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Resumo

Neste trabalho foram produzidas e estudadas ligas deCo2FeAl, do tipo full-Heusler, para as
quais obtivemos resultados em filmes finos simples de CFA e multicamadas deCFA/Ag/CFA,
produzidas por magnetron Sputtering sobre substratos amorfos (vidro), enfatizando o estudo de
suas propriedades estruturais, magnéticas quase estáticas e dinâmicas. Através da análise de
raios-x, verificou-se a formação da estrutura cristalina do CFA, obtendo a fase A2 (desordenada
estruturalmente, onde os átomos encontram-se distribuídos aleatoriamente) e a fase B2 (estru-
tura semi-ordenada). As medidas de magnetização revelaram um comportamento magnético
quase estático, que para camadas simples de MgO/CFA evidenciaram uma clara anisotropia do
tipo uniaxial, enquanto que, para a camada simples e multicamada de CFA, anisotropia uniaxial
induzida no plano. Medidas de magnetoimpedância (MI) são realizadas numa vasta gama de
frequências, de 1.0 GHz a 3.0 GHz e variando o ângulo entre o campo magnético externo e a
corrente de sonda com relação aos eixos de anisotropias. As curvas de MI apresentam compor-
tamento típico observado para amostras anisotrópicas, com estrutura simples e de duplo pico de
acordo com as frequências e ângulos, como esperado. Com isso, mostrou-se a possibilidade de
obter estruturas ordenadas quimicamente das ligas de Co2FeAl em substratos amorfos.

PALAVRAS-CHAVE: Ligas de Heusler (full-Heusler), filmes finos e multicamadas, ordem
e desordem estrutural, dinâmica da magnetização.



Abstract

In this work, full-Heusler Co2FeAl (CFA) single layer and multilayer CFA/Ag/CFA sam-
ples were deposited by magnetron sputtering on amorphous glass substrates. We investigated
their structural, quasi-static and dynamic magnetic properties. Through the x-ray analysis, the
formation of a CFA crystalline structure was verified, A2 phase (structurally disordered, where
atoms are randomly distributed) and B2 phase (semi-ordered structure). The quasi-static mag-
netic behavior measurements revealed that the single layered MgO/CFA sample presents aniso-
tropy in the plane, while the single layered CFA and the multilayer present uniaxial has uniaxial
magnetic anisotropy. Magnetompedance (MI) measurements are performed in a wide range of
frequencies, from 1.0 GHz to 3.0 GHz, and varying the angle between the external magnetic
field and probe electrical current with respect to the anisotropy axis. The MI curves for each
sample present typical behavior verified for anistropic samples, with single and double peak
structure according to the frequency and angle, as expected.

KEY-WORDS: Heusler alloys (full-Heusler), thin film single layers and multilayer, order
and structural disorder, the magnetization dynamics.
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CAPÍTULO 1

Introdução

Em 1903, Friedrich Heusler descobriu utilizando em suas pesquisas, que era possível obter
ligas ferromagnéticas, usando em sua composição materiais não magnéticos [1]. A estas ligas,
atualmente dar-se o nome de ligas de Heusler.

Há uma grande variedade de elementos químicos que possibilitam a formação de ligas com
estrutura cristalina característica das ligas de Heusler. Estas são principalmente estudadas de-
vido à suas propriedade estruturais e magnéticas (dinâmicas e estáticas), que são dependentes,
por exemplo, do tratamento térmico ao qual às amostras são submetidas durante o processo de
fabricação.

Apesar de, por muito tempo as pesquisas com base nas ligas de Heusler terem estagnado,
nos últimos anos com o desenvolvimento da Spintrônica, estes materiais voltaram ao cenário
das pesquisas pelo seu bom desempenho elétrico e magnético. Fatores que podem se destacar
pela possibilidade que estes materiais possuem de alcançar a corrente de spin altamente pola-
rizada podendo chegar a 100% no nível de Fermi, baixo fator de amortecimento de gilbert e
alta temperatura de Curie sendo estas as principais características das ligas de Heusler, as quais
estas características serão mencionadas mais adiante neste trabalho.

As ligas de Heusler possuem características estequiométricas que as subdividem em duas ca-
tegorias, podendo ser classificadas como ligas do tipo full-Heusler com estequiometria X2Y Z,
e as ligas half-Heusler, com estequiometriaXY Z, sendo X e Y metais nobres ou de transição, e
Z é um metal do tipo s-p. Embora sejam divididas em duas categorias, ambas possuem a mesma
estrutura cristalina cúbica, sendo que as variações pertencentes devem-se ao grau de ordem e
desordem química estrutural da liga [2, 3].

Esta classificação das ligas está relacionada com a forma em que os átomos estão distribuí-
dos na estrutura cúbica característica. As estruturas mais comuns são a A2 (fase completamente
desordenada das ligas), sendo que esta desordem ocorre entre os átomos X e Z ou X e Y, a B2
(fase parcialmente desordenada) que envolve os átomos Y e Z, a a fase L21 (fase totalmente
ordenada) [4].

Diante da variedade de materiais, destacamos aqui a liga deCo2FeAl (CFA), que é uma liga



do tipo full-Heusler, mas que apresenta também características de ligas do tipo half-Heusler,
destacando-se a a alta polarização de spin no nível de Fermi, importante característica para
aplicações em dispositivos spintrônicos como por exemplo sensores ultra-rápidos.

Motivados por suas interessantes propriedades, este trabalho visa encontrar mecanismos
para produção das ligas de Heusler, em forma de filmes simples e multicamadas crescidas pelo
método de sputtering [5, 6] em diferentes condições de crescimento, utilizando substrato de
vidro. A partir destas amostras, o trabalho continua com a caracterização estrutural, magnética
estática e dinâmica. O estudo destas propriedades é de fundamental importância para utilização
destas ligas em diferentes aplicações tecnológicas.

Em particular, a dinâmica da magnetização foi estudada através do efeito de magnetoimpe-
dância (MI), este que consiste na variação da impedância elétrica de um condutor através da
aplicação de um campo magnético externo. Estas mudanças na impedância do material estão
ligadas com a variação da permeabilidade magnética para diferentes faixas de frequência da
corrente de sonda e valores de campo magnético.

O trabalho então está dividido em cinco capítulos. No segundo capítulo, é feita uma revisão
teórica, focando nas propriedades estruturais, magnéticas estáticas e dinâmicas da magnetiza-
ção. No terceiro capítulo, são apresentados todos os procedimentos experimentais, onde se des-
tacam produção das amostras, caracterização estrutural e magnética. O quarto capítulo, abrange
a apresentação e discussão de resultados. Por fim, o quinto capítulo, denotado à conclusão do
trabalho e perspectivas.
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CAPÍTULO 2

Fundamentação teórica

2.1 Spintrônica

A história da eletrônica trata diretamente do uso de dispositivos elétricos, executados a par-
tir do controle de fluxo de elétrons ou de outras partículas carregadas eletricamente. O grande
crescimento da eletrônica baseou-se principalmente na invenção das válvulas eletrônicas à vá-
cuo, impulsionando o desenvolvimento de um dispositivo o qual foi denominado de transistor
[7, 8].

No final da década de 80, a descoberta da magnetorresistência gigante (GMR), foi respon-
sável por uma nova era, não só da eletrônica, mas com a manipulação de spins, nascendo assim,
a chamada, Spintrônica.

A partir do desenvolvimento da spintrônica, hoje, é possível ter o controle não somente da
corrente elétrica, como também do spin do elétron.

Contudo, atualmente, o grande desafio tecnológico é obter uma forma de controlar correntes
de spins polarizados e transportá-las por distâncias maiores. Por outro lado, existe ainda uma
busca pelo aumento da densidade de gravação magnética em discos rígidos, o que influenciará
cada vez mais, na necessidade de aumento da sensibilidade necessária para a cabeça de leitura
realizar leituras confiáveis.

Atualmente, novos fenômenos vem ganhando atenção de diversos grupos de pesquisadores
e empresas, como por exemplo, o Efeito Hall de Spin e o Efeito Seebeck de Spin.

O efeito Hall de Spin origina-se do acoplamento das correntes de carga e de spin, devido
a interação spin-orbita. Tal efeito, foi previsto ainda em 1971 por Dyakonov e Perel [9]. O
efeito consiste na acumulação de portadores de carga nas bordas de um condutor. A polarização
dos spins nas bordas do material é proporcional a corrente e muda de sinal quando a corrente
é invertida. O efeito é similar ao tradicional Hall Effect, no qual, cargas elétricas acumulam-se



na periferia do material quando uma corrente elétrica atravessa um condutor sob a influência de
um campo magnético externo.

Já no efeito Seebeck de Spin, fazendo analogia ao convencional efeito seebeck, onde é gerada
uma tensão elétrica nos terminais de um condutor elétrico, quando esta é sujeito a uma gradiente
temperatura. No efeito seebeck de spin, é gerada uma voltagem de spin nos terminais de um
ferromagneto, quando este é sujeito a um gradiente temperatura.[10, 11].

O grande interesse no estudo da spintrônica é atribuído, especialmente, ao forte potencial
de aplicação na área da nano-eletrônica. Existem dois aspectos principais para estudos dessas
propriedades de transporte.

� Estruturas magnéticas na forma de multicamadas, junção de tunelamento que possuem
grande aplicação na magnetorresistência gigante[12, 13].

� O controle e manipulação da magnetização, através da corrente de spins polarizados [13].

Entre os materiais candidatos para a utilização em dispositivos spintrônicos, os materiais
denominados full-Heusler, com estequiometria X2Y Z, destacam-se por suas propriedades elé-
tricas e magnéticas [14].

Neste sentido, dentro das possíveis combinações de elementos para compor os materiais full-

Heusler, destaca-se o denominado CFA. Esta liga, em particular, pode apresentar propriedades
elétricas e magnéticas interessantes para aplicações tecnológicas.

Este material, tem atraído atenção por possuir grande potencial no desenvolvimento da spin-
trônica ou em aplicações eletromecânicas, sendo que os mesmos apresentam propriedade meio-
metálicos e exibem um nível de polarização de spins de até 100% no nível Fermi [14]. Assim,
como podem apresentar um baixo valor de amortecimento de Gilbert tornam-se importantes
para o estudo da dinâmica da magnetização.

Há uma série de trabalhos que tratam as diversas propriedades das ligas de Heusler, uma
linha trata sobre modificação que pode ocorrer na estrutura das ligas de acordo com as tem-
peraturas utilizadas no processo de tratamento térmico, influenciando na ordem e desordem da
estrutura cristalina das ligas [3, 15, 16].

Em particular, é notável que as modificações ocorridas em filmes crescidos à temperatura
ambiente, que ao passarem pelo processo de annealing têm estruturas modificadas, induzindo
assim, o surgimento das fases do material, dependente da temperatura aplicada [3, 17].

2.2 Materiais Heusler

Durante muitos anos, alguns cientistas começaram a desenvolver pesquisas com compos-
tos de Heusler, que são uma importante classe de materiais utilizados em diversas aplicações
spintrônicas.

Esta classe de compostos foi descoberta por Friedrich Heusler. Uma característica impor-
tante é que eles exibem comportamentos diferentes de outros compostos. Podemos citar como
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exemplo, um dos primeiros compostos de Heusler, Cu2MnAl que é uma liga feita a partir
de elementos metálicos ferromagnéticos. Entretanto, estas descobertas são consideradas im-
portantes devido as suas boas propriedades magnéticas e a utilização de uma ampla gama de
aplicações [18].

Estes compostos apresentam ainda características que os tornam excelentes para aplicação
na spintrônica, que são: alta temperatura de Curie, alta capacidade de polarização dos spins,
chegando a atingir seu nível máximo de 100% no nivel de Fermi e o possível baixo amorteci-
mento de Gilbert.

Em razão disto, vem crescendo a quantidade de pesquisas realizadas com base nestes mate-
riais, nos quais são estudados suas propriedades estruturais, magnéticas, eletrônicas e hiperfinas
de ligas ternárias do tipo Heusler, bem como as suas principais aplicações.

Para um estudo dos materiais Heusler, é importante conhecer a sua classificação, definida a
partir de quatro diferentes arranjos. Com base nisto, é possível destacar dois tipos de ligas que
são as denominadas half-Heusler, esta apresenta composição estequiométrica XYZ, podendo
ser representada por uma estrutura química cúbica com desordem química entre os átomos, e as
ligas do tipo full-Heusler, esta apresenta estequiometria X2Y Z, e possui uma sub-rede cúbica
que ocupa os átomos X, Y e Z, geralmente com estrutura que se transforma nas fases L21, B2,
e ainda A2. Isso ocorre de acordo com a temperatura aplicada durante a produção das amostras
e ao tipo de tratamento realizado em seguida [1].

Estes materiais ganharam grande interesse de estudos devido ao seu baixo amortecimento,
visto que, este é um fator importante para diversas aplicações tecnológicas, como por exemplo,
sensores produzidos utilizando estes tipos de materiais.

Estudos teóricos com respeito à origem microscópica da energia de anisotropia magnética
em algumas ligas indicaram que o acoplamento magnético possui caráter orbital, ocorre princi-
palmente, entre átomos com as características presentes nos materiais Heusler. Por outro lado,
dados experimentais, mostram que as propriedades magnéticas estão diretamente relacionadas
com a ordem ou desordem quimíca destes materiais.

A ocupação parcial que pode ser visualizada na figura 1, a qual ocorre entre os átomos Y e
Z, é responsável pela desordem que se dar da fase L21-B2. Um outro fato interessante, é que
esta desordem que ocorre na fase B2, pode favorecer a um ordenamento antiferromagnético, ao
qual gera o surgimento de um material ferromagnético.

Figura 1 – Em (a) A estrutura cristaliona ordenada na fase L21 com os átomos dos quatro respectivos
sítios A, B, C, D. Em (b) a estrutura L21 mostrando as posições A e B, e em (c) temos a
formação da estrutura L21 com desordem em B2 [19].
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Devido à formação intermediária destes compostos, suas propriedades podem sofrer peque-
nas mudanças em seu sistema microestrutural, sendo que estas pequenas mudanças na microes-
trutura podem resultar em grandes variações nas suas propriedades físicas como a tenacidade e
ductibilidade do composto intermetálico formado.

Pode-se dizer, que a estrutura cristalográfica das ligas de Heusler é analisada pela análise
das quatro sub-redes do tipo fcc, que encontram-se interpenetradas entre as células CsCl, onde a
posição de cada célula se dá de forma alternada, de acordo com os diferentes tipos de elementos
químicos que compõem esta sub-rede. De acordo com a literatura, os compostos Heusler variam
conforme sua formação estrutural, baseado em características de forma e ordem atômica [4].

