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Resumo

Nesta tese apresentamos um estudo desenvolvido em sistemas magnéticos de multica-

madas nanoestruturadas, com o objetivo principal voltado à śıntese e análise das propriedades

de estruturas periódicas e quasiperiódicas. Este trabalho evolui desde a implantação e o

domı́nio da técnica de sputtering em nossos laboratórios, passando pelo desenvolvimento de

uma metodologia para a śıntese de filmes nanométricos monocristalinos de Fe (100), até o

objetivo final de crescer multicamadas do tipo Fe/Cr periódicas e quasiperiódicas e ana-

lisar o comportamento do acoplamento entre as camadas ferromagnéticas de acordo com a

geração da amostra. Primeiramente estudamos de maneira sistemática os efeitos relacionados

entre os parâmetros de deposição e as propriedades magnéticas de filmes nanométricos de

Fe, crescidos por DC sputtering em substrato de MgO (100). Variamos parâmetros como a

temperatura de deposição e a espessura dos filmes, com o propósito de dominar o processo

de produção e reprodução de filmes nanoestruturados monocristalinos de Fe. Nesta série de

amostras foram realizadas medidas de MOKE, FMR, AFM e XPS, a fim de investigar suas

propriedades magnetocristalinas e estruturais. Do ponto de vista magnético, os resultados

de MOKE e FMR revelaram um crescimento da anisotropia magnetocristalina decorrente

do aumento da temperatura. As medidas de AFM forneceram informações a respeito da

espessura e rugosidade da superf́ıcie, enquanto que os resultados de XPS foram utilizados

na análise da pureza da composição dos filmes. O melhor conjunto de parâmetros foi uti-

lizado na etapa seguinte, a investigação do efeito estrutural nas propriedades magnéticas das

multicamadas. Nesta etapa foram depositadas multicamadas compostas por filmes de Fe e

Cr intercalados, seguindo sequência de crescimento periódica e quasiperiódica de Fibonacci,

em substrato de MgO (100). O comportamento das curvas obtidas por MOKE e FMR e-

videnciaram a presença do acoplamento de troca entre as camadas ferromagnéticas. Através

do ajuste computacional realizado para as curvas de magnetização, foi posśıvel determinar a

natureza e a intensidade da interação entre as camadas adjacentes de Fe. Após minimizar nu-

mericamente a energia magnética total que descreve o comportamento do sistema, utiliza-se

os ângulos de equiĺıbrio para obter curvas de magnetização e magnetoresistência. O conjunto

de resultados obtidos ao longo do desenvolvimento deste trabalho demonstram a eficiência

e versatilidade da técnica de sputtering na śıntese de filmes ultrafinos e multicamadas de

alta qualidade. Permitindo inclusive a deposição de nanoestruturas magnéticas que apresen-

taram patamares bem definidos de magnetização e magnetoresistência com possibilidade de

aplicação tecnológica.
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Abstract

We present a study of nanostructured magnetic multilayer systems in order to syn-

thesize and analyze the properties of periodic and quasiperiodic structures. This work

evolved from the deployment and improvement of the sputtering technique in our labora-

tories, through development of a methodology to synthesize single crystal ultrathin Fe (100)

films, to the final goal of growing periodic and quasiperiodic Fe/Cr multilayers and investi-

gating bilinear and biquadratic exchange coupling between ferromagnetic layer dependence

for each generation. Initially we systematically studied the related effects between deposition

parameters and the magnetic properties of ultrathin Fe films, grown by DC magnetron sput-

tering on MgO(100) substrates. We modified deposition temperature and film thickness, in

order to improve production and reproduction of nanostructured monocrystalline Fe films.

For this set of samples we measured MOKE, FMR, AFM and XPS, with the aim of investi-

gating their magnocrystalline and structural properties. From the magnetic viewpoint, the

MOKE and FMR results showed an increase in magnetocrystalline anisotropy due to in-

creased temperature. AFM measurements provided information about thickness and surface

roughness, whereas XPS results were used to analyze film purity. The best set of parame-

ters was used in the next stage: investigation of the structural effect on magnetic multilayer

properties. In this stage multilayers composed of interspersed Fe and Cr films are deposited,

following the Fibonacci periodic and quasiperiodic growth sequence on MgO (100) substrates.

The behavior of MOKE and FMR curves exhibit bilinear and biquadratic exchange coupling

between the ferromagnetic layers. By computationally adjusting magnetization curves, it

was possible to determine the nature and intensity of the interaction between adjacent Fe

layers. After finding the global minimum of magnetic energy, we used the equilibrium an-

gles to obtain magnetization and magnetoresistance curves. The results observed over the

course of this study demonstrate the efficiency and versatility of the sputtering technique in

the synthesis of ultrathin films and high-quality multilayers. This allows the deposition of

magnetic nanostructures with well-defined magnetization and magnetoresistance parameters

and possible technological applications.
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2.2.3 Sistemas Periódicos e Quasiperiódicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3 Contribuição para a energia livre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.3.1 Energia Zeeman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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4.4 Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios-X (XPS) . . . . . . . . . 61

