentada anteriormente

no presente trabalho (figura 6.40), e foi obtida a partir dos difratogramas para óxido de

zinco puro imediatamente após cada um dos procedimentos de tratamento térmico padrão

definidos no presente trabalho:
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Figura 7.21: Tamanho médio das part́ıculas em função das temperaturas de annealing.

Alguns trabalhos [18], argumentam que para a observação de comportamento ferro-

magnético em materiais nanoparticulados, o tamanho médio das part́ıculas deveria situar-

se na faixa de 7-30nm, que está indicada na figura acima. É possivel observar, que após o

procedimento de preparação a 3500C, o tamanho de part́ıcula encontra-se dentro da faixa

indicada, porém, a observação das muitas medidas realizadas, permite observar que os

espectros CAP obtidos imediatamente após o processo de preparação, apresentam apenas

uma frequência muit́ıssimo distribúıda cuja representação no espectro consiste em uma

reta horizontal, impossibilitando a obtenção e análise dos parâmetros hiperfinos desejados.

Logo, a fim de se obter espectros CAP mais convenientes, se faz necessária a

utilização de tratamentos térmicos a temperaturas mais elevadas. Verifica-se áı então,

um compromisso entre as variáveis, uma vez que os mesmos tratamentos que possibili-

tam a obtenção de um espectro adequado, também promovem o aumento no tamanho

médio das part́ıculas, levando imediatamente este tamanho para o limite superior de ob-

servação de algum posśıvel ferromagnetismo (Tratamento 1 a 5500C). Sendo assim, os

tratamentos térmicos necessários para uma adequada difusão dos núcleos de prova CAP

estariam também promovendo a eliminação do caráter ferromagnético das amostras. Isto

se mostraria de acordo com as observações dos espectros CAP já apresentados, onde não

foi observado qualquer ind́ıcio de ferromagnetismo.
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Um outro aspecto, mais recente, e que deve ser mais intensamente investigado em

futuros trabalhos, é o papel do controle do pH da solução ao longo do processo sol-gel de

confecção das amostras. Alguns trabalhos [67], têm verificado que a utilização de valores

de pH mais elevados ao longo do processo sol-gel de fabricação dos óxidos pode inibir o

crescimento do tamanho médio das part́ıculas, criando condições talvez mais favoráveis

para a observação de posśıveis interações magnéticas nestas amostras.

7.21 Adequabilidade da técnica PAC para a inves-

tigação de materiais DMS

Outro aspecto que deve ser mencionado, relaciona-se à adequabilidade da técnica de

Correlação Angular Perturbada para a realização de investigação em materiais Semicon-

dutores Magnéticos Dilúıdos.

A vasta literatura sobre materiais DMS têm enfatizado fortemente a necessidade

de utilização de técnicas microscópicas de investigação de materiais, capazes de fornecer

informações locais sobre defeitos e impurezas. Neste contexto, a técnica CAP se mostra

altamente desejável e as investigações sobre as interações hiperfinas de natureza elétrica

têm permitido um aprofundamento a respeito de questões de elevado interesse cient́ıfico,

tais como as abordadas no presente trabalho.

No entanto, é posśıvel mencionar que algumas dificuldades ainda se apresentam

no estudo do posśıvel magnetismo para mateiais DMS. Ao contrário dos mecanismos de

interação propostos por Dietl, para os quais a técnica CAP seria altamente adequada,

o posśıvel magnetismo associado à superf́ıcie de filmes e nanopart́ıculas mostra-se uma

questão mais complicada, uma vez que no estudo do ZnO, fazendo-se uso dos núcleos de

prova de 111In, śıtios associados à superf́ıcie dos grãos estão associados a frequências alta-

mente distribuidas (parâmetro δ > 0, 5) que se mostram fortemente atenuadas nos espec-

tros CAP, dificultando considerávelmente a observação de posśıveis interações hiperfinas

magnéticas que estejam ocorrendo nestas superf́ıcies.
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7.22 Aplicabilidade dos semicondutores óxidos como

materiais promissores para a área de Spintrônica

Desde as primeiras observações envolvendo a possibilidade de se transformar um semicon-

dutor óxido, inicialmente não-magnético, em um material ferromagnético [1] mediante a

inserção controlada de metais de transição, começou-se a vislumbrar a possibilidade de se

controlar o caráter magnético destes materiais. Uma vez que o ferromagnetismo para estes

materiais seja mediado por portadores de carga livres no material, seria posśıvel realizar o

chaveamento deste comportamento magnético mediante uso de campos elétricos ou mesmo

de luz, os quais poderiam afetar as concentrações de portadores de carga em dispositivos

semicondutores. Neste contexto, os trabalhos de Dietl [3] e Sato [5] colocaram os semi-

condutores óxidos no centro das investigações dos materiais semicondutores magnéticos

dilúıdos com grandes perspectivas futuras para aplicações na área de Spintrônica.