2.3 Ligas Heusler Co2FeAl

A descoberta de Friedrich Heusler, em 1903, que ao adicionar elementos de transição a um
determinado tipo de ligas, seria possível obter ligas ferromagnéticas, a partir de materiais que
apresentam características metálicas ferromagnéticas.

Figura 2 – Tabela periódica com a representação estequiométrica das prováveis composições das ligas
Heusler. Em vermelho os elementos de X, em Azul temos Y, e em verde temos Z [4].

Neste trabalho, foi utilizado ligas do tipo full-Heusler, composição estequiométrica do tipo
X2Y Z, na qual estão presentes os elementos Cobalto, Ferro e Alumínio. No entanto, pode-
se ver que os elementos Cobalto e Ferro são metais de transição conforme visto na figura 2,
tendo que, os elementos que encontram-se em Y (Ferro), deve apresentar menos camadas de
valência do que os elementos que se encontram em X. O que é comprovado quando analisado as
camadas de valência do Ferro que é 3d6, vendo que a do Cobalto é de 3d7. Embora, tenhamos
ainda os elementos de Z, onde está localizado o elemento Al(alumínio), que é um metal do tipo
s-p [20, 21].
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As ligas de Heusler são compostos intermetálicos denominados como ligas ternárias, que
possuem fases formadas a partir da junção de três ou mais componentes metálicos que ocupam
sítios específicos em uma estrutura cristalina. A obtenção da estrutura mais ordenada das ligas
de Heusler resultam em propriedades com alta polarização de spin, elevada temperatura de
Curie e boa resistência à deformação.

Entretanto, pequenas mudanças em suas microestrutura pode acarretar em grandes modifi-
cações em suas propriedades físicas.

A formação estequiométrica das ligas de Heusler é dada por X2Y Z ou XYZ, onde X é um
metal nobre ou de transição como Fe, Co, Pt, etc, com camada de valência 3d, Y é um metal
de transição com camadas nd, nf como Mn, Cr, Ta entre outros e, por fim, Z que é um metal do
tipo s-p como Al, Sn, Ga, etc [22], como podem ser visualizadas na figura 2.

A composição das ligas do tipo Heusler, bem como suas estruturas e comportamento atô-
mico, podem ser melhor visualizados na tabela 2.

Tabela 1 – Composição das ligas de Heusler e tipo de estrutura de acordo com a organização dos
átomos[22]

.

Tipo Composição Ordem Grupo Parâmetro de rede
L21 X2Y Z Completa Fm3m a( 6A)
B2 X2Y Z Desordem em Y e Z Pm3m a/2

C1b XYZ Completa com vacância em C da posição X F43m a
A2 XYZ Desordem em X e Y ou Z e Y Im3m a/2

Os materiais correspondem aos vértices da rede de átomos e ao centro das faces, tendo
ainda que, quando os átomos X que assumem os sítios C, correspondem aos centros dessa
rede. Enquanto que os átomos Y e Z assumem uma forma alternada nos centros de oito cubos
formados pelos átomos X. Vários graus de desordem podem existir em uma mesma composição
química, embora com permutação de átomos em diferentes sub-redes [14].

A estrutura cristalina das ligas do tipo full-Heusler pode ser descrita em termos de quatro
sub-redes interpenetrantes fcc, com posições mostradas na tabela 2, onde os átomos dos sítios
A formam uma sub-rede, assim como os sítios B, C e D formam outras três sub-redes.

Tabela 2 – Posição cristalográfica dos átomos que compõem as ligas de Heusler [22]

.

A B C D
0 0 0 1

4
1
4

1
4

1
2

1
2

1
2

3
4

3
4

3
4

0 1
2

1
2

1
4

3
4

3
4

1
2

0 0 3
4

1
4

1
4

1
2

0 1
2

3
4

1
4

3
4

0 1
2

0 1
4

3
4

1
4

1
2

1
2

0 3
4

3
4

1
4

0 0 1
2

1
4

1
4

3
4

A tabela 2, mostra o comportamento e combinações estruturais encontradas na composição
estequiométrica XYZ, a qual pertence o grupo espacial F43m com rede cristalina similar a L21,
com quatro sub-redes cúbicas FCC, com vacância nos sítios C(3

4
3
4
3
4
) na posição X, conforme

7



mostrado, sendo representado na figura 3, que apresenta a estrutura química completamente
ordenada.

Figura 3 – Estrutura cristalina da liga full-Heusler L21 [23].

É viável que, as combinações dos elementos químicos satisfaçam os arranjos estequiométri-
cos de X2Y Z e XYZ para a formação de uma rede cristalina do tipo cúbica, embora que, para a
obtenção de resultados que satisfaçam esta estrutura, possa sofrer alterações em sua formação,
quando a amostra for submetida a um processo de tratamento térmico, durante ou após a sua
produção.

Na composição destas amostras temos a presença do átomos de Co2, Fe e Al, nesta estrutura
é possível identificar a forma como elas se ordenam entre si, no caso da estrutura L21 do CFA
ela é a mais ordenada. Quando a formação ocorre a partir do agrupamento dos átomos de Fe e
Al de forma aleatória essa estrutura se transforma numa B2, outrora, a desordem atômica entre
os átomos de Co2, Fe e Al é identificada como A2 [24].

Geralmente, esta fase A2 surge devido a possíveis falhas que venham a ocorrer durante o
processo de produção das amostras, ou durante algum tratamento térmico realizado. No entanto,
uma ordem química pode ocorrer de acordo com a transição da fase A2 para a B2, em um estágio
intermediário dessa desordem, onde os átomos X ocupam os sítios A e B, enquanto que Y e Z
estão distribuídos nos sítios C e D.

Portanto, é comparável que essa desordem entre os átomos presentes na formação do mate-
rial possa ocasionar mudanças na estrutura das ligas. É comum a existência de vários graus de
desordem para as mesmas composições, sendo que, isto ocorre em posições diferentes e entre
átomos de diferentes sub-redes do sistema, para esses casos, são facilmente identificáveis atra-
vés de medidas de difração de Raios X. É bem comum encontrar desordens da fase B2 durante
a produção das amostras.

As ligas de Heusler de fórmula X2Y Z são materiais com grande variedade de proprieda-
des físicas de bastante interesse, dependendo de sua composição podem ser classificadas como
metais semicondutores ou semimetais, e uma grande parte deles são classificados como ferro-
magnéticos. A estrutura completa é representada por quatro sub-redes que ficam interpenetradas
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com os átomos A, B, C, e D, resultante na estrutura cristalina L21 como pode ser visualizada na
figura 3.

Tendo em vista a formação das fases apresentadas, é de grande importância destacar que as
amostras de CFA produzidas para obtenção dos resultados deste trabalho, apresentam proprie-
dades de formação da fase B2 e surgimento da fase A2. A literatura em si relata a dificuldade
de se formar uma estrutura B2 ou L21 em um filme crescido sobre substrato amorfo, mas diante
de várias tentativas e na forma como foram crescidos os filmes, foi possível detectar a presença
de uma estrutura A2 e B2, e possivelmente levará a formação da fase L21 [3, 25].

Estes materiais possuem fases magnéticas que podem ser classificadas de acordo com a
origem microscópica da magnetização e de suas interações internas. Estas fases magnéticas
podem ser classificadas como: diamagnetismo, ferromagnetismo, antiferromagnetismo, ferri-
magnetismo, entre outras propriedades.

A formação de momentos magnéticos se dar a partir da interação eletrostática dos spins
dos elétrons que são os principais portadores do magnetismo. Para que ocorra o ordenamento
magnético dos elétrons, acontece o que chamamos de variação de energia, o qual está associado
a mudança que ocorre no alinhamento dos spins, que se encontram paralelo com o antiparalelo
dos átomos vizinhos.

Quando esta variação tende para um alinhamento paralelo e apresenta uma magnitude sufi-
ciente, dizemos que este é constituído de átomos ferromagnético, fazendo com que a magneti-
zação ocorra de forma espontânea. No entanto, quando esta variação de energia ocorre ainda em
um meio antiparalelo com momento magnético nulo, chamamos a estrutura do material de an-
tiferromagnético, já quando o momento magnético é diferente de zero a estrutura denomina-se
ferrimagnética [26].

Materiais que possuem ordenamento magnético devido a interação de troca de energia,
quando perturbados por meio de agitação térmica, que esteja acima da temperatura crítica deno-
minada de temperatura de Curie, deixa de exercer um comportamento ferrimagnético passando
a assumir um comportamento paramagnético.

Durante estudos desenvolvidos com as ligas de Heusler, é possível destacar as prováveis
combinações existentes entre os elementos químicos que satisfazem a estequiometria X2Y Z

ou XYZ, as mesmas possuem propriedades interessantes, por assumirem estrutura cristalina e
policristalina, afetada durante o tratamento térmico realizado na formação das estruturas [27, 2].

A estrutura do CFA é bem comum para uma diversidade de materiais, pelas ricas proprieda-
des magnéticas, elétricas e mecânicas. Em alguns materiais existe um grau de difusão química
que influência fortemente nas propriedades físicas. É fácil identificar nas ligas Heusler quanto
ao tipo de estrutura, às quais são denominadas full-Heusler e a half-Heusler como base em pelo
menos quatro arranjos estruturais diferentes que podem variar de acordo com o arranjo entre os
átomos XYZ [28].

A estrutura cristalográfica dessas ligas depende da composição química dos materiais pre-
sentes, onde cada célula possui uma posição alternada em que a ocupação desses elementos
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podem assumir posições diferentes e formar outras estruturas, sejam elas ordenadas ou não,
como é o caso da estrutura L21 e B2 [22].

A difração de raios-X (DRX) é o método mais preciso para se fazer a identificação das
propriedades estruturais dos materiais. Baseado em alguns trabalhos experimentais com ligas
de Co2FeAl, crescidas sobre substratos de Si e MgO, é feita uma análise dos resultados obtidos
com diferentes temperaturas, os quais é possível identificar nos filmes que na formação das
fases A2 e B2 elas variam conforme a temperatura usada durante annealing [29], assim como a
formação da fase L21 quando o material é submetido a uma determinada temperatura crítica[30,
31].

Sabendo então que, a estrutura L21 é a fase mais ordenada da liga de CFA, considerando os
vários graus de desordem dos átomos que podem existir para uma mesma composição química,
haja vista que, estes átomos permutam de posições entre eles em diferentes sub-redes. Em
alguns trabalhos é possível identificar a evolução nas fases estruturais de A2 para B2, assim
como, o surgimento da fase L21. O estudo destas ligas possuem amplos campos de estudos,
uma das mais importantes é a aplicação de válvulas de spins, bem como os diversos campos de
estudos que podem ser facilmente encontradas na literatura.

Fazendo uma análise da formação estrutural das ligas, temos que, quando estas encontram-
se completamente ordenada, suas sub-redes A, B, C, D encontram-se ocupadas pelos respectivos
átomos X, Y, X, Z, que dão origem a formação da estrutura L21. A medida que os átomos
de X permanecem ordenados e ocorra uma desordem em Y e Z, temos a formação de uma
estrutura semi-ordenada denominada fase B2. No caso de ocorrer uma desordem aleatória entre
os átomos X, Y e Z, temos a formação de uma estrutura completamente desordenada a qual é
chamada de fase A2. Recentemente, ligas com este tipo de estrutura tem atraído muitos estudos,
devido ao seu forte potencial em aplicações na spintrônica e nas diversas áreas da eletrônica
[14].

A obtenção das fases ordenadas das ligas de Heusler está diretamente relacionada com o
tratamento térmico aos quais estas ligas são submetidas, visto que, este fato pode ou não ocasi-
onar a desordem atômica dos átomos. No processo realizado para obtenção dos resultados deste
trabalho, os quais serão vistos mais adiante.

Nota-se que quando tratados a determinadas temperaturas obtêm-se uma estrutura semi-
ordenada das ligas, assim como quando se aplica uma outra temperatura os átomos tendem a se
desordenarem dando origem a formação da fase A2, estes dados se mostram em comum acordo
com o que pode-se encontrar na literatura.

A formação das fases ordenadas dessas estruturas podem está relacionadas com o tratamento
térmico ao qual seja submetido, isto pode ocasionar desordem na rede cristalina que há entre
os átomos X, Y, Z. Quando a desordem ocorre entre os átomos Y-Z ocasiona o surgimento da
fase B2, quando esta desordem ocorre entre X-Z ou X-Y ocasiona a formação da fase A2. Esta
desordem no material pode ser facilmente evidenciada com base na técnica de Raio-X. A figura
4, mostra como ocorre essa desordem entre os átomos [25]
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Figura 4 – (a) representa a fase ordenada L21, onde os átomos encontram-se completamente ordenados,
em (b) nota-se claramente a desordem entre os átomos X e Y, assim como em (c) apresenta
essa desordem entre os átomos X e Z. [25]

As imagens apresentadas na figura 4 mostram a evolução das fases estruturais do CFA, desde
a fase L21 até as fases B2 e A2, nas quais, estas podem formar-se tanto durante o processo
de crescimento dos filmes, ou durante os diferentes tratamentos térmicos utilizando diferentes
temperaturas, uma vez que o material possui uma determinada temperatura crítica que pode
influenciar na formação estrutural do material, e daí é possível obter diferentes resultados com
relação a intensidade de cada pico.

Uma característica importante das ligas de Heusler, é o fato destas apresentarem a possibi-
lidade de possuir uma corrente de spin altamente polarizada, podendo atingir até 100% no nível
de Fermi.

Particularmente, destaca-se a liga de CFA podendo gerar correntes de spin 100% polarizadas
no nível de Fermi, como mencionado anteriormente, este tipo de liga surge como forte candidato
para ser o meio propagador de correntes de spin ou até mesmo a antena receptora de correntes
de spins polarizados.

Entretanto, quando um sistema encontra-se polarizado, e este é submetido a uma diferença
de potencial dentro de um circuito, o equilíbrio desse sistema é alterado, resultando então numa
corrente, com sentido dependente da tensão que é aplicada sobre o sistema [32].

Tendo como referência a corrente do elétron, contando que este possui dois atributos em
especial, "carga"e "spin", é possível dizer que um dos principais objetivos da matéria conden-
sada é entender de forma precisa o comportamento dos elétrons, bem como seu spin frente a
diferentes situações experimentais

Neste sentido, utilizar materiais magnéticos como elementos de transporte eletrônico, nos
permite, aplicando-se campos magnéticos, realizar a polarização de spins desta corrente. Diante
disso, podemos gerar correntes de spins polarizados de acordo com o meio material em que os
portadores de cargas estão localizados, tal propriedade de polarização de spin para o CFA, e
fortemente relacionado ao grau de ordenamento dos átomos na estrutura cristalina.