4.5 Curvas de Magnetização (MOKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.6 Ressonância Ferromagnética (FMR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

vii
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CAṔITULO 1

Introdução

A humanidade percebeu há milhares de anos atrás que poderia fazer uso das pro-

priedades magnéticas da matéria para melhoria das condições de vida. Das mais simples

as mais sofisticadas, as inúmeras aplicações do magnetismo vieram sempre modernizar e fa-

cilitar o estilo de vida do homem. Uma das aplicações marcantes ocorreu com a invenção

da bússola, utilizada pelos exploradores da Terra, um artefato indispensável para os que al-

cançaram sucesso durante o peŕıodo de navegações. Mas é na sociedade moderna, graças ao

empenho do homem em desvendar cada vez mais profundamente os segredos do magnetismo

da matéria, que as aplicações tomaram proporções cada vez maiores e passaram a estar pre-

sentes em praticamente todos os ambientes do nosso cotidiano. Seja em imãs de geladeira, em

núcleos de transformadores e motores elétricos, ou em dispositivos extremamente sofisticados

de gravação e leitura magneto-ópticos, é marcante a presença do magnetismo no dia-a-dia

da atual sociedade. Talvez um dos maiores impactos do magnetismo ocorra via os disposi-

tivos de armazenamento de dados, os quais consistem de estruturas artificiais de materiais

magnéticos produzidos e intensamente investigados em laboratórios de pesquisa (seja em ins-

tituições de pesquisa/ensino, seja em laboratórios de grandes empresas como a IBM, por

exemplo). Atualmente os estudos giram em torno da busca por armazenamento e leitura de

grandes volumes de informações em espaços e em tempos cada vez menores.
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Caṕıtulo 1. Introdução 2

Dessa forma, as investigações cient́ıficas têm se concentrado nas propriedades de ma-

teriais em escalas cada vez menores, na busca por entender e controlar melhor as propriedades

de sistemas nanoscópicos (10−9m). Portanto, a compreensão e o controle das propriedades

destes sistemas são fundamentais, uma vez que o estado da arte dos dispositivos eletrônicos

e mı́dia de armazenamento de dados atingem estágios em que os materiais magnéticos al-

cançam escalas de tamanho cada vez menores. Um avanço cient́ıfico considerável tem sido

posśıvel graças à evolução na produção e caracterização de filmes conquistada durante os

últimos 30 anos, em que nos dias de hoje somos capazes de produzir (crescer), reproduzir,

e caracterizar filmes ultrafinos (ou nanométricos) e multicamadas magnéticas. A pesquisa

destes novos materiais nanoestruturados, tanto na forma de monocamadas quanto multi-

camadas magnéticas movimentam um mercado mundial crescente, estimado em bilhões de

dólares por ano na área de gravação magnética.

As multicamadas são estruturas artificiais compostas por camadas alternadas de

filmes ultrafinos de dois ou mais materiais. Devido aos inúmeros efeitos observados e ainda

pela crescente facilidade em crescermos controladamente e reproduzirmos estes efeitos, é nat-

ural o interesse voltado ao estudo de sistemas de multicamadas compostas por materiais

magnéticos. Vários fenômenos foram observados nesses sistemas, cujas origens estão na que-

bra de simetria de longo alcance da rede cristalina e nos efeitos intŕınsecos de interface. Entre

os vários resultados ralatados na literatura, vale ressaltar a relevância do acoplamento anti-

ferromagnético entre dois filmes metálicos magnéticos separados por um espaçador metálico

não-magnético, da magnetoresistência gigante, do comportamento oscilatório do acoplamento

de troca e do acoplamento a 90◦ da magnetização dos filmes magnéticos. Mais do que o apri-

moramento das técnicas de caracterização, o que vem fazendo com que esse campo esteja em

expansão é o aperfeiçoamento das técnicas de crescimento de filmes que possuem espessuras

de dezenas de angstrons (Å) . Pois para conseguir crescer filmes nessa ordem de espessura,

é necessário atingir vácuo com pressões da ordem de 10−6 Torr, ou de preferência menor, o

que só foi posśıvel a partir do final da década de 70, com o desenvolvimento das técnicas de

vácuo.

Em particular, as multicamadas Fe/Cr vêm sendo fonte de inúmeras descobertas im-

portantes nas propriedades magnéticas de filmes nanométricos [1, 2, 3, 4]. Em 1986 Grünberg

e colaboradores [5] relataram a presença do acoplamento antiferromagnético em estruturas

de filmes Fe/Cr. As magnetizações das camadas de ferro possúıam sentidos opostos. Para

um grande número de sistemas estudados as caracteŕısticas são semelhantes à interação de

troca tipo Heinsenberg. Em um peŕıodo de apenas dois anos, em 1988, o grupo de Albert
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Fert [6] observou o fenômeno da magnetoresistência gigante (GMR) em multicamadas Fe/Cr

e a relacionaram com o alinhamento antiparalelo das magnetizações. Através desse fenômeno

foi posśıvel obter alta variação da resistência elétrica do sistema em função da variação do

campo magnético aplicado, e com isso o interesse em estudar essas estruturas se intensificou

consideravelmente.

As magnetizações de cada camada ferromagnética estão acopladas uma a outra

através da interação de troca. Em 1990 [7], ao realizar medidas de magnetoresistência,

Parkin e colaboradores conclúıram que o acoplamento bilinear entre os filmes ferromagnéticos

oscilava entre ferromagnético e antiferromagnético de acordo com a espessura da camada

espaçadora. Ou seja, o sinal da interação de troca oscila em função da espessura do espaçador

não magnético. Podemos incluir entre as grandes descobertas o trabalho de Rührig e colab-

oradores [8] que em 1991, relataram a ocorrência de um alinhamento a 90◦ entre as magne-

tizações adjacentes, para algumas espessuras do espaçador. Esse alinhamento ficou conhecido

como acoplamento biquadrático [9, 10, 11, 12]. Acreditava-se que o acoplamento de troca

biquadrático fosse pequeno quando comparado ao acoplamento de troca bilinear. No en-

tanto Azevedo e colaboradores [12, 13, 14] reportaram que o acoplamento biquadrático é

comparável ao acoplamento bilinear em estruturas de Fe/Cr/Fe.