No entanto, a não-verificação do ponto de vista experimental dos mecanismos

de ordenamento propostos por Dietl, fez com que as investigações fossem direcionadas

no sentido de um ferromagnetismo induzido por defeitos intŕınsecos, que passa a não

depender diretamente das concentrações de portadores de carga. Sob esta ótica, se faz

necessária uma reflexão: Serão estes materiais realmente candidatos promissores para a

área de Spintrônica?

A tecnologia de semicondutores existente atualmente já possui um razoável controle

sobre as propriedades elétricas envolvendo elementos dopantes intencionalmente inseridos

em um material semicondutor, assim como um controle bastante adequado sobre as con-

centrações de portadores de carga e do caráter semicondutor desejado. No entanto, o

controle sobre defeitos intŕınsecos tais como átomos intersticiais e vacâncias se mostra

muito mais complexo e ainda se encontra bastante distante do que seria desejável para

sua utilização em um dispositivo semicondutor real. Portanto, se a chave para se entender

o magnetismo nestes materiais estiver de fato associada a defeitos intŕınsecos, é posśıvel

que estes materiais não se mostrem tão promissores quanto se imaginava anteriormente no

que diz respeito à futuras aplicações de spintrônica, sendo necessária, talvez, uma revisão

acerca das reais potencialidades associadas aos materiais semicondutores óxidos.
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Caṕıtulo 8

Conclusões e Perspectivas

Os materiais semicondutores magnéticos dilúıdos (DMS) tornaram-se objeto de crescente

interesse ao longo da última década em função do potencial que estes materiais podem

apresentar no que diz respeito à futuras aplicações na área de spintrônica. No presente

trabalho, realizou-se a investigação de interações hiperfinas em compostos Zn1−xMTxO

onde MT=(V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu) através da técnica de Correlação Angular γ − γ

Perturbada. As investigações basearam-se em algumas linhas principais:

• Investigação das interações hiperfinas elétricas nos compostos em questão em função

dos vários elementos dopantes inseridos e comparação com os resultados já conheci-

dos em literatura para óxido de zinco puro.

• Verificação do impacto de diferentes processos de tratamento térmico sobre os

parâmetros hiperfinos obtidos nas medidas experimentais, bem como a análise do

comportamento das amostras a baixas temperaturas (77K)

• Investigação sobre a possibilidade de comportamento ferromagnético à temperatura

ambiente e verificação da posśıvel compatibilidade dos resultados em relação ao

modelo de ferromagnetismo Zener proposto por Dietl.

• Investigação da possibilidade de co-dopagem para auxiliar na obtenção de compor-

tamento ferromagnético e análise de uma amostra (Zn1−xCoxO) com o valor de x

variando de 0 a 1.
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• Discussão acerca da possibilidade de que defeitos intŕınsecos desempenhem papel

relevante na obtenção de comportamento ferromagnético e questonamento sobre a

real importância efetiva da dopagem com metais de transição para a obtenção de

comportamento ferromagnético

• Análise a respeito da adequabilidade da técnica de Correlação Angular γ−γ Pertur-

bada para efeito de investigações sobre materiais semicondutores magnéticos dilúıdos

(DMS) e avaliação do real potencial destes materiais como candidatos ao segmento

da spintrônica.

A fim de atingir os objetivos propostos acima, foram preparadas amostras de óxido

de zinco dopadas com metais de transição por meio de um processo sol-gel para a obtenção

de amostras óxidas com a correspondente inserção dos núcleos de prova radioativos con-

forme já descrito no presente trabalho.

Os resultados obtidos a partir das técnicas de caracterização utilizadas foram

apresentados, não deixando dúvidas a respeito da formação adequada dos compostos

desejados, permitindo a investigação de interações hiperfinas, que representa de fato o

foco deste trabalho. Após os procedimentos de medida e análise, de posse dos parâmetros

hiperfinos obtidos experimentalmente, foi posśıvel realizar uma apresentação conveniente

dos resultados e as respectivas discussões. Por fim, pode-se tirar uma série de conclusões

dentre as quais podemos sumarizar as seguintes:

• Do ponto de vista das interações hiperfinas de natureza elétrica, a investigação

realizada mostrou-se bastante relevante, produzindo uma série de resultados inéditos

ao apresentar espectros CAP para óxido de zinco dopado com vários metais de

transição. As interações quadrupolares revelaram-se, em sua maioria, semelhantes

às interações observadas em uma amostra de óxido de zinco puro convencional.

Foi realizada uma discussão a fim de se entender porque a inserção de um metal

de transição na matriz de ZnO parece não produzir alterações significativas tanto

na qualidade cristalográfica do material, quanto do ponto de vista das interações

hiperfinas observadas.