Segundo Yoshio Miura [33], a desordem existente entre os materiais utilizados ocorre de
forma significativa reduzindo assim a polarização do spin da liga original. Nota-se também,

11



que a rotação da polarização de spin do Co2 e do Al diminui com o aumento da concentração
de Fe na composição, induzindo assim, uma elevada temperatura de Curie que é uma das ca-
racterísticas de ligas do tipo Heusler, e assim fazendo com que os materiais ferromagnéticos
obtenham uma corrente altamente polarizada, que são obtidos apenas na fase completamente
ordenada L21, que é feita com baixa concentração de Fe. E embora a polarização do spin seja
muito sensível, o mesmo autor do trabalho explica que a condutividade elétrica do material é
muito baixa o que ocasiona o surgimento de uma estrutural desordenada.

Uma outra importante característica das ligas de Heusler, especificamente as ligas de CFA, é
que estas podem apresentar um baixo fator de amortecimento de Gilbert, esta é uma importante
propriedade que pode está diretamente relacionada com a relaxação da magnetização.

Compreender o processo de relaxação magnética em materiais com dimensões nanoscópicas
tem se tornado alvo de grandes estudos em magnetismo. A dinâmica da magnetização, desen-
volvida particularmente em filmes finos magnéticos pode ocasionar um relaxamento magnético
que envolve a dissipação de energia e estado do spin.

O termo de amortecimento, conserva o comprimento do vetor magnetização ~M , necessário
para um ferromagneto ideal. No entanto, para materiais reais o processo de relaxação dos spins
não permite com que o módulo vetor ~M se conserve.

Estudos experimentais, realizados por alguns grupos de pesquisas, reportam que a baixa
constante de amortecimento faz com que as ligas de Heusler, em particular as ligas baseadas no
Co, sejam promissoras em diversas aplicações por possuírem uma elevada polarização de spin
[34].

O fator de amortecimento de Gilbert é parte integrante da equação para a dinâmica da mag-
netização descrita por Landau-Lifshitz-Gilbert, o qual inclui um termo de amortecimento dado
por α = λ

γM
(que é a constante adimensional de Gilbert) [35] que pode ser calculada por:

d ~M

dt
= γ( ~M × ~H)− γ α

~M
[ ~M × ( ~M × ~H)] (2.1)

Onde ~M é o vetor da magnetização, ~H o vetor campo magnético e γ = |γG|
(1+α2)

, sendo γG, é
o raio giromagnético e α a constante fenomenológica de amortecimento [36].

Os termos básicos para compreensão do fator de Gilbert são basicamente:

� O termo de precessão dos spins, no qual a energia magnética do spin se conserva e o
mesmo determina a frequência precessional da dinâmica da magnetização [37].

� O termo de amortecimento que é responsável por fazer com que o sistema magnético
possa sofrer uma relaxação para um nível mínimo de energia local, isto é, a energia do sistema
se dissipa durante o processo de dinâmica da magnetização [37].

� O termo de torque do spin, que envolve ambos os termos em seu sistema, o qual pode
funcionar tanto como fonte de precessão, quanto como campo efetivo desse sistema, podendo
ainda assumir a função de fonte de amortecimento [37].
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Segundo a literatura, o que se busca são explicações detalhadas e qualitativas de processos
de amortecimento. As ligas de Co2FeAl são materiais de grande interesse em diversas aplica-
ções transferência de torque de spin, devido ao baixo parâmetro de amortecimento, parâmetro
que pode ser calculado tendo como base as equações matemáticas citadas anteriormente e por
meio de investigação de ressonância ferromagnética [38, 39].

Tendo então que o amortecimento de Gilbert esta presente na relaxação da magnetização e é
obtida a partir de um termo de energia livre magnética, e estes efeitos estão presentes nas ligas
de CFA e por serem materiais indicados em aplicações diversas pelas suas boas características,
devido ao baixo fator de amortecimento [25], faz com que estas características assumam forte
contribuição em meio a dinâmica da magnetização [35].

2.4 Propriedades Magnéticas estáticas

O estudo das propriedades magnéticas em filmes finos, multicamadas e estruturas magnéti-
cas em escala nanométrica são de grande importância para o avanço em pesquisas cientificas e
tecnológicas, bem como, também visa o desenvolvimento de estruturas com possível aumento
na capacidade de memórias e na velocidade de gravação quando referentes a discos magnéticos
em equipamentos comerciais [32].

Com acoplamento de um material ferromagnético e um antiferromagneto como um espa-
çador interposto, pode-se dizer que a rugosidade que existe nas interfaces dos filmes ou dos
substratos utilizados exercem influência sobre as propriedades magnéticas, assim como aniso-
tropias, coercividade, etc.

A caracterização magnética é importante para o entendimentos das propriedades da amos-
tra. Neste trabalho, as propriedades magnéticas estáticas foram estudadas através de curvas de
magnetização obtidas com um magnetômetro de amostra vibrante (VSM) [40].

O processo de magnetização de um material ferromagnético é basicamente a evolução da
magnetização do material face a aplicação de um campo magnético externo. Com uma gradual
aplicação do campo magnético a este material, este material ferromagnético tende a reorganizar
sua estrutura, o que consequentemente vai orientar a magnetização do material [26], gerando
assim uma curva denominada como curva de histerese.

A curva de histerese é basicamente a medida do componente da magnetização e função do
campo magnético aplicado ao longo de alguma direção com relação a direção em que o campo
magnético é aplicado. Tendo então, que se esta direção estiver coincidindo com a aplicação do
campo magnético, está sendo medido então uma componente longitudinal, e sendo esta direção
aplicado na direção perpendicular, tem-se então uma componente transversal.

A figura 5, exibe uma curva típica de magnetização, da qual podem ser retirados alguns
elementos importantes que descrevem o comportamento magnético de um material ferromag-
nético. Considerando inicialmente uma amostra completamente desmagnetizada, temos uma
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Figura 5 – Ciclo de histerese de um material [26]

amostra com domínios distribuídos de modo que a magnetização total externa seja zero, re-
presentando apenas pelos momentos magnéticos, onde cada momento magnéticos representa
a orientação do domínio, em que cada um desses domínios representam a magnetização total
de saturação desse material quando aplicamos um campo magnético externo, onde cada do-
mínio magnético representa a magnetização total do nosso material. Quando esses momentos
apresentam-se completamente ordenados, temos a magnetização de saturação e com a variação
do campo após a saturação do material, e quando H diminui, M não retorna pelos mesmo pontos
da curva, isso deve-se a rotação e aos deslocamentos irreversíveis dos domínios magnéticos, e
que quando H=0, a magnetização remante do material assume um valor finito de magnetização
remante (MR)[26, 32].

A magnetização de determinado material é definida como a soma dos momentos magnéti-
cos do sistema dividido pelo seu volume [41]. O comportamento magnético de determinados
materiais, podem ser caracterizados basicamente pela susceptibilidade magnética, χ definida
por:

χ =
∂M

∂H
, (2.2)

Sendo que M é a soma dos momentos magnéticos elementares dados por unidade de vo-
lume, e H que representa um campo magnético aplicado. Assim, a susceptibilidade representa
a resposta magnética de um determinado material a uma variação do campo magnético.

Como já mencionado anteriormente, a curva de histerese é a medida da componente da
magnetização em função de um campo magnético aplicado ao longo de alguma direção com
relação a direção a qual está sendo aplicado o campo magnético. Entretanto, se para uma
medida a direção da magnetização coincidir com a direção do campo magnético, dizemos que
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estamos medindo a componente longitudinal do material, se esta direção for perpendicular,
temos então uma medida na direção transversal.

É importante citar que vários fatores influenciam nas propriedades magnéticas de um filme
fino, tal como, na distribuição de grãos, a orientação destes, e a espessura do filme. Alguns
trabalhos, mostram a complexividade existente entre os parâmetros e as propriedades magné-
ticas. Estudos experimentais apontam sérias dificuldades no que se diz respeito aos princípios
que controlam as propriedades magnéticas em filmes finos de escala nanométricas [42].

O princípio de funcionamento do VSM é baseado na lei de indução de Faraday. Uma força
eletromotriz é induzida em uma bobina quando há variação do fluxo magnético. No VSM, o
material encontra-se magnetizado, com a aplicação de um campo magnético uniforme, e vibra
fazendo movimentos periódicos em relação as bobinas de detecção. Logo esta força eletromo-
triz é induzida pelas bobinas devido ao movimento oscilatório da amostra, sendo proporcional
a M da amostra.

Os compostos do tipo Heusler X2Y Z, os quais possuem estrutura cristalina do tipo tetrago-
nal apresentam uma sub-rede de face centrada, os quais apresentam interação magnética entre
seus átomos constituintes, formam ainda, uma interação magnética deslocada devido as suas
diferentes sub-redes, que ocasiona o surgimento de novos e diferentes campos magnéticos, o
que proporcionam a estes compostos o crescente interesse em diferentes aplicações.

2.5 Propriedades Magnéticas dinâmicas

A dinâmica da magnetização pode ser descrita com base na equação de Landau-Lifshitz-
Gilbert,

d ~M

dt
= γ ~M × ~Heff − γ

α

~Ms

~M × d ~M

dt
(2.3)

onde γ representa o fator giromagnético, Ms a magnetização de saturação, ~Heff representa
o campo magnético efetivo e α, o fator de amortecimento de Gilbert.

O campo magnético efetivo ~Heff leva em consideração todas as contribuições macroscópi-
cas e microscópicas que se encontram dentro dos termos de energias livres do sistema magné-
tico. É possível obter a configuração do campo efetivo, a partir da expressão:

~Heff = H̄ + H̄a +
2A

µ0Ms

∇2H̄ (2.4)

Onde H̄ é o campo magnético interno, H̄a o campo de anisotropia e A informa a inten-
sidade da constante de troca. Na expressão 2.3 podem aparecer termos que dependendo do
sistema magnético a ser estudado, de modo que podem ser adicionados termos referentes a ou-
tros tipos de energia. Sendo então, na expressão 2.4 adicionada o termo de amortecimento de

15



Gilbert, o qual para pequenos amortecimentos se tornam equivalentes ao termo de amorteci-
mento de Landau-Lifshitz. Estes amortecimentos supracitados, refletem a inércia de rotação da
magnetização devido a interação entre os vizinhos.

O fenômeno denominado como ferromagnetismo se manifesta abaixo da temperatura crí-
tica, denominada como temperatura de Curie. Quando os materiais se encontram a uma tempe-
ratura acima desta temperatura crítica, o comportamento destes materiais é denominado como
paramagnético.

Parâmetros como susceptibilidade e permeabilidade magnética são de fundamental impor-
tância para a descrição dos materiais com características ferromagnéticas. Entretanto, em inves-
tigações magnéticas, a partir do domínio de frequências e susceptibilidade magnética, tem-se,
que os cálculos de susceptibilidade e permeabilidade magnética são parâmetros comumente
medidos [43].

Em amostras ferromagnéticas, a magnetização ordena-se usualmente nas regiões denomi-
nados como domínios magnéticos, dentro de cada um destes domínios a magnetização possui
valor de saturação quando se aplica um campo magnético na amostra, visto que os domínios
magnéticos aumentam em volume, de modo reversível ao movimento de paredes de domínios,
tornando à amostra magnetizada macroscopicamente.

Atentando-se às principais propriedades dentro da dinâmica da magnetização, vale salientar
que este fator de amortecimento reflete basicamente na "inércia"de rotação da magnetização,
devido à interação entre os átomos, acarretando assim em diferentes mecanismos presentes na
dinâmica geral da magnetização, como descrita na equação de Landau-Lifshitz [43, 44].

A existência de materiais com alta permeabilidade magnética, como por exemplo as ligas
de Co2FeAl, que quando submetidas a uma corrente alternada ac, podem apresentar sensíveis
ou drásticas variações na impedância com presença de um campo contínuo [45].

Essas são características peculiares do efeito de magnetoimpedância (MI) que está inserido
na dinâmica de magnetização.

O estudo das propriedades dinâmicas em filmes finos e multicamadas magnéticas são de
grande importância em diversas aplicações tecnológicas dentre as quais, se destacam senso-
res de campo e cabeças de gravação magnética. Com a descoberta da magnetorresistência em
1988, muitos dispositivos passaram a serem produzidos com base neste efeito e passando a ser
manuseado como base de estudos, sendo amplamente utilizados na industria eletrônica. Por
isso, cada vez mais, está sendo aberta novas possibilidades para miniaturização de dispositivos
com alta capacidade de gravação, como por exemplo sensores de campo magnéticos, memó-
rias de gravação magnética, dentre outros dispositivos [46], destacando-se ainda devido a suas
potenciais aplicações que vão desde a spintrônica [47] até a aplicação em biosensores [48].

Devido a estes fatores, o efeito de magnetoimpedância(MI), torna-se um forte candidato
nesta área devido as suas grandes variações percentuais, principalmente em multicamadas, visto
que estas variações podem influenciar na sensibilidade e na leitura de dados gravados.
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2.5.1 Magnetoimpedância

Uma vez que a impedância Z de determinado dispositivo é definida como a razão existente
entre a voltagem VAC e a corrente IAC ambas medidas em seus terminais, teremos que, se
esta corrente ou voltagem for aplicado a uma determinada faixa de frequência que encontre-se
fixa, onde ω = 2π.f , tem-se que impedância deste material pode então ser representada por um
numero complexo [49, 50, 51]. Com isto, têm-se que as partes real e imaginária deste número
complexo estão diretamente relacionadas com as amplitudes e as fases relativas existentes entre
a voltagem VAC e a corrente IAC[50]. Esta relação pode ser mostrada com base em:

Z = R + iX =
VAc
IAc

, (2.5)

cuja componente real R corresponde a resistência e a componente imaginária χ é a reatância.
A figura 6, mostra a configuração experimental das medidas de magnetoimpedância(MI):

Figura 6 – Configuração básica para medidas de magnetoimpedância, onde temos que a frequência da
corrente encontra-se imersa no termo ω = 2π.f e V está diretamente relacionada com a
impedância do material a partir do termo V = ZI . Nesta configuração é possível visualizar
que o campo magnético externo ~Hext encontra-se no plano e paralelo a corrente. Neste caso,
o campo também pode ser aplicado em diferentes direções, afetando na resposta magnética
obtida a partir das mediadas de MI [43]

.

Basicamente o efeito de Magnetoimpedância (MI) consiste na variação da impedância total
de um material, geralmente ferromagnético quando submetida a um campo magnético externo
estático ~H0 [44, 49, 52, 53]. A variação relativa da impedância Z em função de determinado
campo máximo pode ser facilmente calculada através de:

MI% =
Z(H)− Z(Hmax)

Z(Hmax)
× 100 (2.6)

O efeito de magnetoimpedância em determinado material pode ainda se apresentar em dife-
rentes faixas de frequências. Para uma melhor percepção desta dinâmica pode-se incluir um ou-
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tro parâmetro δm, o qual é denominado como profundidade de penetração (skin depth)[44, 50],
como sendo dependente da frequência ω da medida. Esta profundidade de penetração repre-
senta uma medida de profundidade com que a radiação eletromagnética penetra na superfície
condutora ou, em um condutor carregando uma corrente que esteja a uma profundidade que
encontre-se abaixo da superfície de sonda do condutor [54]. Este parâmetro é dado por:

δm =
1

√
σωµ

(2.7)

Sendo σ e µ representam a condutividade e permeabilidade do material condutor.