De fato, diante do histórico apresentado acima, é razoável considerar multicamadas

do tipo Fe/Cr como um excelente sistema para investigação de propriedades magnéticas,

tanto do ponto de vista teórico quanto experimental. Dessa forma, todas as multicamadas

crescidas para a realização deste trabalho são formadas por filmes de Fe e Cr sobrepostos de

maneira alternada em substrato de MgO (100). Vale ressaltar que para observar acoplamento

em multicamadas é necessário obter filmes ultrafinos e de alta qualidade, principalmente no

que diz respeito às interfaces.

Por um novo ponto de vista, sabe-se que as propriedades magnéticas das multica-

madas podem depender fortemente do padrão em que as camadas estejam dispostas. Sob

esse aspecto, as propriedades de uma nova classe de sistema magnético, as multicamadas

magnéticas quasiperiódicas, vêm sendo recentemente um campo atrativo de estudos [15].

Neste trabalho apresentaremos os detalhes experimentais de preparo e investigação das pro-

priedades magnéticas em multicamadas Fe/Cr (100) periódicas e quasiperiódicas. As mul-

ticamadas quasiperiódicas seguem a sequência de Fibonacci, de maneira que a espessura da

camada ferromagnética pode variar de uma geração para outra.

A fim de facilitar a leitura e gradualmente familiarizar o leitor com o tema da pesquisa
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e com as técnicas experimentais utilizadas, o trabalho está organizado em seis caṕıtulos assim

distribúıdos:

· No caṕıtulo 2 são discutidos, na forma de uma breve revisão, os principais conceitos

f́ısicos e estruturais relacionados às multicamadas magnéticas e sistemas quasiperiódicos.

São discutidos os principais modelos fenomenológicos que contribuem para a descrição das

propriedades desses sistemas. Seu objetivo principal é apresentar uma expressão geral da

energia livre magnética para as estruturas investigadas aqui, utilizada na interpretação dos

resultados experimentais discutidos ao longo dos caṕıtulos posteriores.

· No caṕıtulo 3 são apresentadas as teorias relacionadas às técnicas experimentais

utilizadas no desenvolvimento desta tese e suas principais caracteŕısticas. São elas: A técnica

sputtering utilizada no preparo das amostras estudadas, magnetometria óptica por efeito Kerr

(MOKE) e ressonância ferromagnética (FMR) utilizadas na investigação das propriedades

magnéticas. E contém os detalhes experimentais das etapas e parâmetros de deposição das

amostras e dos procedimentos para realização das medidas de MOKE e FMR. Ou seja, são

descritos os arranjos experimentais e seus aspectos técnicos e operacionais.

· No caṕıtulo 4 apresentamos os resultados experimentais para a série de amostras

dos filmes simples de Fe/MgO(100) monocristalinos acompanhados da interpretação fenomeno-

 lógica e as respectivas dicussões.

· No caṕıtulo 5 é voltado aos resultados obtidos para as multicamadas periódicas

e quasiperiódicas, nas quais foi posśıvel observar a assinatura da presença dos acoplamentos

bilinear e biquadrático no comportamento das curvas de magnetização e ressonância fer-

romagnética. São apresentadas a interpretação fenomenológica e as discussões a respeito

dos resultados obtidos. Conseguimos com isso alcançar o nosso principal objetivo para esse

trabalho de maneira bastante satisfatória.

· No caṕıtulo 6 são feitas as conclusões e considerações finais sobre as contribuições

dos resultados obtidos com o desenvolvimento desta tese.



CAṔITULO 2

Filmes Nanométricos e Multicamadas Magnéticas

2.1 Introdução

Após termos localizado o tema de nosso trabalho, abordado interesses e objetivos

do estudo de multicamadas magnéticas, partiremos para uma breve introdução dos aspec-

tos f́ısicos e estruturais dos filmes nanométricos e multicamadas magnéticas periódicas e

quasiperiódicas.

Filmes nanométricos são estruturas formadas por um tipo de material depositado

sobre um substrato conveniente e possuem uma espessura da ordem de nanômetros (1 nm

= 10−9m, veja a Figura 2.1), ou seja, um bilhão de vezes menor do que um metro. Já as

multicamadas magnéticas, neste trabalho, são estruturas compostas de camadas alternadas de

metais ferromagnéticos (FM) separadas por camadas (espaçadoras) de metais não magnéticos

(NM), onde cada uma das camadas apresenta espessura da ordem de alguns nanômetros.

Materiais em escala nanométrica possuem propriedades magnéticas totalmente difer-

entes de quando temos o material em dimensões macrométricas por exemplo, o que possibilita

aplicações exclusivas aos fenômenos apresentados por esses sistemas. Essas estruturas são

preparadas por técnicas de crescimento em alto vácuo tais como sputtering DC ou RF e

5
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molecular beam epitaxy (MBE). O controle da pureza e pressão da atmosfera de deposição é

o principal fator durante o crescimento dos filmes, a razão superf́ıcie/volume destes filmes os

torna altamente suscept́ıveis à oxidação, contaminação e rugosidade. Estas variáveis afetam

consideravelmente a qualidade e a estrutura cristalina dos filmes produzidos. Vale ressaltar

que a técnica de sputtering permite obter altas taxas de deposição, além de outros aspec-

tos que serão explorados um pouco mais adiante uma vez que esta técnica foi utilizada no

crescimento de todas as amostras estudadas nesse trabalho. As interfaces desempenham um

papel extremamente importante no magnetismo das multicamadas (o caso ideal seriam in-

terfaces planas). A qua- lidade das interfaces depende das condições de deposição, como por

exemplo, a temperatura do substrato, a pressão do gás, bem como dos materiais utilizados

na formação das amostras, já que existem inúmeros graus de miscibilidade entre materiais

distintos.