• Os diferentes tratamentos térmicos propostos neste trabalho, de maneira geral, não

provocaram diferenças significativas nas frequências quadrupolares observadas, que
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permaneceram as mesmas inclusive quando as amostras eram submetidas a baixas

temperaturas. Os diferentes tratamentos parecem impactar somente nos resultados

das frações associadas a estes śıtios, influindo somente sobre o processo de migração

dos núcleos de prova, cuja tendência parece ser a de migrar de regiões mais su-

perficiais em relação à amostra para śıtios substitucionais regulares, conforme a

temperatura aumenta.

• Os resultados apresentados simplesmente não apontam quaisquer ind́ıcios de com-

portamento ferromagnético para estes materiais, em toda a região de temperaturas

investigadas, mesmo levando-se em conta o grande volume de dados experimentais

produzidos no presente trabalho. Os resultados obtidos, assim como em muitos

trabalhos da literatura parecem não observar nenhum dos aspectos envolvidos nos

mecanismos de ordenamento propostos por Dietl e seu modelo.

• A possibilidade do uso de co-dopagem para o aux́ılio da obtenção de ferromagnetismo

em materiais DMS também foi investigada. A inserção de um segundo elemento

dopante, com a finalidade de enriquecer as concentrações de portadores de cargas

não se mostrou decisiva para a obtenção de ferromagnetismo, fenômeno este, que não

foi observado em amostras deste trabalho, indo mais uma vez contra o argumento

dos primeiros modelos que previram este comportamento em materiais DMS.

• De fato, trabalhos mais recentes têm apontado mais intensamente no sentido de

que defeitos intŕınsecos e fenômenos de superf́ıcie possivelmente tenham papel antes

ignorado na obtenção de ferromagnetismo. Sendo assim, a investigação em materiais

’bulk’ produzidos por meio de uma técnica (sol-gel) que produz alta uniformidade

na distribuição de dopantes tornaria mais dif́ıcil a observação do ferromagnetismo

em materiais DMS.

• A Técnica de Correlação Angular Perturbada, capaz de fornecer informações locais,

mostra-se bastante conveniente para a investigação das interações quadrupolares

elétricas em materiais semicondutores de modo geral, com grandes possibilidade

de aplicação. No entanto, se de fato o magnetismo estiver localizado na superf́ıcie

destes matriais, pode ser dif́ıcil a observação deste magnetismo fazendo uso, por
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exemplo, de núcleos de prova de 111In, cujos śıtios apresentam frequências altamente

distribúıdas quando localizados próximos à superf́ıcie dos grãos e das part́ıculas.

• O potencial futuro destes materiais, no que diz respeito a aplicações na área de

spintrônica também precisa ser revisto, porque uma vez que o comportamento ferro-

magnético seja indiferente à inserção de metais de transição, é sabido que o controle

de defeitos intŕınsecos e fenômenos de superf́ıcie se mostra bastante dif́ıcil e deli-

cado do ponto de vista da confecção de um dispositivo eletrônico real. No entanto,

parece que a questão das propriedades de materiais DMS encontra-se longe de um

consenso apropriado, uma vez que mesmo com intenso trabalho cient́ıfico por mais

de uma década, há grande volume de trabalhos com resultados e mesmo conclusões

altamente contraditórias.

Este segmento certamente mantém muitas e interessantes perspectivas em aberto

para a realização de futuros trabalhos. A produção e investigação de defeitos intŕınsecos

espećıficos pode trazer nova luz à questão da origem deste posśıvel ferromagnetismo. Do

ponto de vista teórico, ainda não se conhece sequer detalhes de como seria exatamente esta

interação de troca, bem como o exato papel dos defeitos na obtenção de ferromagnetismo.

A busca de uma reprodutibilidade maior nos resultados também deve ser almejada de

forma intensa. Enfim, o estudo de semicondutores óxidos apresenta uma série de interes-

sante questões ainda a serem investigadas.

No contexto de perspectivas futuras a partir do presente trabalho, pode-se imaginar

trabalhos futuros investigando de maneira mais sistemática o comportamento de filmes

finos destes compostos, assim como o estudo de nanopart́ıculas óxidas com tamanhos

de part́ıculas cuidadosamente controlados. Neste contexto, um maior controle do pH da

solução ao longo do processo sol-gel parece ser um caminho adequado para que se possa

controlar o tamanho médio das part́ıculas de forma adequada. A dopagem de óxidos

semicondutores com metais terras-raras também vem ganhando importância, assim como

a extensão da abordagem deste trabalho para outros óxidos semicondutores a fim de se

entender um panorama mais global a respeito do comportamento a das possibilidades de

aplicação para os materiais semicondutores óxidos no segmento da spintrônica.
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stituo de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo (2004).
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