A impedância dos materiais condutores apresenta comportamentos classificados tipicamente
em três diferentes faixas de frequências, classificadas como baixas, intermediária e altas frequên-
cias [43, 44, 50].

� Para o regime de baixas frequências, as medidas ocorrem na ordem de KHz e MHz. Neste
caso, a profundidade de penetração é maior que a metade da espessura da amostra, onde a maior
variação na impedância é dada a partir da sua componente imaginária, predominando então um
efeito denominado como magnetoindutivo [44, 50].

� Para o regime de frequências intermediárias, a profundidade de penetração se dá no or-
dem de dimensão da amostra. Neste caso, a mudança na impedância está intimamente ligada
à variação da permeabilidade magnética que se da em diferentes campos, embora haja uma
predominância de efeito skin, ainda há uma contribuição do efeito de Ressonância ferromagné-
tica, passando este a ser também um agente responsável pela variação ocorrida na impedância
[44, 50].

� Para o regime de altas frequências, na ordem de GHz, neste caso a profundidade de pe-
netração é muito maior que as dimensões da amostra, sendo então o efeito de ressonância fer-
romagnética a principal responsável pela variação na impedância da amostra. Neste regime de
frequência, o processo de magnetização tem como termo dominante a precessão da magnetiza-
ção [44, 50].

Tal comportamento ocorrido em altas frequências, com base no acoplamento de troca entre
as camadas, ocorrendo o fenômeno denominado como efeito de ressonância ferromagnética, faz
com que este seja um fator crucial para o entendimento da dinâmica dos materiais estudados.

O estudo do efeito de magnetoimpedância em multicamadas por exemplo, deve-se levar em
conta a interação entre as camadas magnéticas, as quais, em nossas analises temos multica-
madas, onde uma camada é separada da outra, a partir de uma camada metálica em que sua
espessura varia de acordo com a amostra.

Vários estudos em filmes finos e multicamadas, mais precisamente se tratando das ligas
de Heusler têm sido realizados, principalmente devido ao seu alto desempenho de impedân-
cia destes materiais, pelo fato destes tipos de ligas possuírem alta polarização de spin e um
baixo amortecimento de Gilbert[55]. Devido a esses fatores, as ligas de CFA são importantes
candidatos para aplicações em sensores magnéticos.
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Como já mencionado na seção anterior, o termo efeito de magnetoimpedância, consiste na
variação da impedância elétrica de um determinado material, quando submetido a um campo
magnético externo DC [6, 45, 56, 57]. Esta variação de impedância está associada à dependência
de penetração eletromagnética com a permeabilidade efetiva do material, este mesmo pode ser
associado ao efeito skin ou efeito pele [29, 6, 58, 59].

O efeito de magnetoimpedância (MI) surgiu como uma alternativa ao tradicional experi-
mento de FMR para obtermos informações de dinâmica da magnetização em amostras com a
geometria de filmes finos e multicamadas.

Diante de tantos mecanismos que influenciam na magnetização dos materiais, as medidas de
MI nas amostras são considerados como um dos principais mecanismos exercendo forte influên-
cia nas propriedades magnéticas destes materiais, uma vez que, o estudo da MI em condutores
depende basicamente da forma de como é manipulado na hora de realizar a medida, assim como
na obtenção dos resultados experimentais.

Em alguns casos, o efeito de MI é tratado como uma medida de forma longitudinal, que
ocorre quando o campo magnético externo é aplicado na mesma direção da corrente AC. E
para outros casos, este efeito pode ocorrer de forma transversal, que se dar quando o campo é
aplicado perpendicular a corrente AC [49].

O efeito de magnetoimpedância possui contribuição de ressonância ferromagnética(FMR).
Este efeito de FMR ocorre quando a amostra é submetida a um campo magnético uniforme
~Hext e um, campo magnético com alta frequência perpendicular à mesma direção deste campo
~Hext ,ocorrendo então, um alinhamento dos momentos magnéticos do ~Hext em determinados

campos de saturação, onde o campo alternado desloca os momentos da sua posição de equilí-
brio, fazendo com que este processione em direção a ~Hext com uma frequência f característica
[48, 60, 61, 62]. O sistema de medida de ressonância ferromagnética pode ser representada pela
figura a seguir:

Figura 7 – a) Esquema de aparato experimental utilizado para medidas de ressonância ferromagnética,
b) espectro de absorção de uma amostra, retirada de [63].

A configuração utilizada na medida de magnetoimpedância, sendo então favorável para efei-
tos de ressonância ferromagnética. Esta relação foi relatada por Yelon et al.[64]. O que pode-se
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dizer é que este efeito ocorre quando a parte real da impedância atinge o seu valor máximo, logo
sua parte imaginária tende a zerar, ou seja, este efeito ocorre quando há uma absorção máxima
da potência da onda. Tais técnicas, permitem o estudo de importantes propriedades magnéticas
das amostras, como: comportamento da permeabilidade magnética em função do campo e da
frequência, magnitude e dispersão das anisotropias e seus eixos, dentre outros aspectos. Para
resultados com mais precisão são realizados os cálculos de impedância que pode ser visto em
trabalhos anteriores [43].

Estas relações, dar-se ainda em meio as aplicações, em todos os mecanismos que influen-
ciam no processo de magnetização, possuem contribuições para o efeito de magnetoimpedância.

Diante disso, têm-se que a anisotropia a qual pode ser mostrada de forma experimental nas
medidas de M ×H , visto que esta apresenta um importante papel na MI.

Em meio a esta abordagem, temos que as medidas de magnetoimpedância pode assumir
configurações longitudinal onde campo e corrente são aplicados na mesma direção [49], ou
(quando o campo é aplicado na mesma direção do eixo de fácil magnetização, ou eixo fácil
[65]). Entretanto, o efeito de magnetoimpedância na configuração transversal, onde o campo é
aplicado perpendicular a corrente [49], ou quando o campo magnético é aplicado na direção do
eixo duro de magnetização [65].

Neste trabalho, especificamente, foram utilizadas as duas configurações de medidas, levando
em consideração o campo aplicado com relação a anisotropia da amostra.
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CAPÍTULO 3

Procedimentos Experimentais

Neste capítulo, serão expostos as técnicas e procedimentos experimentais utilizados na pro-
dução e caracterização das amostras aqui estudadas. Como discutido na introdução deste traba-
lho, serão exploradas as propriedades estruturais, magnética estática e magnética dinâmica de
camadas simples de CFA e multicamada de [CFA/Ag]×20 crescidas sobre substrato de vidro.

3.1 Produção de amostras

As amostras foram crescidas através da técnica de Magnetron Spputering. O processo de
deposição por Magnetron Sputtering consiste na aceleração de íons de um gás inerte (Argônio
por exemplo), sobre um alvo de composição conhecida que ao se chocarem, os íons transferem
momentos para os átomos ou molécula do alvo, fazendo com que os mesmos sejam ejetados
em direção ao substrato, estrategicamente posicionado. Os canhões utilizados para o posicio-
namento do alvo a ser depositado apresentam uma configuração de imãs tal que o plasma seja
sustentável durante o processo, uma vez que os íons carregados geram um processo de blinda-
gem sobre o canhão [66, 67].

Tal processo de crescimento de filmes finos conta com uma grande quantidade de parâmetros
controláveis, a fim de se manter a taxa de deposição e a qualidade dos filmes confiáveis,como
também, garantir a reprodutibilidade das amostras a serem estudadas. Como principais parâ-
metros valem destacar:

• O tipo de fonte utilizado para a deposição (RF ou DC), um fator altamente dependente do
tipo de material a ser crescido;

• Tensão e potências das fontes durante o processo de deposição dos filmes;

• Pressão de base na câmara antes da deposição;

• Pressão de gás (Ar) durante a deposição;



• Fluxo de gás na periferia dos canhões durante a deposição;

• Controle de temperatura antes, durante e depois da deposição.

A facilidade no controle absoluto destes parâmetros faz com que a técnica de Sputtering seja
uma das mais utilizadas na produção de nanoestruturas, possibilitando a obtenção de filmes com
boa uniformidade, qualidade de interfaces, controle de estrutura cristalina, e, principalmente,
reprodutibilidade das amostras a serem estudadas [68].

Devido à necessidade de crescimento de amostras na estrutura de multicamada, e devido as
limitações do sistema de sputtering existente no LNMS da UFRN, o procedimento de cresci-
mento das amostras teve que contar com a colaboração científica de outras instituições, princi-
palmente, do Laboratório de Magnetismo e Materiais Magnéticos (LMMM) da UFSM.

Com isso, o trabalho em questão contou com duas etapas distintas para produção de amos-
tras. Inicialmente, amostras na forma de camadas simples foram depositadas utilizando o sis-
tema de sputtering do LNMS e inúmeros tratamentos térmicos foram realizados para encontrar-
mos os parâmetros de deposição e tratamentos que seriam utilizados no sistema do LMMM.
A segunda etapa foi a produção de camadas simples de CFA sobre uma camada de MgO e da
multicamada [CFA/Ag]×20 no LMMM, por contar com um sistema de sputtering mais robusto
do que o sistema disponível na UFRN.

O Sputtering existente no LMNS da UFRN, mostrado na figura 8, consiste em um equi-
pamento comercial Rapier/Orion Sputtering System da AJA. O mesmo é composto por uma
câmara de vácuo, que possui dois canhões (RF e DC), um sistema de vácuo que conta com uma
bomba mecânica e uma turbo molecular, que nos permite alcançar pressões de base ordem de
10−6 Torr. O controle de entrada de gás é realizado utilizando uma válvula, agulha de precisão.

O sistema conta ainda com um excelente controlador de temperatura sobre o substrato, que
permite a deposição e o tratamento térmico das amostras in sito. O sistema de aquecimento é
um aquecedor resistivo SHQ 15A com um PID da marca AJA que pode alcançar temperaturas
e até 900◦C.

O equipamento existente no LMMM da UFSM é configurado para facilitar a produção de
nanoestruturas na forma de multicamdas. A figura 9 mostra o sistema do LMMM, este equipa-
mento alcança uma pressão de base de 2× 10−7 Torr, através de uma bombas mecânica e uma
difusora. O sistema conta com 4 canhões podendo ser alimentados utilizando fontes DC ou RF,
e com um sistema de aquecimento por irradiação com a possibilidade de alcançar até 450◦C
controlado por um circuito PID.

Os substratos são posicionadas em um sistema controlado por motores de passo, que permite
a programação para a deposição em sequência de até 4 filmes distintos. Outro motor de passo
controla um Shutter para abertura e fechamento da linha de deposição alvo-substrato. Além
disso, o equipamento conta com um sistema de indução de anisotropia magnética, através da
aplicação de um campo magnético de 1 KOe sobre o substrato durante o crescimento dos filmes.
Algumas especificações do sistema disponível no LMMM são listada abaixo:
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Figura 8 – Magnetron Sputtering existente no LNMS da UFRN. Este equipamento conta com dois ca-
nhões configurados para deposição de materiais magnéticos e metálicos não magnéticos. O
sistema de vácuo conta com uma bomba mecânica e uma turbo molecular e alcança pressões
de base de até 10−6 Torr.

� Uma câmara com sistema de vácuo, a qual possui duas bombas BALZERS, uma rotativa
e outra difusora, capaz de fazer a pressão e atingir uma pressão equivalente à 2× 10−7.

� Quatro canhões (magnetron), com duas fontes de corrente RF, e dois com fontes DC
Advanced Energy MDX 500 (DC). Sendo possível depositar até quatro materiais diferentes,
sendo dois metais e dois isolantes.

� Porta substrato com formato cruzado, tornando possível crescer quatro filmes em uma
única rodada.

� Shutter responsável por liberar ou interromper a deposição programável.

� Fluxo de gás dentro da câmara que pode ser controlado por meio de controladores de fluxo
do tipo 1179S MKS.

� Pressão medida através de Baratron permitindo que a pressão dentro da câmara possa
variar.

A partir da calibração das taxas de deposição de todos os alvos utilizados (MgO, Ta, CFA,
Ag), iniciou-se o processo de deposição das amostras sobre substratos amorfos (vidro). A figura
10 mostra a estrutura das amostras estudadas neste trabalho, o substrato amorfo utilizado foi o
vidro (Glass Substrate), um buffer de Ta foi utilizado para uniformizar a superfície do substrato
antes da deposição.

Em particular, para a amostra apresentada na figura 10 (a), temos duas configurações distin-
tas. A primeira consiste exatamente com a estrutura apresentada, ou seja, uma camada simples
de CFA de 500 nm. A segunda configuração conta com uma camada de MgO de 5 nm sobre a
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Figura 9 – Magnetron Sputtering - LMMM-UFSM: A esquerda uma visão geral do sistema de deposição
utilizado para deposição das multicamdas. A direita um visão interna da câmara de deposição
destacando o sistema de aquecimento e os canhões existentes.

camada buffer de Ta.

(a) (b)

Figura 10 – (a) Estrutura das camadas simples de CFA onde o buffer de Ta foi comum a todos os filmes
deste trabalho. (b) Multicamada de [CFA/Ag]×20 com as espessuras indicadas. Em ambas
as figuras pode-se observar o a direção do campo magnético aplicado durante o crescimento
do filmes.

Nos primeiros processos de deposição, realizados no LMMM da UFSM, pressão de base de
2, 7× 10−6 Torr e pressão de trabalho de 3, 0× 10−3 Torr foram utilizadas durante a deposição.
Foram crescidas amostras simples de CFA sobre multicamada de CFA conforme já descrito. Os
parâmetros de deposição estão resumidos na tabela 4.

Tabela 3 – Parâmetros de deposição do grupo de amostras produzidas no LMMM - UFSM

Parâmetros de deposição CFA Ag Ta
Pressão de Trabalho 3, 0× 10−3 3, 0× 10−3 3, 0× 10−3

Fonte DC RF DC
Taxa 0,71 Å/S 4,42Å/S 0,18Å/S
Potência 20W 10W 20W

Nos processos de deposição, realizados no LNMS da UFRN, pressão de base de 5, 0× 10−6

Torr e pressão de trabalho de 3, 0 × 10−3 Torr foram utilizadas durante a deposição. Foram
crescidas amostra simples de CFA sobre uma camada buffer de MgO conforme descrito anteri-
ormente. Os parâmetros de deposição estão resumidos na tabela 3.
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Tabela 4 – Parâmetros de deposição do grupo de amostras produzidas no LNMS - UFRN

Parâmetros de deposição CFA Ag
Pressão de trabalho 3,0 ×10−3 3,0 ×10−3

Fonte DC DC
Taxa 1,99 Å/S 2,09 Å/S
Potência 50W 20W

Tabela 5 – Conjunto de amostras produzidas para este trabalho. Amostras produzidas para fins deste
trabalho, e procedimentos utilizados para caracterização.