Figura 2.1: Ilustração comparativa entre ı́tens com escalas diferentes de tamanho [16].

Os fenômenos relacionados ao magnetismo de filmes nanoestruturados em camadas

de materiais magnéticos separados por materiais não magnéticos são o principal fator ge-

rador da motivação e desenvolvimento deste trabalho e seus aspectos f́ısicos relevantes serão

abordados a seguir.

2.2 Conceitos Básicos

2.2.1 Ferromagnetismo e Antiferromagnetismo

Os filmes estudados consistem em camadas de materiais ferromagnéticos e antifer-

romangéticos. Um material é dito ferromagnético (FM) quando apresenta uma orientação

espontânea paralela (ilustrado na Figura 2.2) dos momentos magnéticos dos átomos adja-

centes, abaixo de certa temperatura cŕıtica, chamada de temperatura de Curie (TC), mesmo



Caṕıtulo 2. Filmes Nanométricos e Multicamadas Magnéticas 7

na ausência de um campo magnético externo.

Figura 2.2: Representação ilustrativa dos arranjos ferromagnéticos (FM).

A magnetização de saturação (MS), definida como o momento magnético total na

direção do campo aplicado por unidade de volume, apresenta uma dependência em relação

à temperatura que pode ser vista na Figura 2.3 para os elementos de transição Fe, Co e

Ni. Acima de TC , a magnetização de saturação tende a zero, uma vez que os momentos

magnéticos efetivos são reduzidos por efeito da excitação térmica, e o material se comporta

como um paramagnético.

Figura 2.3: Magnetização de saturação para o Fe, Co e Ni em função da temperatura.[17]

Para materiais massivos (tipo Bulk) ou filmes espessos, o valor de TC depende exclu-

sivamente de sua composição [18]. A temperatura de Curie ou temperatura cŕıtica (tempe-

ratura limite onde o material deixa de apresentar propriedades ferromagnéticas), que no caso

do Co massivo = 1348 K (1075 ◦C), do Fe massivo = 1043 K (770 ◦C) e do Ni massivo = 638

K (365 ◦C) é menor nos filmes finos do que no material massivo. Essa temperatura depende

da anisotropia magnética, do acoplamento de troca e da estrutura de bandas eletrônicas [19].
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Em materiais antiferromagnéticos (AF), a interação de troca entre os átomos vizinhos

provoca orientações antiparalelas dos seus momentos magnéticos, ou seja, estes materiais

apresentam no mı́nimo duas sub-redes com momentos iguais e opostos como ilustrado na

Figura 2.4, o que faz com que o momento total seja zero na ausência de campo magnético

e abaixo de uma temperatura cŕıtica, conhecida como temperatura de Néel (TN)[20]. Acima

dessa temperatura o material se comporta com um paramagnético.

Figura 2.4: Representação ilustrativa dos arranjos antiferromagnéticos (AF).

2.2.2 Multicamadas Magnéticas

Os sistemas de multicamadas magnéticas consistem tipicamente de uma estrutura

composta por filmes simples sobrepostos. A Figura 2.5 apresenta um esquema ilustrativo

indicando a nomenclatura que utilizaremos ao longo desse texto.

Figura 2.5: Esquema de uma multicamada magnética t́ıpica.

O substrato é seguido por uma camada de ajuste (ou buffer layer) que serve para

estabilizar a epitaxia e pode possuir algumas dezenas de angstroms (Å). Na seqüência é

depositada a multicamada em si, composta por camadas de material ferromagnético, Fe,

Co, Ni ou ligas como Py (Permalloy), intercaladas por camadas de material não magnético

(ou spacer layer). Na camada espaçadora tem-se um metal não magnético apropriadamente

definido como, por exemplo, o Cr e Mn. Ao final é depositada uma camada de proteção (ou

cap layer) que serve para diminuir os efeitos de corrosão, como a oxidação, na multicamada.
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O comportamento apresentado nas superf́ıcies e interfaces das multicamadas aponta

fenômenos f́ısicos e propriedades magnéticas intensamente investigados desde as primeiras

observações. Essas estruturas magnéticas artificiais sintetizadas em escala nanométrica pos-

suem propriedades que não são observadas em materiais de dimensões maiores. Além disso,

essas novas propriedades fizeram surgir novos ramos de pesquisa em magnetismo. As in-

terações entre os filmes adjacentes, combinadas com a anisotropia e a influência de campos

externos, produzem uma rica variedade de fases nesses sistemas [21].

As propriedades magnéticas das multicamadas estão intimamente relacionadas com

o padrão de ordenamento das camadas e suas espessuras. Sob este aspecto, as propriedades

f́ısicas de uma nova classe de sistemas, as multicamadas magnéticas quasiperiódicas, vêm

recentemente se mostrando um campo atrativo de estudo [22, 23, 24, 25]. Neste trabalho são

apresentados resultados obtidos na caracterização magnética de multicamadas que seguem

sequência de deposição quasiperiódica do tipo Fibonacci. E também outro conjunto de re-

sultados referentes a amostras com sequência de deposição periódica.