Tipo da amostra Nome da amostra DRX VSM MI
Filme Simples CFA(500nm)
Filme Simples MgO/CFA(500nm)
Tricamada CFA/Ag/CFA(200nm)
Multicamada [CFA10nm/Ag2nm]×20

Com os parâmetros de deposição estabelecidos, iniciou-se o processo de produção de amos-
tras na forma de multicamada. Inicialmente, uma tricamada de CFA/Ag/CFA foi produzida
com o intuito de estudar unicamente as propriedades estruturais observada com esta estrutura,
como será exposto no capítulo de resultados. Além disso, foi crescida uma amostra na forma
de multicamada, conforme descrito anteriormente.

De uma forma geral produzimos um conjunto de amostras contendo camadas simples, tri-
camada (apenas para análise estrutural) e multicamada. Todas as propriedades destas amostras
estão resumida na tabela 5, bem como as técnicas experimentais utilizadas.

Como parte do processo de indução das fases estruturais, após depositadas as amostras fo-
ram tratadas termicamente, utilizando o mesmo sistema usado para deposição, o Magnetron

Sputtering do LNMS, como citado anteriormente. O sistema nos permitiu realizar todos trata-
mentos térmicos em ambiente controlado (vácuo) o que evita a oxidação das amostras.

Os tratamentos térmicos consistem em evacuar o ambiente no qual a amostra estava inserida
até uma pressão de base de aproximadamente 5 × 10−5 Torr, e então, ligar o controlador PID,
elevando a temperatura. A rampa programada não permite que a amostra seja submetida a uma
temperatura maior do que a programada em nenhum instante do processo.

Após o tempo previamente estipulado o controlador/aquecedor foi desligado, e água fria au-
xiliou no resfriamento do sistema. Baseado na literatura, foi selecionado um conjunto de amos-
tras e submetidas a tratamentos térmicos em diferentes temperaturas (315°C, 415°C, 515°C,
615°C) e tempos (15 e 30 minutos), para esta fase do procedimento experimental. A tabela 6
expõe os parâmetros utilizados.

3.2 Difração de Raios-X
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Tabela 6 – Conjunto de amostras utilizadas neste trabalho que foram submetidas a tratamento térmico.

Amostra Tipo de tratamento Tempo
CFA 315◦C à 615◦C 15 minutos
MgO/CFA 315◦C à 615◦C 15 minutos
CFA/Ag/CFA 315◦C 30 minutos
[CFA/Ag]× 20 315◦C à 615◦C 30 minutos

Para caracterização estrutural dessas amostras, utilizamos técnicas de difração de raios-
X [63, 69, 70], fazendo uso de um equipamento da Rigaku (Miniflex II) com detector de estado
sólido ultra-rápido.

A técnica de Raios-X a baixo ângulo foi utilizada para a determinação da espessura da
amostra e taxa de deposição. Esta técnica consiste em realizar medidas de reflectometria, que
utiliza ângulos rasantes (4◦ até 8◦) para encontrar as interferência de Bragg que calcula a taxa
de deposição.

Por outro lado, a técnica de medida a altos ângulos nos permite identificar o caratér estrutural
da nanoestrutura crescida, onde são utilizados ângulos de (2◦ até 10◦), e assim, obter as fases de
Bragg de cada material. Em ambos os casos é utilizada uma varredura de velocidade contínua
durante a obtenção dos dados.

O equipamento existente na UFRN (ver figura 11), Rigaku Miniflex II, utiliza radiação
CuKα e comprimento de onda equivalente a λ = 1, 54056, com geometria θ/2θ, com voltagem
e corrente no tubo de raios-X, corresponde a 30 kV e 10 mA, respectivamente. O detector deste
equipamento, como citado anteriormente, é de alta velocidade, modelo Dtex Ultra.

Figura 11 – Visão interna do equipamento de DRX do LMNS. Em destaque podemos ver a configuração
θ/2θ com o tubo de DRX fixo no local e o movimento do goniômetro onde se encontra a
amostra e do detector de Raios-X.

3.2.1 Técnica de XRR a baixo ângulo

O efeito da difração de Raios-X em materiais cristalinos (cristais) é resultado de um pro-
cesso de espalhamento da radiação, onde o feixe é difratado e a partir disso, apresentará picos
de interferência. Os efeitos de difração, refletem significativamente na posição e na intensidade
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dos picos, as quais estas são propriedades físicas fundamentais na identificação dos materiais
[63, 70]. Pela lei de Bragg, é feito um cálculo à partir da equação 3.1:

2d sin θ = mλ (3.1)

Esta equação pode ser melhor representada na figura 12 :

Figura 12 – Em (a) ilustração da lei de Bragg, em (b) a geometria tipo θ/2θ

O controle da taxa de deposição é fundamental para o crescimento de filmes finos e multi-
camadas de filmes finos. Desta forma, após fixados todos os parâmetros previamente citados,
inicia-se o processo de calibração da taxa de deposição.

Além destes parâmetros externos, a taxa de deposição depende do alvo e do material que o
compõe. Diante disso, são realizadas deposições de filmes com espessuras na faixa de 200 nm
a 600 nm para a posterior análise de reflectometria de Raios X (XRR), que indicará a espessura
real do filme depositado. Como exemplo de resultados de XRR, mostramos na figura 13 a
medida realizada em uma amostra de CFA depositada utilizando-se uma potência de 60 W no
canhão RF crescidos em 130/s.

Figura 13 – XRR de um filme fino de CFA crescido pela técnica de Sputtering para a calibração da taxa
de deposição.

A partir desta medida montamos um gráfico 13 com os dados que representam o vetor de
espalhamento(q), levando em consideração a posição θ,

q = 4π sin θ/λ (3.2)
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A partir do gráfico 13 acima descrito, obtemos a espessura (σ) da amostra através do parâmetro
de inclinação da reta adquirida (b) através da equação,

σ =
2π

b
(3.3)

Depois de determinada a espessura do filme, taxa de deposição é dada pela razão entre a
espessura e o tempo de deposição do material, o qual, neste caso, foi obtido o valor de 1,99 Å/s.

3.3 Medidas de Magnetização (VSM)

A caracterização magnética quase-estática é fundamental para investigar amostras magnéti-
cas e classificá-las quanto a sua aplicabilidade tecnológica. Existem inúmeros instrumentos que
nos permitem tal caracterização, como por exemplo: SQUID, MOKE, Histeresimetros e VSM.
Cada um apresenta vantagens e desvantagens para aplicações em nanoestruturas.

Contudo, o equipamento mais amplamente utilizado é o Magnetometro de amostra vi-
brante ( Vibrating Sample Magnetometer ou VSM), de modelo comercial da LakeShore (modelo
7407). O equipamento é constituído de um eletroimã com capacidade de alcançar 4 kOe, fonte
de alimentação estável, bobinas sensores na geometria de Mallison, sistema de amplificação de
sinal ( lock-in amplifier), além de permitir a rotação da amostra no plano do campo magnético
aplicado com precisão de 1◦.

Esta técnica apresenta uma sensibilidade magnética elevada (de acordo com o sistema uti-
lizado) nos permitindo ter uma visão das propriedades magnéticas da amostra como um todo
(pois obtém informações do volume magnético submetido ao campo), além de permitir, em al-
guns casos, estudar amostras em diferentes faixas de temperatura, quando acoplados a sistemas
de resfriamento.

O princípio de funcionamento do VSM se dar utilizando a variação do fluxo magnético atra-
vés de bobinas sensoras, as quais são monitoradas a tensão induzida, conforme a lei de Faraday.
E com isso, um campo externo H é aplicado na amostra induzindo assim a magnetização. Para
realização da medida, o porta amostra é fixado na haste, onde o conjunto haste/amostra é fixado
em um módulo que permite uma vibração de forma perpendicular ao campo aplicado e, com
este movimento ocorre a variação do fluxo de indução magnética B, através de bobinas sensoras
induzindo uma força eletromotriz [71].

Para iniciar a medida neste equipamento faz-se necessário realizar o procedimento de ca-
libração do mesmo utilizando uma amostra de Níquel, para garantir o bom funcionamento do
equipamento, assegurando-se de que o valor padrão de campo da amostra apresenta um sinal
correto.

Após colocada no equipamento, a amostra é magnetizada por meio de aplicação de um
campo magnético uniforme sujeita e esta sob a ação de um atuador eletro-mecânico que permite
a vibração da amostra com amplitude e frequência constante.
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Nas medidas realizadas, nota-se que as amostras apresentam campo de saturação bem pe-
queno, mesmo que se tenha aplicado um campo relativamente alto durante a medida.

Figura 14 – Esquema do VSM desenvolvido por Foner na década de 50 e que se tornou uma das técnicas
mais utilizadas para a caracterização magnéticas de amostras [71, 72]

Para realizar as medidas foram definidas eixos geométricos para cada uma das amostras,
que foram fixadas nos ângulos de 0°, 45°, 90° e 135° com relação ao campo aplicado. Na figura
15 é possível visualizar o circuito esquemático do VSM utilizado para realização de todas as
medidas de resultados obtidos neste trabalho, os quais serão apresentados mais adiante nas
discussões que serão mostradas adiante.

Figura 15 – Magnetômetro de Amostra Vibrante do LNMS - UFRN

29



3.4 Medidas de MI

A análise magnética dinâmica foi feita a partir da técnica de magnetoimpedância utilizando
duas distintas configurações de campo magnético externo, corrente e eixo de fácil magnetização.
Na primeira configuração denominada MI longitudinal temos um alinhamento entre o campo
magnético externo, a corrente e a direção de fácil magnetização (induzida durante a deposição
dos filmes).

Na segunda configuração, denominada de MI transversal, o campo magnético externo e a
corrente estão perpendicularmente orientados com relação ao eixo de fácil magnetização e na
mesma direção entre si. A figura 16 mostra um esquema das duas configurações utilizadas.

Figura 16 – Configurações das medidas de MI. (a) MI Longitudinal onde o campo magnético externo,
corrente e direção de fácil magnetização (E.F.) estão na mesma direção. (b) MI Transversal,
onde o campo magnético externo e a corrente estão perpendiculares em relação ao eixo de
fácil magnetização.

O equipamento utilizado foi um analisador de impedância 16, da marca Agilent, modelo
E4991A, com faixa de medida entre 10 MHz e 3 GHz. O campo magnético externo é gerado
por uma bobina e permite aplicação de campos entre ±300 Oe.

O analisador de impedância, utiliza o método de medidas de corrente-tensão que é respon-
sável por obter a impedância da amostra. Uma cavidade de microondas é conectada a porta de
saída do cabeçote. Antes de realizar as medidas é feito um procedimento de calibração com
um padrão aberto, curto e carga (50 Ω) que deve ser realizada. A figura 18 mostra em desta-
que o pino central citado anteriormente e uma visão geral da amostra colada para medida. Em
particular, foi utilizada um cola de alta condutividade de prata com secagem rápida (30 minutos)

O funcionado da cavidade de microondas 18 que é semelhante a uma linha de transmissão
do tipo micro strip, no entanto, o condutor central neste caso é a amostra.

Foram feitas algumas adaptações como a implantação de uma bobina que é responsável por
produzir um campo magnético externo sobre a amostra. A partir da aplicação de um campo
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Figura 17 – Analisador de Impedância utilizado para este trabalho. Em destaque o kit de calibração
(aberto, curto e carga) e a bobina utilizada para aplicação de campo magnético externo du-
rante a medida. A mesma é alimentada por uma fonte Kepco BOP 20/20 (não mostrada na
foto).

Figura 18 – Porta amostra na forma de um stripline utilizado para se realizar estudos da dinâmica da
magnetização através de medidas de MI.

magnético externo sobre a amostra, é feita uma varredura de frequência em função para cada
valor de campo magnético.

A bobina é alimentada por uma fonte de corrente do tipo Kepco modelo BOP 20/20. O equi-
pamento faz comunicação com um computador por meio de GPIB e o controle do experimento
e aquisição dos dados são feitos através de uma rotina desenvolvida na plataforma Agilent.
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CAPÍTULO 4

Resultados

Os resultados deste trabalho serão apresentados de acordo com a ordem de produção das
amostras. Para todas as amostras produzidas, são discutidas as caracterizações estruturais e o
estudo de suas propriedades magnéticas estáticas e magnéticas dinâmicas.

4.1 Medidas de difração de raios-X

Neste trabalho, foram produzidas amostras na geometria de filmes finos, tendo como base a
liga de CFA. Estas foram caracterizadas a partir de difração de raios-x. Estas medidas indicam
a presença de estrutura cristalina bem definida.

Inicialmente, foram produzidas amostras na forma de camada simples, com o objetivo de
obter os parâmetros ideais de deposição para o crescimento da multicamada, objetivo principal
deste trabalho. A figura 19 mostra os DRX em função da temperatura de tratamento térmico,
para uma camada simples com 500 nm crescida sobre substrato amorfo de vidro. Nesta figura é
possível observar o pico mais intenso relacionado a orientação (022) do CFA e o pico associado
a orientação(044), indicando uma completa desordem química entre os átomos, denominada
fase A2. Ainda nesta figura, as linhas tracejadas indicam os picos de CFA nas fases discutidas.

Ainda analisando a figura 19 observa-se que a temperatura ideal de tratamento é de aproxi-
madamente 315◦C, onde os picos de CFA são maximizados para a orientação (022). Motivado
por estes resultados, foram crescidas amostras na forma de camada simples depositada sobre
uma camada de MgO. Os resultados de DRX são semelhantes aos apresentados na figura 19.

A partir destas análises, iniciou-se o crescimento de amostras na forma de tri-camadas
CFA/Ag/CFA. Convencionou-se a temperatura de 315◦C para o tratamento desta amostra. O
espectro de DRX para a tri-camada está apresentado na figura 20. Nesta, é possível observar
além dos picos de Prata (Ag), com orientação principal (111) os picos característicos encon-
trados nas amostras compostas por camadas simples, (022) e (044) indicando a fase A2, e um
pico adicional com orientação na direção (004) indicando uma indução de uma estrutura par-
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Figura 19 – Resultados do DRX camada simples de CFA com 500 nm, quando submetida a diferentes
temperaturas de tratamentos térmicos. As linhas tracejadas indicam os picos relacionados as
principais fases de CFA.

cialmente orientada entre os átomos, sendo representada pela fase B2, conforme discutido na
introdução teórica.
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Figura 20 – DRX da tri-camada composta por CFA/Ag/CFA e tratada termicamente a 315◦C.