Atualmente, graças ao advento da GMR, as multicamadas magnéticas encontram-se

presentes em aplicações tecnológicas na forma de sensores e no campo de leitura e armazena-

mento de informações. Em 1997 a IBM introduziu no hard-disk (HD) cabeças de leitura

magnetoresistivas, baseadas no efeito da GMR, que acarretou um aumento na densidade

de informação no HD e leituras mais precisas [26]. O prêmio Nobel de F́ısica de 2007 [27]

foi atribúıdo aos f́ısicos Albert Fert (francês) e Peter Andreas Grünberg (alemão) por suas

contribuições, independentes entre si, sobre a GMR. Entre os colaboradores de Fert estava o

brasileiro Mário Norberto Baibich, nascido de pai brasileiro na Argentina em 1949.

Em 1857, o f́ısico inglês Sir William Thomson (Lord Kelvin) descobriu que a re-

sistência elétrica de um material variava com a aplicação de um campo magnético ex-

terno. Essa variação ficou conhecida como magnetoresistência (MR). No caso das multica-

madas, para pequenas espessuras da camada espaçadora a estrutura magnética se comporta

de maneira que a ordem magnética ao longo da estrutura pode ser modulada de acordo

com a espessura da camada espaçadora. Sendo que o acoplamento entre as camadas ferro-

magnéticas pode ser do tipo ferromagnético ou antiferromagnético, de acordo com a espessura

do espaçador. Quando a configuração é tal que os momentos magnéticos das camadas ferro-

magnéticas vizinhas se arranjam de forma antiparalela um do outro, observa-se uma queda

drástica na resistividade em função do um campo magnético externo. A queda acontece à

medida que o campo alinha os momentos magnéticos das camadas ferromagnéticas em forma

paralela. Este é o efeito que recebe o nome de magnetoresistência gigante. Veja na Figura
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2.6 alguns dos resultados originais encontrados na referência nos quais se mostra a evidência

experimental do efeito da GMR.

Figura 2.6: Magnetoresistência para três super-redes Fe/Cr acopladas antiferromagneticamente. A corrente
e o campo magnético estão no plano do filme, ao longo da direção [100]. Hs é o campo necessário para alinhar
o momento magnético de todas as camadas e saturar a magnetização.[5]

Com a finalidade de aplicação tecnológica, o viável é sempre encontrar sistemas que

apresentem GMR à temperatura ambiente e valores de campo de saturação relativamente

baixos. A procura desses sistemas requer, do ponto de vista teórico, um conhecimento cada

vez maior dos mecanismos envolvidos no efeito da GMR.

2.2.3 Sistemas Periódicos e Quasiperiódicos

No ińıcio da década de 80 a descoberta de uma liga de Al-Mn que apresentava in-

variância rotacional, mas não apresentava invariância translacional [28] chamou aten cão dos

f́ısicos e abriu um novo campo de pesquisa: os quasicristais ou sistemas quasiperiódicos. Um

quasicristal pode ser pensado, de maneira qualitativa, como um sistema que apresenta uma

ordem intermediária entre um cristal perfeito e um sólido amorfo. Em particular, em uma

dimensão, não há diferença entre um quasicristal e um arranjo incomensurável de peŕıodos.
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Deste modo, a utilização de sequências quasiperiódicas de letras, como por exemplo, Fi-

bonacci, Double-period, Thue-Morse, etc, vem sendo feita pelos f́ısicos para simular o ar-

ranjo quasicristalino em sistemas de baixa dimensionalidade em matéria condensada, a saber,

super-redes e multicamadas. Super-redes quasiperiódicas começaram a ser obtidas experi-

mentalmente a partir de 1985 [29].

Conforme já se sabe, sistemas de multicamadas apresentam um conjunto de pro-

priedades magnéticas que não estão presentes em seus filmes constituintes observados sepa-

radamente. Até mesmo em arranjos periódicos, ou seja, repetindo sequência dos materiais de-

positados e utilizando espessuras iguais para materiais iguais, é posśıvel estudar propriedades

relacionadas com a distribuição dos filmes. Por exemplo, pode ocorrer uma não equivalência

entre sistemas com um número par de camadas magnéticas e sistemas com um número ı́mpar

de camadas magnéticas [30]. As multicamadas sintetizadas durante a realização deste tra-

balho são todas constitúıdas por camadas alternadas de Fe (FM) e Cr (NM) em substrato de

MgO(100). Para o caso das amostras periódicas, todas as camadas de Fe possuem a mesma

espessura, da mesma forma as espessuras das camadas de Cr são iguais.

Estruturas quasiperiódicas são estruturas não periódicas, formadas pela justaposição

de “blocos” que são ordenados a partir de uma determinada regra de geração. Em um sistema

quasiperiódico dois ou mais peŕıodos são superpostos, de forma que nem se considera um

sistema periódico e nem um sistema não periódico, mas um estado intermediário entre estes

dois. A sequência quasiperiódica adotada em nossas amostras é conhecida como a sequência

de Fibonacci.

A sequência recebeu este nome devido ao apelido dado ao matemático italiano

Leonardo Pisano (ou Leonardo de Pisa), um talentoso matemático europeu da idade média.

A sequência foi obtida ao resolver o problema relacionado com a procriação de coe-

lhos, onde o objetivo foi descobrir quantos casais de coelhos haveria ao final de um ano se no

primeiro mês existisse apenas um casal de coelhos, sendo que cada casal geraria, a partir do

segundo mês, um casal de coelhos por mês. O resultado foi uma sequência de números que

representava a quantidade de casais de coelhos a cada mês: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,

144 ... Isto é, ao final de um ano existiriam 144 casais de coelhos. Fibonacci então percebeu

que cada termo pode ser encontrado somando-se dos dois anteriores. É posśıvel observar na

natureza vários padrões de crescimento que seguem esse tipo de sequência, que também foi

estudada e aplicada em arquitetura, arte e música, por exemplo.

Para as multicamadas, a sequência de Fibonacci pode ser obtida seguindo algumas
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transformações conforme veremos. Consideremos dois blocos, A e B, que serão justapostos de

acordo com as seguintes regras: A→ AB e B→ A, com as condições iniciais para as gerações

S0 = B e S1 = A. Uma maneira equivalente de obter as gerações de Fibonacci é adicionar

sempre duas gerações anteriores para obter a geração seguinte. Ou seja, a n-ésima geração

(SN) é encontrada pelo acréscimo da geração N-2 à geração N-1: SN=SN−1SN−2, para N≥2

e as condições iniciais S0=B e S1=A. A regra de geração é aplicada repetidamente para obter,

S0 = B

S1 = A

S2 = AB

S3 = ABA

S4 = ABAAB

S5 = ABAABABA

S6 = ABAABABAABAAB

.

.

.

O número de camadas é dado por FN , onde FN é o número de Fibonacci obtido

da relação recursiva FN=FN−1 + FN−2, com F0=F1=1. O arranjo geométrico da estrutura

multicamada de Fibonacci é mostrado no esquema da Figura 2.7, onde as camadas A (na cor

azul) e B (na cor laranja) são superpostas de acordo com a geração.

Figura 2.7: Ilustração de geraçães da sequência quasiperiódicas de Fibonacci. As camadas em azul repre-
sentam os blocos A e as camadas na cor laranja representam os blocos B.

Em nossas amostras temos os blocos A representando camadas de Fe enquanto que os

blocos B representam camadas de Cr. Nos casos das multicamadas periódicas as camadas de

Fe possuem espessuras iguais e as camadas de Cr também possuem espessuras iguais. Já nas

multicamadas quasiperiódicas seguindo sequência de Fibonacci podemos ver que, de acordo

com a geração, as camadas de Fe podem ser duplas. Ou seja, as espessuras das camadas de

Cr são sempre iguais ao longo da multicamada, para qualquer geração, porém algumas es-
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pessuras das camadas de Fe são o dobro de outras. Um exemplo que inclui a terceira geração

de Fibonacci pode ser visto na Figura 2.8, que mostra a estrutura para essa multicamada.

Figura 2.8: Representação da estrutura de multicamada para a terceira geração de Fibonacci, que é uma
tricamada Fe/Cr/Fe (ABA). A camada de ajuste e a camada de proteção são comuns a todas as amostras
neste trabalho.

2.3 Contribuição para a energia livre

Nos filmes finos magnéticos as contribuições dos efeitos oriundos da sua superf́ıcie

não podem ser desprezadas frente às contribuições de volume. Também quebras de simetria

e rugosidades nas interfaces não podem ser desconsideradas, e uma importante propriedade

usualmente é observada: a anisotropia magnética, referente à direções privilegiadas para a

magnetização espontânea de um material [31, 32, 33]. Descreveremos o comportamento de

filmes nanométricos metálicos ferromagnéticos, através de um modelo fenomenológico que

utiliza a energia magnética. Os filmes são tratados como se apresentassem magnetização uni-

forme (consideramos que são monodomı́nios), e durante o estudo das propriedades estáticas,

que estão em equiĺıbrio (não apresentam excitações dinâmicas). Os principais termos da ener-

gia, tratados aqui, são: Zeeman, desmagnetização (que pode ser tratada como anisotropia de

forma), anisotropia de superf́ıcie e anisotropia magneto-cristalina (cúbica e uniaxial). Além

dessas, existem as contribuições devido às interações entre as camadas: interação de troca

(exchange) indireta (mediada por uma camada metálica não-magnética) e interação de troca

direta (que ocorre na interface entre um meio ferromagnético e um outro meio antiferro-

magnético).

É de fundamental importância discutir, do ponto de vista fenomenológico, as prin-

cipais contribuições das energias magnéticas presentes nas multicamadas, uma vez que con-

tribuem para a descrição de grandezas f́ısicas tais como magnetoresistência, absorção de
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microondas, curvas de magnetização, etc. O método utilizado para interpretar quantita-

tivamente os resultados experimentais dos filmes e multicamadas magnéticas se baseia na

minimização da energia livre magnética total do sistema. A minimização é feita numerica-

mente por um algoritmo que utiliza derivada de primeira e de segunda ordem da energia

magnética livre para determinar as posições de equiĺıbrio da magnetização do sistema. Em

seguida utilizam-se estes ângulos para descrever as propriedades estáticas.

2.3.1 Energia Zeeman

A energia Zeeman surge sempre que um campo magnético externo é aplicado ao

material magnético, devido à interação entre o vetor magnetização do material e o campo

magnético. Para as multicamadas com n filmes magnéticos, a energia Zeeman por unidade

de área é escrita da seguinte forma:

EZ = −
∑

i=1

di
~Mi · ~H0. (2.1)

Onde di e ~Mi são a espessura e a magnetização do i-ésimo filme magnético, e ~H0 é o campo

magnético externo aplicado à multicamada. Esta equação é, portanto, usada para expressar a

interação entre as magnetizações dos filmes e multicamadas magnéticas e o campo magnético

aplicado externamente.