Baseado nos resultados descritos acima, iniciou-se o processo de produção de uma mul-
ticamada CFA/Ag, conforme descrito no procedimento experimental, objetivo principal deste
trabalho. Baseado na baixa espessura das camadas de CFA e Ag e a consequente diminuição
do stress estrutural acumulado durante o crescimento da multicamada, verifica-se que medidas
de DRX sem qualquer tratamento térmico apresentam os melhores resultados para a indução da
fase B2. A figura 20 mostra as medidas realizadas para diferentes temperaturas de tratamento
térmico, utilizando o mesmo procedimento das amostras anteriormente descritas. Percebe-se
que para as amostras que foram feitas sem tratamento térmico apresentam orientação nas dire-
ções (022) e (004) com alta intensidade, além dos picos relativos a orientação da Ag na direção
(111) como aconteceu na tri-camada. O aumento da temperatura gerou desordem estrutural
acarretando a diminuição dos picos relativos a todas orientações até a completa destruição das
fases do CFA que ocorre em 615◦C.
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Figura 21 – DRX da multicamada composta por [CFA/Ag]×20 e submetida a tratamento térmico com
diferentes temperaturas.

Diante dos resultados estruturais apresentados, partimos para comparação com os resulta-
dos encontrados na literatura. Belmeguenai, et. al. [29] em 2014, apresentaram um minucioso
estudo de crescimento de filmes de CFA sobre substratos orientados de Si e MgO, estudaram o
efeito do tratamento térmico sobre a estrutura dos filmes. Tomando como referência os resul-
tados obtidos pelo autores, expostos na figura 22 percebemos um caráter policristalino para o
filme crescido sobre substrato orientado de Si, onde a orientação (022) com uma fraca indução
da fase (004) é observada quando as amostras são tratadas a 615◦C. Os resultados apresentados
pelos autores [29] são compatíveis aos encontrados neste trabalho de mestrado, com a diferença
que, em nosso trabalho, a mesma indução de fases foi obtida quando crescemos filmes em subs-
tratos amorfos (vidro), uma vantagem no que diz respeito a custos em aplicações tecnológicas.

Figura 22 – DRX obtido para uma amostra de CFA crescida sobre substrato orientado de Silício e tratado
termicamente a 615◦C retirado da referência [29].

Neste mesmo trabalho, Belmeguenai. et. al., apresentam resultados de DRX obtidos a
partir de filmes finos de CFA crescidos sobre substratos de MgO, como exposto na figura 23.
Como esperado, neste DRX, além do pico relacionado a orientação do substrato, podemos
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perceber os picos relacionados com a orientação (002). Além disso, percebe-se uma invariância
na intensidade dos picos em função da temperatura de tratamento térmico. O pico orientado
na direção (002) pode trazer indicativos da fase mais ordenada do CFA (L21), contudo, nesta
fase, a orientação (001) no plano deve ser analisada. A verificação desta orientação no plano
é, usualmente, obtida utilizando-se a técnica de φ-scan em torno do pico (002) como pode ser
observado no insert da figura 23.

Figura 23 – DRX obtido para amostra de CFA crescida em substrato orientado de MgO retirado da refe-
rência [29].

De uma forma geral, os resultados apresentados neste trabalho concordam com os resul-
tados encontrados na literatura [73, 74], no que diz respeito as propriedades estruturais, e o
mesmo acontece com relação à resposta magnética estática. Contudo, este trabalho apresenta
estes resultados em substratos amorfos, uma vantagem frente aos trabalhos apresentados até o
momento. A fase obtida na multicamada é a fase parcialmente ordenada, conforme discutida
na introdução teórica com o surgimento dos picos (022) e (004). Entretanto, nenhuma contri-
buição do pico (002) foi observado nas amostras, o que impede a possível formação da fase
completamente orientada do CFA.

Apresentados os resultados estruturais, partimos aqui para a apresentação da propriedades
magnéticas. Neste caso, os resultados serão separados em propriedades magnéticas estáticas e
propriedades magnéticas dinâmicas.

4.2 Medidas de Magnetização (VSM)

A análise das propriedades magnéticas estáticas foram realizadas através da obtenção de
curvas de magnetização utilizando-se um VSM comercial da LakeShore (modelo 7407). Todas
as medidas foram realizadas a temperatura ambiente, e com o campo magnético máximo de
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±200 Oe, aplicado no plano do filme fino em diferente direções com relação ao campo mag-
nético aplicado durante a deposição dos filmes finos. Para analisar a anisotropia magnética das
amostras depositadas, as curvas de magnetização foram obtidas para 0◦, 45◦, 90◦ e 135◦ entre
o eixo fácil de magnetização e o campo magnético aplicado (ou na direção do campo aplicado
durante a deposição).

(a) (b)

Figura 24 – (a) Estrutura das camadas simples de CFA onde o buffer de Ta foi comum a todos os filmes
deste trabalho. (b) Multicamada de CFA/Ag com as espessuras indicadas. Em ambas as
figuras pode-se observar a direção do campo magnético aplicado durante o crescimento dos
filmes.

Para esta seção serão mostrados os resultados obtidos para as amostras de camada simples
de CFA, camada simples de CFA crescida sobre uma camada de MgO e da multicamada de
CFA/Ag, para a tri-camada não foi feita caracterização magnética, visto que esta foi utilizada
apensas para analisar o comportamento estrutural, e assim poder crescer as multicamadas. Além
disso, apesar das mudanças consideráveis nas propriedades estruturais em função da tempera-
tura, poucas mudanças nas propriedades magnéticas ocorreram para as amostras. Desta forma,
apresentamos os resultados para amostras tratadas a 315◦.

A figura 25(a)-(d) apresenta as propriedades magnéticas estáticas para a amostra com ca-
madas simples de 500 nm crescida sobre substrato de vidro. Conforme esperado, a amostra
apresenta um comportamento magnético macio com campo coercivo da ordem de 0, 5 Oe, e
campo de anisotropia (Hk) da ordem de 50 Oe. O eixo fácil de magnetização encontra-se na
direção do campo magnético aplicado durante a deposição, nomeado de 0◦, como pode ser
observado na figura 25 (a). Além disso, como esperado, os comportamentos nos eixos in-
termediários (45◦ e 135◦) mostrados nas figuras 25 (b) e 25 (d) são bastante semelhantes. O
comportamento observado para o eixo duro, figura 25(c), apresenta um campo de saturação de
50 Oe como mencionado anteriormente. De uma forma geral, verifica-se o sucesso na indução
da anisotropia magnética com eixo fácil bem definido e uniaxial. Tal comportamento se refletirá
nas propriedades dinâmicas da magnetização quando apresentadas na próxima seção.

Neste mesmo sentido, na figura 26, são apresentadas as propriedades magnéticas estáticas
para a amostra com camada simples de CFA crescida sobre uma camada de MgO. Para esta
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 25 – Curvas de magnetização obtidas para a camada simples de CFA crescida sobre substrato
amorfo de vidro. O campo magnético aplicado durante a deposição está alinhado na direção
0◦ mostrados na figura (a). As figuras (b) e (d) apresentam curvas bastante semelhantes e
intermediárias com relação ao eixo duro (c) o que indica o caráter uniaxial da anisotropia
induzida.

amostra, especificamente, são apresentadas medidas tratadas termicamente a 350C durante 30
minutos, tendo então que a temperatura influenciou em um melhor resultado estrutural, com
indução de uma anisotropia magnetocristalina no CFA.

Fazendo análise da figura 26 para medidas feitas em função do ângulo, percebe-se pouca
modificação entre as medidas feitas para 0° e 45°, e que ocorre uma rotação da magnetização
para 90°. Estes resultados podem está relacionados com a o fato de utilizar um Buffer de MgO,
uma vez que este possui orientação definida, podendo ser então responsável pela melhor orien-
tação da estrutura cúbica, o que consequentemente, pode ter influenciado no surgimento de uma
anisotropia magnetocristalina no material. Entretanto, devido o fato de as medidas apresenta-
rem resultados diferentes nos eixos intermediários e apresentarem um eixo ou direção mais fácil
no Zero, sendo que as outras curvas são mix, com uma contribuição tanto de magnetocristalina
quanto de uniaxial induzida no plano, é uma mistura das duas.

De uma forma geral, induziu-se uma anisotropia magnética nesta amostra com um campo
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coercivo da ordem de 0, 8 Oe e campo de anisotropia Hk ≈ 30 Oe. No entanto, apesar das pro-
priedades magnéticas estáticas apresentarem resultados interessantes para aplicações em altas
frequências, as propriedades elétricas do MgO inviabilizam suas aplicações como será discutido
posteriormente na seção de dinâmica da magnetização.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 26 – Curvas de magnetização observada para a camada simples de CFA crescida sobre uma ca-
mada de MgO de 5 nm sobre substrato amorfo de vidro. O campo magnético aplicado
durante a deposição está alinhado na direção 0◦ mostrados na figura (a).

Para a multicamada de CFA[10nm]/Ag[2nm]×20 as curvas de magnetização em função do
ângulo são apresentadas na figura 27. Percebemos que estas apresentam uma maior dispersão
da anisotropia para a multicamada, se compararmos com as medidas realizadas nas camadas
simples de CFA. O eixo fácil de magnetização não está definido exatamente em 0◦ como nas
outras amostras, porém, as curvas intermediárias de 45◦ e 135◦ são bastante semelhantes como
pode ser observado nas figuras 27 (b) e (d). Vale ressaltar aqui, que o mesmo campo de 1 kOe
aplicado na direção 0◦ foi utilizado durante o processo de crescimento dos filmes na tentativa
de induzir uma anisotropia uniaxial nas amostras. Para a multicamada, o campo coercivo para o
eixo fácil (considerado em 0◦) é de aproximadamente 4 Oe, e o campo de anisotropia de apro-
ximadamente 50 Oe, mesmo valor obtido para as outras amostras apresentadas anteriormente.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 27 – Curvas de magnetização observada para a multicamada de CFA[10nm]/Ag[2nm]×20 cres-
cida sobre substrato amorfo de vidro. O campo magnético aplicado durante a deposição
está alinhado na direção 0◦ mostrados na figura (a). As figuras (b) e (d) apresentam curvas
bastante semelhantes e intermediárias com relação ao eixo duro (c).

Concentrando-se nos resultados para a multicamada, na figura 28 apresentamos as medidas
realizada no alinhamento 0◦ para cortes de 3×3 mm2 tratadas a diferentes temperaturas. Nestas
medidas a legenda indica que para os resultados foram utilizadas amostras como feita (C.F.),
ou seja, amostra que não sofreu qualquer tratamento térmico após o crescimento. Na figura 28
(a), temos uma visão geral dos resultados com campo magnético externo de ±150 Oe, onde
percebemos pequenas mudanças no comportamento magnético das multicamadas em função da
temperatura. A figura 28 (b) mostra as mesmas medidas apresentada na figura anterior, porém
com ênfase em campos até ±50 Oe, o que possibilita uma melhor visualização nas mudanças
magnéticas ocorridas. Percebe-se, basicamente, uma mudança na remanência das curvas para
as temperaturas de 415◦ C e 515◦ C. Tais resultados vão de encontro aos resultados apresentados
na seção anterior quando mostramos as propriedades estruturais desta amostra.

Com o mesmo intuito da figura anterior, mostramos na figura 29 o comportamento magné-
tico da multicamada após os tratamentos térmicos para o eixo duro de magnetização (90◦ com
relação a direção do campo aplicado durante a deposição). Percebemos uma clara mudança na
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Figura 28 – Curvas de magnetização em função da temperatura para a amostra na forma de multicamada
CFA[10nm]/Ag[2nm]×20 para o ângulo de 0◦. (a) Medidas com campo expandido até 150
Oe. (b) Mesmas medidas com campo limitado em 50 Oe para melhor visualização das
mudanças ocorridas.

magnetização remanente em função da temperatura, com um comportamento inverso ao obtido
para as medidas realizadas na direção do eixo fácil originalmente induzido (0◦ com relação ao
campo magnético aplicado durante a deposição).
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Figura 29 – Curvas de magnetização em função da temperatura para a amostra na forma de multicamada
CFA[10nm]/Ag[2nm]×20 para o ângulo de 0◦. (a) Medidas com campo expandido até 150
Oe. (b) Mesmas medidas com campo limitado em 50 Oe para melhor visualização das
mudanças ocorridas.

Fazendo uma análise geral das figuras 28 e 29, fica evidente uma mudança na direção do eixo
de fácil magnetização quando a temperatura de tratamento foi de 515◦ C. Isso fica explicito ao
analisarmos que o comportamento da magnetização remanente inverte com relação ao campo
remanente das medidas feitas na amostra como feitas (C. F.). De qualquer forma, de uma
mareira geral, os campos coercivos não se alteraram durante os processos de tratamento térmico.
Este comportamento das amostras, pode está relacionado com os resultados estruturais obtidos.
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Tendo em vista que o comportamento magnético para a multicamada após os tratamentos
térmicos fez com que a direção de fácil magnetização apenas rotacionasse, não alterando os
campos coercivos e de anisotropia (Hk), para os estudos de dinâmica da magnetização foi esco-
lhida a amostra sem tratamento térmico (T. A.)

4.3 Medidas de MI

Serão discutidos, os resultados obtidos nas medidas de MI, onde foram estudadas as pro-
priedades dinâmicas da magnetização. Para isso, conforme discutido no procedimento experi-
mental, utilizaremos a técnica de magnetoimpedância para altas frequências (até 3, 0GHz). As
anisotropias magnéticas induzidas durante o processo de deposição, aliadas à forma com que
foram cortadas as amostras (3×3 mm2) nos permite desenvolver medidas de magnetoimpedân-
cia em duas diferentes configurações de campo, correntes e eixos de fácil magnetização. Tais
alinhamentos permitirão obter uma configuração de picos de MI semelhantes às encontradas nos
trabalhos de Sommer, et. al. [49], dos quais um comportamento de pico simples ou pico duplo
foi obtido de acordo com a orientação relativa entre o campo magnético e a corrente alternada
aplicada na amostra.

No entanto, em nosso caso, a corrente e o campo magnético externo são mantidos sempre
na mesma direção e rotacionamos a amostra. Consequentemente, rotacionamos a direção do
eixo de fácil magnetização. Baseado no fato de que nossa amostra é quadrada, apenas duas
direções distintas foram analisadas: i) Eixo de fácil magnetização na mesma direção do campo
magnético externo e da corrente, o qual é denominado de MI longitudinal. ii) Eixo de fácil
magnetização alinhado na direção perpendicular à aplicação do campo e da corrente, que é
denominado de MI transversal.

Para a primeira situação, MI longitudinal, teremos como resultado uma configuração de pico
simples nas curvas de MI, em frequências intermediárias (dezenas a centenas de MHz), onde a
magnetoimpedância é dominada pelo efeito skin. Por outro lado, em altas frequências (acima
de dezenas de MHz), alcançamos uma configuração de curvas com pico duplo, quando além do
efeito skin o efeito FMR está presente nas medidas, como esperado [65].

Considerando a situação de MI transversal, teremos uma configuração de picos duplos desde
frequências intermediárias. Nesta faixa de frequência, as posições dos picos em campo mag-
nético devem ser equivalentes aos campos de anisotropia, encontrados nas curvas de magneti-
zação. Entretanto, em altas frequências, onde a FMR está presente no efeito MI, tais picos se
deslocam para valores de campos mais altos, como esperado [65].

Os resultados apresentados para o estudo dinâmico da magnetização serão limitados à faixa
de frequência entre 1, 0 GHz e 3, 0 GHz, na qual a razão sinal/ruído é maior para as medidas
de todas as amostras. Além disso, os resultados serão apresentados baseados na variação per-
centual da MI (MI(%)), conforme definido na introdução teórica. Esta representação facilita

42



na comparação e identificação dos mecanismos que comandam a MI para diferentes faixas de
frequência, conforme discutido também na introdução deste trabalho.

Iremos aqui iniciar a análise dos resultados, apresentando as medidas de MI realizadas para
as camadas simples de CFA crescida sobre uma camada de MgO. Para esta amostra, em particu-
lar, iremos apresentar apenas a configuração de campos longitudinal, ou seja, a MI denominada
longitudinal, que tem o alinhamento paralelo entre a corrente, o campo e a anisotropia induzida
no filme durante a deposição (eixo de fácil magnetização).

A figura 30 apresenta as curvas de MI(%) como uma função do campo magnético externo
para as medidas realizadas na faixa de frequência citada anteriormente. Tomando inicialmente,
uma análise do comportamento para baixos campos (≈ ±50 Oe), podemos perceber uma assi-
metria considerável nas curvas de MI. Este fato está relacionado, para esta amostra, aos efeitos
elétricos ocasionados pela camada de MgO, depositada com o intuito de realizar a orientação
estrutural do CFA. Os mesmos efeitos foram observados em tricamadas de CFA/Ag/CFA cres-
cidos sobre substratos de MgO em trabalho recente do nosso grupo de pesquisa [75].

No que diz respeito à configuração de picos nas medidas de MI longitudinal, percebemos
claramente a mudança de uma estrutura de pico simples, para frequências intermediárias (abaixo
de 1, 5 GHz) e para uma estrutura de pico duplo para altas frequências, quando o efeito de
FMR começa a atuar nas medidas de MI deslocando os picos das curvas para altos valores de
campo magnético. Acima de 2.6GHz e, a frequência se eleva, um pico central (observado
para as medidas em 2.5 GHz e 3.0 GHz) surge nos resultados apresentados. Este fato está
conectado com o aumento considerável na contribuição da parte imaginária de impedância em
altas frequências.

Considerando as variações percentuais obtidas para estas amostras, temos uma variação
máxima de aproximadamente ±60% no valor da impedância elétrica entre o estado saturado
de magnetização (altos campos), até os picos de MI comandados pelo efeito skin e FMR, de
acordo com a faixa de frequência analisada.

Para esta configuração em particular (MI longitudinal), não é possível obter resultados das
propriedades magnéticas estáticas na medida de magnetoimpedância , uma vez que temos um
comportamento de pico simples em frequências intermediárias. Contudo, podemos estimar para
esta configuração qual é a faixa de frequência que o efeito FMR começa a contribuir fortemente
para as variações da impedância elétrica da amostra. Para esta amostra, percebemos clara-
mente o início do desdobramento da estrutura de picos (simples-duplo) em aproximadamente
1, 5 GHz, sendo este o limite de frequência indicado para que o efeito Skin e FMR acontecem
em frequências menos que 1.6GHz, sendo responsáveis pelo surgimento do efeito MI. Porém,
devemos deixar claro, que poderão existir anisotropias locais (induzidas por stress por exemplo)
que acarretarão em ressonâncias locais mesmo em frequências abaixo da discutida acima.

Fazendo a mesma análise para as camadas simples de CFA, na qual as medidas foram re-
alizadas nas duas configurações (MI longitudinal e transversal), temos, nas figuras 31 (a) e (b)
as medidas de MI(%) como uma função com campo magnético externo para a mesma faixa de
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Figura 30 – Curvas de MI(%) em função do campo magnético externo para a configuração MI longitu-
dinal em diferentes frequências de medida. Percebe-se para camada simples de CFA depo-
sitada sobre uma camada de MgO uma evolução de pico simples nas curvas de MI (para
frequências intermediárias) para uma estrutura de pico duplo em altas frequências, quando o
efeito FMR começa a influenciar fortemente nas variações na impedância elétrica do mate-
rial. Em particular, para esta amostra não será mostrado as medidas de MI transversal.

frequência apresentada na amostra anterior.

Para a configuração longitudinal, com corrente elétrica, campo magnético externo e eixo de
fácil magnetização apontando na mesma direção, a figura 31 (a) apresenta características seme-
lhantes às obtidas para a camada simples de CFA depositada sobre uma camada de MgO. Neste
caso, a principal característica é justamente a evolução na estrutura de picos de um pico simples
para pico duplo à medida que conforme a frequência aumenta. Este fato está relacionado ao
surgimento do efeito FMR atuando na variação da impedância do material. Aqui, o desdobra-
mento acontece para frequências da ordem de 1, 5 GHz como no caso anterior. Além disso, é
evidente o deslocamento dos picos para altos campos conforme a frequência de medida cresce.

Diferentemente das medidas realizadas na amostra de CFA crescida sobre uma camada de
MgO, aqui, não observamos evidências de assimetria das curvas de MI em baixos campos, nem
mesmo o surgimento do pico central relacionado a forte contribuição da parte imaginária da
impedância nas medidas de MI.

Dando continuidade, analisando as medidas realizadas para a configuração transversal (fi-
gura 31 (b)), com corrente elétrica e campo magnético externo perpendiculares ao eixo de fácil
magnetização, percebemos um comportamento de pico duplo em toda faixa de frequência estu-
dada. Em frequências moderadas, onde não temos uma forte presença do efeito FMR (apesar de
ser possível a ocorrência de ressonâncias locais) as posições dos picos de MI são equivalentes
aos campos de anisotropia Hk obtidos nas curvas de magnetização. Observando a posição dos
picos para curva obtida a 1, 0 GHz podemos perceber o posicionamento em aproximadamente
50 Oe, o que está de acordo com os resultados discutidos na seção 4.2.
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Nesta configuração, temos o surgimento do pico central, com medidas realizadas em alta
frequência (3, 0 GHz), da mesma forma que para a mostra apresentada anteriormente.

As variações percentuais de MI alcançaram aproximadamente 50%, desempenho que na
amostra com a camada de MgO apresenta-se um pouco similar, conforme esperado,foram da-
das as propriedades magnéticas estáticas obtidas para estas duas amostras. Vale relembrar, que
a camada simples de CFA crescida sobre uma camada de MgO apresentou a característica de
indução de anisotropia para fora do plano nas curvas de magnetização, fato que afeta na disper-
são da anisotropia total da amostra, diminuindo a eficiência da MI(%). Além disso, não houve
mudanças significativas no que diz respeito à indução de fase estrutural nestas duas amostras
(comparando o filme simples com Buffer e filme simples sem Buffer), de modo que tais dife-
renças estão conectadas as propriedades magnéticas estáticas.
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Figura 31 – Curvas de MI(%) para um filme simples de CFA crescido em substrato amorfo de vidro. (a)
Configuração MI longitudinal em diferentes frequências de medida. Percebe-se, nesta con-
figuração, uma evolução de pico simples nas curvas de MI (para frequências intermediárias)
para uma estrutura de pico duplo (em altas frequências), quando o efeito FMR começa a in-
fluenciar fortemente para variações na impedância elétrica do material. (b) Configuração MI
transversal mostrando o comportamento de pico duplo para toda faixa de frequência estu-
dada. As linhas tracejadas estão nos campos de ±50 Oe, valores dos campos de anisotropia
Hk das medidas de magnetização.

Vamos discutir, finalmente, as curvas de MI obtidas para a amostra na forma de multi-
camada [CFA/Ag]×20. A análise será semelhante a apresentada para a amostra de camada
simples sobre substrato de vidro. As figuras 32 (a) e (b) apresentam as curvas nas configura-
ções longitudinal e transversal, respectivamente. Considerando a orientação longitudinal (figura
32 (a)) percebemos uma evolução das curvas de um pico simples para pico duplo quando au-
mentamos a frequência de medida. Porém, para frequências intermediárias, onde não temos
contribuições consideráveis de FMR, percebemos um pico alargado em torno do campo nulo.
Este alargamento do pico das medidas de MI está diretamente relacionada a dispersão da ani-
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sotropia magnética para esta amostra, visto que, as medidas de magnetização apresentam uma
maior dispersão na anisotropia, como podemos perceber claramente nas curvas de magnetização
apresentadas na figura 27. A dimensão em que a frequência de medida cresce, o desdobramento
para pico duplo acontece, porém, o alargamento dos picos ainda é evidente para esta faixa de
frequência, a partir de 1.3GHz onde o efeito Skin e o FMR comandam as mudanças na impe-
dância da amostra.

Considerando os resultados obtidos para a configuração transversal 32, percebemos uma
estrutura de pico duplo para toda faixa de frequência analisada„ com forte evidência de FMR
conforme a frequência aumenta. Surge neste faixa de frequência o pico central a curva, moti-
vado pela grande contribuição da parte imaginária na medida de magnetoimpedância.

Novamente, nesta configuração, a posição em campo dos picos de MI para frequências
intermediárias está de acordo com as curvas de magnetização apresentadas na seção 4.2, as
linhas verticais tracejadas na figura 32 (a) estão localizadas nas posições±50 Oe, valor estimado
para o campo Hk através das curvas de magnetização. Perceba que as curvas realizadas a 1, 0

GHz apresenta seus picos localizados em valores muito próximos as linhas verticais, como
esperado.
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Figura 32 – Curvas de MI(%) para multicamada [CFA/Ag]×20. (a) Configuração MI longitudinal em
diferentes frequências de medida. (b) Configuração MI transversal, para os mesmos valores
de frequência apresentadas em (a).

No que diz respeito as variações percentuais percebemos uma boa performance das medi-
das realizadas nesta amostra. Alcançamos variações de aproximadamente 200% em ambas as
configurações.

Este melhor desempenho para a multicamada vem de encontro aos resultados teóricos pre-
vistos pelo nosso grupo, onde comparam-se cálculos de MI para camadas simples e multica-
madas [76]. A figura 33, retirada de referência [76], mostra exatamente a diferença entre o
comportamento da parte real e imaginária da MI para uma camada simples e uma multicamada.
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Neste caso, em particular, as propriedades magnéticas estáticas para cada uma das camadas
magnéticas não se alteram, mostrando picos de MI nas mesmas posições, independente da es-
trutura da amostra. Em nosso caso, percebemos mudanças consideráveis no comportamento
magnético estático para a amostra de camada simples de CFA e de multicamada, o que acarre-
tou, além de uma melhor eficiência da MI para multicamada, uma dinâmica de picos diferente
para cada amostra.

Figura 33 – Cálculo da parte (a) Real e (b) Imaginária da impedância para uma camada simples e mul-
ticamada, mostrando a melhor eficiência da multicamada frente à camada simples. Figura
retirada da referência [76].
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CAPÍTULO 5

Conclusão e Perspectiva

Compreende-se que as ligas de Heusler são materiais amplamente estudadas e conhecidas
devido às diversas possibilidades de aplicações em meios eletrônicos, e tornaram-se muito co-
nhecidas por serem promissoras no desenvolvimento da spintrônica.

No decorrer deste trabalho, foram produzidas diferentes amostras de Co2FeAl. A caracteri-
zação estrutural das amostras foram feitas mediante difração de raios X. Com uso desta técnica,
foi possível identificar a estrutura cristalográfica das amostras, sendo designadas como as fases
A2, B2 e demais estruturas que podem se formar, sendo a estrutura A2 a mais desordenada e a
B2 a semi-ordenada da liga.

Na análise estrutural das amostras, teremos a presença da fase A2 do Co2FeAl, sendo que o
filme de camada simples apresenta apenas o pico (022) e o início do surgimento do pico (044),
enquanto que na multicamada há presença dos picos (022), (004) e (044). foi possível fazer
uma relação destas ligas de Co2FeAl crescidas sobre substrato amorfo, com ligas de Co2FeAl,
crescidas sobre substratos orientados, como mencionados na literatura [73, 74], e mostrado nas
figuras 22 e 23, onde é notável a semelhança existente entre ambas as amostras.

Um segundo aspecto a ser analisado, consiste nas propriedades magnéticas estáticas das
amostras. Foram feitas análises em filmes de camadas simples e em uma multicamada, ambas
amostras crescidas sobre substrato amorfo. Onde para uma primeira amostra de filme fino
de camada simples, crescida fazendo uso de Buffer de MgO, que apresenta comportamentos
diferentes como relação a outra liga crescida com Buffer de Ta, e usando espaçador de Ag(prata).
Assim, esta apresenta resultado nas curvas de magnetização semelhante ao que foi encontrado
com medidas feitas nas multicamadas.

Nas curvas de magnetização das amostras de camadas simples e multicamada de Co2FeAl,
foram realizadas medidas fazendo a rotação da amostra em diferentes ângulos, apresentando-
nos como resultado um comportamento magnético com anisotropia uniaxial no plano. Sendo
que esta anisotropia foi induzida devido à aplicação de um campo durante o processo de depo-
sição, que consequentemente refletiu nos resultados obtidos. Para as curvas de magnetização
da camada simples de CFA com Buffer de MgO, as curvas apresentam anisotropia uniaxial, no



entanto, para dois ângulos diferentes apresentam comportamentos distintos entre si, o qual pode
esta relacionado com a rotação das paredes de domínios, como ja havia sido citado no texto.

As propriedades dinâmicas das amostras investigadas através das análises de MI, mostram
um comportamento simétrico do material, com uma visível variação de intensidade dos picos.
Para diferentes faixas de frequências é perceptível a presença do efeito pele e a predominância
ainda do efeito de FMR, próximo aos campos de anisotropias.

A técnica utilizada para realização das medidas de MI, para o filme simples de CFA com
Buffer de MgO foi realizada em apenas um ângulo, porém, para as demais, as medidas, foram
realizadas mediante variação dos ângulos no eixos de 0° e 90°, e assim, obter os resultados
encontrados em 31 e 32.