Levando em conta a simetria do problema, torna-se mais conveniente escrever a

expressão em coordenadas esféricas (confira a Figura 2.9), então temos que escrever os vetores

magnetização e campo magnético conforme segue.

De acordo com a Figura 2.9 temos,

~M = Ms · (sin θM · cos φM x̂ + sin θM · sin φM ŷ + cos θM ẑ)

~H = H0 · (sin θH · cos φH x̂ + sin θH · sin φH ŷ + cos θH ẑ). (2.2)

MS é a magnetização de saturação de um filme, ou magnetização máxima do sistema.
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Figura 2.9: Vetores magnetização e campo magnético externo. Estão ilustrados os ângulos necessários para
descrevê-los em coordenadas esféricas.

Fazendo a substituição e calculando o produto, obtemos a expressão para a energia

Zeeman em coordenadas esféricas,

EZ = −
∑

i=1

di ·MSi
·H0 · [sin θMi · sin θH · cos(φMi − φH) + cos θM · cos θH ] (2.3)

Em nossa abordagem consideramos que o campo magnético é aplicado paralelo ao

plano do filme, ou seja, ortogonal à direção de crescimento, que arbitrariamente foi escolhido

como sendo o plano x-y (θH = 90◦). Podemos perceber que, nessas condições, o mı́nimo da

equação acima ocorre quando θM = 90◦, também. A energia Zeeman se reduz a:

EZ = −
n
∑

i=1

diMSH0 cos(φMi
− φH) (2.4)

Veja, a partir desta equação, que o mı́nimo de energia ocorre quando φMi
= φH , o

que significa a situação em que a magnetização está paralelamente alinhada com o campo

magnético aplicado, e é máxima quando o alinhamento é antiparalelo. Em todas as interações

de um material magnetizado e um campo magnético a energia Zeeman se faz presente.
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2.3.2 Anisotropia magnética

A anisotropia magnética, uma das propriedades mais importantes dos materiais

magnéticos, é o fenômeno da orientação preferencial da magnetização espontânea ao longo

de certas direções. Em outras palavras, na ausência de um campo externo a magnetização

se orienta na direção do eixo fácil minimizando a energia do sistema. Essa orientação se

deve à variação da energia interna quando a magnetização aponta em diferentes direções.

A anisotropia pode estar relacionada com os eixos do cristal, com a superf́ıcie, com tensões

mecânicas entre outros fatores [34, 35].

2.3.2.1 Anisotropia de Forma

A anisotropia de forma ou de desmagnetização surge quando um material é magne-

tizado dando origem a dipolos magnéticos não compensados nas extremidades da amostra

que produz um campo magnético no material ~Hd, chamado de campo desmagnetizante (con-

fira a Figura 2.10), de sentido contrário ao do campo magnético externo aplicado ~H0 e que,

portanto, tende a reduzir seus efeitos.

Figura 2.10: Campo interno produzido pelos dipolos não compensados induzidos na superf́ıcie da amostra.

Supondo a existência de um único domı́nio magnético, devido à saturação provocada

pela aplicação do campo magnético externo ~H0, internamente os dipolos se cancelam, mas

nas extremidades do material isso não ocorre. Veja que o número de dipolos magnéticos não

compensados, e dessa forma o valor de ~Hd, depende essencialmente da forma do material. No

caso de filmes finos, ~Hd é mais intenso quanto menor for a espessura do material na direção

em que o campo está sendo aplicado.
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A energia por unidade de área, para um filme simples, associada ao campo desmag-

netizante pode ser escrita da seguinte forma,

Ed = −
1

2
d ~M · ~Hd. (2.5)

Onde d é a espessura do filme e o fator 1
2

evita que a interação entre dois dipolos seja levada

em conta mais de uma vez. Podemos observar que se a magnetização ~M não existir, também

não existirá o campo de desmagnetização ~Hd. Existe uma relação tensorial emṕırica entre

~Hd e ~M ,

~Hd = −D ~M. (2.6)

Ou seja, para amostras com simetria elipsoidal

Ed =
1

2
dM2

s (Dxx sin2 θM cos2 φM + Dyy sin2 θM sin2 φM + Dzz cos2 θM ) (2.7)

D é chamado de fator de desmagnetização e depende da forma do material e da direção de

aplicação do campo ~H0, como pode ser visto na tabela apresentada na Figura 2.11. Este fator

foi calculado para algumas formas por Osborn [36]. Para o caso de uma amostra esférica o

fator desmagnetizante é 4π/3 (no CGS), porém para amostras com uma forma sem simetria

definida ou com uma simetria um pouco mais complexa o cálculo fica complicado e D passa

a ser um tensor.

Reescrevendo a expressão para a energia por unidade de área, temos:

Ed = 2πdM2
s cos2 θM = 2πd( ~Ms · ẑ)2 (2.8)

Para uma multicamada,

Ed = 2π
∑

i

di( ~Mi · ẑ)2 (2.9)

De acordo com a expressão acima, a energia de desmagnetização é responsável por

privilegiar que a magnetização fique no plano dos filmes, uma vez que sua minimização implica

em θM = π/2 ou θM = 3π/2. Lembrando que aqui θM é o ângulo entre a magnetização e
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a normal ao plano do filme. Por essa razão, esse termo energético assume valor nulo para o

caso dos filmes e multicamadas magnéticas magnetizados no plano. E dessa forma a energia

de desmagnetização não será levada em consideração na formulação da energia magnética

livre total que servirá para a interpretação dos resultados experimentais obtidos.