Dessa forma, com este trabalho foi possível encontrar parâmetros para deposição das ligas
de CFA, obtendo as estruturas A2 e a possível formação da B2, atingindo uma estrutura cris-
talina crescida sobre substrato amorfo (vidro). Visto que, em diferentes trabalhos encontrados
na literatura, pode-se notar a presença dessas estruturas, mas ambos crescidos em substratos
orientados Si ou MgO [73, 74].

É presumível que com os parâmetros encontrados possam ser utilizados na produção das
ligas com uma provável evolução para a fase L21. Entretanto, com os dados aqui utilizados ob-
tivemos bons resultados no estudo das propriedades estruturais, magnéticas e dinâmicas. Lem-
brando ainda que os parâmetros utilizados, deixam em aberto a possibilidade de se obter novas
ligas de Heusler do tipo do CFA, mas fazendo uso de outros materiais como espaçadores ou
mesmo aplicando Buffer de outro material.

5.1 Perspectivas

Pelos resultados apresentados, é evidente a formação de estrutura cristalina em substrato
amorfo, sendo que estes materiais apresentam possibilidades de aplicações no ramo da Spintrô-

nica e nas demais áreas de aplicações tecnológicas. Com a obtenção desse tipo de estrutura,
tem-se a fase desordenada A2 com surgimento da fase B2 das ligas de CFA. Para estes ma-
teriais, nota-se ainda a presença de anisotropias uniaxial, que podem está associadas ao baixo
amortecimento de Gilbert presente nestes tipos de ligas.

Com base nos resultados apresentados, em trabalhos futuros, pretende-se trabalhar com
ligas de Heusler e investigar diferentes efeitos que possam ocorrer a partir de tratamentos tér-
micos realizados e, utilizando novas técnicas como MR e FMR e seus possíveis efeitos, além
da caracterização por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV).

Outro fato, é associar a possibilidade do CFA ter um fator de amortecimento baixo com a
certeza que a multicamada tem fator de amortecimento baixo,e que a multicamada por natureza
gera um fator de amortecimento baixo, e o CFA pode ter fator de amortecimento baixo. Se con-
seguirmos associar essas duas coisas podemos ter resultados dinâmicos bastante importantes.
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a b s t r a c t

We investigate the structural, quasi-static and dynamic magnetic properties of a Co2FeAl single layered
film and a Co2FeAl/Ag multilayer, both grown onto amorphous substrate. We verify that both films have
A2 structure and anisotropic magnetic behavior, as well as present the well-known magnetoimpedance
behavior of anisotropic systems. The magnetization dynamics is discussed in terms of the mechanisms
that govern the magnetoimpedance effect in a wide range of frequencies, as well as of the orientation
between the external magnetic field and electrical current with respect to the magnetic anisotropy. The
single layer has the largest magnetoimpedance variations values of � 50% for 3.0 GHz, while the
multilayer present considerable higher values, reaching to � 200% at the same frequency. The
association of kind of sample structure, anisotropic magnetic behavior and low damping parameter α
of the CFA alloy opens possibilities to reach higher magnetoimpedance performances. The results place
the CFA full-Heusler alloy as a promising candidate for applications in magnetoimpedance-based sensors
and radio frequency range devices.

& 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Materials traditionally employed in spintronics applications use
to present common features as spin-polarized current, low damp-
ing magnetic behavior, and tunable magnetic and electrical prop-
erties [1–3]. In this sense, the Heusler alloys become a natural
candidate for application in technological devices based in spin-
tronics effects [4], since, theoretically, they present energy gap
around the Fermi level, which makes possible the achievement of
100% spin polarized currents [5].

In particular, a full-Heusler material can be described by A2BC,
where A and B are transition metals and C is a sp-element. The
Co2FeAl (CFA) is a noticeable example of these alloys, presenting large
magnetic moment and high Curie temperature [2], although its
magnetic and electrical properties are strongly dependent on the
chemical disorder. The CFA presents three well-known crystallo-
graphic structures (L21, B2 and A2), relative to the type of occupation
of the three available lattice sites, such as (0, 0, 0) and (1/2, 1/2, 1/2)
for Co; (1/4, 1/4, 1/4) for Fe; and (3/4, 3/4, 3/4) for Al [6].

The Heusler alloys have attracted strong interest due to the
wide application in shape memory devices, electrodes in magnetic
tunnel junctions [7]. At the same time, the possibility to produce

samples with low damping magnetic parameter makes attractive
its use in radio frequency (rf) applications [8,9], such as spin
torque oscillators, and biosensors.

At the frequency range considered in this work, the magnetization
dynamics is governed by the Landau–Lifshitz–Gilbert equation, given
by [10]

dM
→

dt
¼ � γ M

→
� H

→

ef f

� �
� γ

α

M
M
→
� M

→
� H

→

ef f

� �h i
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where M
!

is the magnetization vector, H
!

eff is the effective magnetic
field, and γ ¼ jγG j=ð1þα2Þ, in which γG is the gyromagnetic ratio and
α is the phenomenological Gilbert damping constant. In particular, the
effective magnetic field H

!
eff presents two contributions and can be

written as H
!

eff ¼ ðH!þ H
!

ξÞþ h
!

ac . The first term, ðH!þ H
!

ξÞ, corre-
sponds to the static component of the field. It contains the external
magnetic field (H

!
) and the internal magnetic field H

!
ξ ¼ �∂ξ=∂M

!
due to different contributions to the magnetic free energy density ξ
[11]. On the other side, the second term corresponds to an alternate
magnetic field h

!
ac .

An important tool to characterize the magnetization dynamics at rf
is the magnetoimpedance (MI) effect. The MI effect corresponds to the
changes of the electrical impedance of a soft magnetic conductor
when submitted to an external magnetic field. The origin of this effect
resides in the variations of the transverse magnetic permeability when
the material is submitted to an external magnetic field, related to
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modifications of the penetration depth of the drive current [12], as
well as the MI performance is strongly dependent on field alignments
during the MI measurement [13].

In this work, we perform a systematic investigation of the
structural, quasi-static and dynamic magnetic properties of a
Co2FeAl single layered film and a Co2FeAl/Ag multilayer, both
grown onto amorphous substrate. The magnetization dynamics
is discussed in terms of the mechanisms that govern the magne-
toimpedance effect in a wide range of frequencies, as well as of the
orientation between the external magnetic field and electrical
current with respect to the magnetic anisotropy. We verify that the
films present very good magnetoimpedance performance. In this
case, the relevant MI% values are a direct consequence of the kind
of sample structure, anisotropic magnetic behavior and low
damping parameter α of the CFA alloy [9]. The results place the
CFA full-Heusler alloy as a promising candidate for applications in
MI-based sensors and rf range devices.

2. Experiment

We produce a CFA single layered film with a thickness of
500 nm and a [CFA(10 nm)/Ag(2 nm)]�20 multilayer. Similar
thickness values have already been considered in papers pre-
viously published by our group [14,15]. The samples are deposited
onto amorphous glass substrates with dimensions of 6�6 mm2,
previously covered by a 5 nm-thick Ta buffer layer. Fig. 1(a and b)
shows a schematic representation of the produced samples. The
deposition process is carried out with the following parameters:
base pressure of 6�10�7 Torr, Ar pressure during disposition of
2�10�3 Torr, current of 10 mA in the DC source for the Ta layer,
and 20 W and 10 W set in the rf power supply for the CFA and Ag
layers, respectively. Using these parameters, the deposition rates
obtained through low-angle X-ray diffraction measurements are
0.37 nm/s, 0.07 nm/s and 0.44 nm/s for Ta, CFA and Ag, respec-
tively. In order to induce a magnetic anisotropy and define an easy
magnetization axis, a constant H¼1 kOe magnetic field is applied
in the substrate during the deposition.

The structural properties of the samples are obtained through
high-angle X-ray diffraction (XRD) measurements performed
using a Rigaku MiniFlex system. The quasi-static magnetic beha-
vior is obtained via magnetization curves acquired with a

LakeShore Model 7407 vibrating sample magnetometer, with
maximum external in-plane magnetic field of 7350 Oe.

The dynamic magnetic behavior is investigated through MI
measurements. The MI measurements are performed using an
impedance analyzer Agilent model E4991, with E4991A test head
connected to a stripline, i.e., a microstrip in which the sample is
the central conductor, as shown in Fig. 1(c). The impedance (Z) is
measured over a wide range of frequencies from 100 MHz up to
3 GHz, in a linear regime with 1 mW (0 dBm) constant power, with
magnetic field varying between 7350 Oe. We perform the mea-
surements with both probe current and external magnetic field
applied along (ϕ¼ 01) and perpendicular (ϕ¼ 901) to the direction
defined by the magnetic field applied during the deposition.

3. Results and discussion

Fig. 2(a) shows the XRD results obtained for the single layered
and multilayered films. For the single layered one, the pattern
clearly indicates the (022) texture of the CFA alloy, assigned by the
well-defined and high-intensity peak identified at 2θ¼ 44:731.
Peaks related to the (111) and (002) CFA are not observed,
suggesting the A2 structure associated with the complete chemical
disorder among the Co, Fe, and Al sites.

Similar A2 structure is verified for the multilayer. However, the
XRD pattern indicates the polycrystalline state, in which the (022),
(004) and (422) orientations are present. The distinct structural
character verified between the samples is related to the stress
stored during the deposition. In particular, when considered the
multilayer, the CFA peaks are shifted to smaller angles, a fact
associated to the compressive residual stress in thinner layers. It is
important to point out that the structural features observed here
for films grown onto amorphous substrates are similar to those
already verified for CFA films produced with oriented substrates
[2,16].

Fig. 2(b and c) show the magnetization curves, measured with
the external in-plane magnetic field oriented both along and
perpendicular to the direction defined by the magnetic field
applied during the deposition. The angular dependence of the
magnetization curves for both samples indicates an uniaxial in-
plane magnetic anisotropy, induced by the field applied during the
deposition process. The anisotropy fields are around 30 Oe and
40 Oe for the single layered film and multilayer, respectively. It is
well-known that quasi-static magnetic properties play a funda-
mental role in the dynamic magnetic response and MI behavior.
Thus, the soft magnetic properties, high anisotropy induction, and
the dynamic magnetic properties of the CFA alloy enable us to
obtain interesting MI curves and very good MI performance.

Regarding the magnetization dynamics, the MI performance is
associated with the well-known magnetoimpedance ratio MI(%)
defined by

MIð%Þ ¼ ZðHÞ�ZðHmaxÞ
ZðHmaxÞ

� 100; ð2Þ

where Z(H) is the impedance for a given external magnetic field
value and ZðHmaxÞ is the measured impedance for the magnetic
saturation state. Thus, Fig. 3 shows the MI(%) curves, for selected
frequencies and different orientations between drive current and
external magnetic field with respect to the induced anisotropy
direction.

The shape and the amplitude of the magnetoimpedance curves
are dependent on the magnitude of the external magnetic field,
probe current frequency, orientation of the field and probe current
with respect to the magnetic anisotropies [17,18], as well as are
related to the mechanisms responsible for the transverse magnetic

Fig. 1. (a and b) Schematic representation of the produced samples, in which the H
indicates the direction of the magnetic field applied during the deposition.
(c) Experimental setup for the MI experiment.
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permeability changes: skin effect and ferromagnetic resonance
(FMR) effect [19].

For ϕ¼ 01, as a consequence of the alignment of the easy
magnetization axis with the ac current and magnetic field applied
during the MI measurement, the MI curves for both samples
present a single peak structure at the intermediate frequency
range, up to � 1:5 GHz, and a double peak structure for higher
frequencies. The evolution of the shape of the MI curves reflects
the modification of the main mechanism responsible for the MI
variations. In particular, at low and intermediate frequency ranges,
the skin effect acts changing the transverse magnetic permeability,
while the FMR effect, associated to the skin effect, becomes the
mechanism with the increase of the frequency.

For ϕ¼ 901, both samples exhibit a double peak behavior for the
whole frequency range, a signature of the perpendicular alignment of
the external field and ac current with the easy magnetization axis. Up
to � 1:0 GHz, not shown, the position of the peaks remains
unchanged close to the anisotropy fields, indicating that the skin
effect governs the magnetization dynamics. For frequencies above this
value, besides the skin effect, the FMR effect also becomes an
important mechanism responsible for variations in MI effect, a fact
evidenced through the change of the peaks position in the magnetic
field as the frequency is increased.

However, the most striking finding resides in MI performance.
Although the single layered film and the multilayer have similar MI
behavior, the amplitude of the MI variations is noticeable distinct. The
similarity in shape and contrast between the MI variations verified for
single films and multilayers are in concordance with theoretical
predictions previously reported by our group [11]. In particular, the

single layer has the largest MI(%) values of � 50% for 3.0 GHz, while
the multilayer presents considerable higher values, reaching to
� 200% at the same frequency, irrespective on the ϕ considered in
the MI measurement. In this case, the relevant MI% values are a direct
consequence of the kind of sample structure, anisotropic quasi-static
magnetic behavior and low damping parameter α of the CFA alloy [9].
The association of these features opens possibilities to reach higher MI
performances and fast response under rf magnetic fields.

4. Conclusions

In summary, in this work we perform a systematic investiga-
tion of structural, quasi-static and dynamic magnetization proper-
ties of a CFA single layered film and a CFA/Ag multilayer, grown
onto amorphous substrates.

We verify that both produced samples have the A2 structure,
although the single film presents the (022) texture while the multi-
layer is polycrystalline, with the (022), (004) and (224) orientations.
The structural features observed for films grown onto amorphous
substrates are similar to those verified for CFA films produced with
oriented substrates [2,16]. Moreover, irrespective of the sample
structure, the films present uniaxial in-plane magnetic behavior,
induced by the field applied during the deposition.

The MI results present the well-known MI behavior of aniso-
tropic systems, including the Z behavior for distinct orientation of
the anisotropy with external magnetic field and probe current, as
well as the its dependence with frequency. On the other hand, the
association of the kind of sample structure, anisotropic quasi-static

Fig. 2. (a) XRD results for the single layered and multilayered films, with the indexed CFA and Ag peaks. The patterns are obtained in ICDD (ICDD 01-071-5670 (red dotted
lines) and ICDD 03-065-2871 (blue dotted lines)). (b and c) Normalized magnetization curves for the (b) single layered film and (c) multilayer, acquired for ϕ¼ 01 and
ϕ¼ 901. (For interpretation of the references to color in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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magnetic behavior and low damping parameter α of the CFA alloy
enables us very good MI performance. The single layer presents MI
(%) values of � 50% for 3.0 GHz, while the multilayer has con-
siderable higher values, reaching to � 200% at the same fre-
quency. Thus, the results place the CFA full-Heusler alloy as a
promising candidate for applications in MI-based sensors and rf
range devices.
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