Figura 2.11: Fatores de desmagnetização de acordo com o formato da amostra e a direção do campo
aplicado, no CGS.

2.3.2.2 Anisotropia de Superf́ıcie

Outro efeito conhecido em filmes nanométricos é a diminuição da magnetização do

material com a diminuição da espessura do filme. A anisotropia de superf́ıcie é utilizada para

interpretar fenomenologicamente este fato, e o seu efeito é de tornar a magnetização final do

filme menor do que a magnetização de saturação de uma amostra espessa.

Verifica-se experimentalmente que no caso dos filmes finos a anisotropia de superf́ıcie

se manifesta como uma anisotropia uniaxial, onde o eixo uniaxial é perpendicular ao plano

da amostra (ou seja, eixo z). Sua expressão é bem parecida com a expressão da anisotropia
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de forma:

Es = −
∑

i

Ks

M2
i

( ~Mi · ẑ)2 (2.10)

O fator Ks é uma constante que pode ser positiva ou negativa, de acordo com a espessura e a

natureza qúımica da camada ferromagnética. Com valor negativo de Ks (Ks < 0) a equação

força a magnetização para o plano da amostra, pois a minimização ocorre quando θ = 0 ou

π. Enquanto que para valor positivo de Ks (Ks > 0) a tendência é de manter a magnetização

fora do plano da amostra, pois a minimização ocorre quando θ = π/2 ou 3π/2. Nos casos

analisados nesta tese, os nossos filmes são espessos o suficiente para considerarmos Ks <0.

Dessa forma, a anisotropia de superf́ıcie não será considerada em nossos tratamentos teóricos.

2.3.2.3 Anisotropia Magnetocristalina

As anisotropias cristalinas são caracteŕısticas de um arranjo cristalino presente no

material. A forma ordenada de crescimento termina por privilegiar certas direções em detri-

mento de outras, pelo simples fato de o material ser cristalino. A presença das anisotropias

altera o comportamento da magnetização, impedindo um pronto alinhamento da magne-

tização com o campo magnético externo, como seria esperado, de acordo com a minimização

da energia Zeeman.

A anisotropia magnética cristalina ou anisotropia magnetocristalina é intŕınseca do

material estando associada à sua simetria, sendo sua origem f́ısica associada à interação

spin-órbita. A sua existência pode ser constatada nas curvas de magnetização de diferentes

sistemas monocristalinos. Será observado que campos menos intensos são suficientes para

magnetizar o sistema em certas direções. A energia de anisotropia é a diferença de energia

entre o sistema saturado ao longo do eixo duro e o sistema saturado ao longo do eixo fácil.

Na maior parte dos materiais, os átomos estão organizados em uma rede, chamada de

rede cristalina, com uma periodicidade definida. Esta estrutura influencia nas caracteŕısticas

magnéticas da amostra via superposição dos orbitais atômicos (que resultam na estrutura de

bandas do material), e também via a interação spin-órbita. Esta gera o termo na energia livre

do ferromagneto que chamamos de energia de anisotropia magnetocristalina, que descreve a

dependência da energia com as orientações dos vetores de magnetização local em relação aos
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eixos cristalográficos.

Vamos considerar um cristal simples de material magneticamente saturado, ou seja,

o sistema como um todo se comporta como um monodomı́nio. É comum expressar a energia

magnetocristalina como uma série de potências dos co-senos diretores da magnetização (ver

Figura 2.12). Para um cristal magnético com magnetização ~M , escrevemos a energia de

anisotropia como:

EA(α1, α2, α3) = (
∑

i

biαi +
∑

i,j

bijαiαj +
∑

i,j,k

bijkαiαjαk +
∑

i,j,k,l

bijklαiαjαkαl + ...) (2.11)

Onde α1, α2, α3, são os co-senos diretores de ~M em relação a um sistema de eixos cartesianos

no cristal.

Figura 2.12: Sistema de eixos apresentando as coordenadas esféricas, os co-senos diretores da magnetização
e os principais eixos cristalográficos de um cristal cúbico.

2.3.2.4 Anisotropia Cúbica

No caso dos cristais cúbicos (como o ferro e ńıquel), os eixos fáceis da anisotropia

cúbica são os eixos [100], [010] e [001], que são os eixos cristalinos de uma estrutura cúbica.

Exceto nos casos em que a constante de anisotropia cúbica (que veremos a seguir) é negativa,

como no caso do ńıquel, esses eixos passam a ser duros. Para se representar a energia de
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anisotropia com a magnetização em uma direção arbitrária utilizam-se os cossenos diretores

da magnetização interna α1, α2 e α3, com relação aos três eixos do cubo. Lembrando que:

α1 = cos β = sin θ cos φ; α2 = cos γ = sin θ sin φ; α3 = cos δ = cos θ;

A expressão para a energia de anisotropia cúbica deve ser uma potência par de cada

α, uma vez que sentidos opostos no mesmo eixo cristalino são equivalentes magneticamente,

e devem aparecer de tal forma que os co-senos diretores sejam intercambiáveis. Portanto,

na Equação 2.11 onde temos b1α1 + b2α2 + b3α3 é necessário que b1 = b2 = b2, e como

α1 + α2 + α3 = 1 nenhuma anisotropia resulta desse termo. Por outro lado, α2
1α

2
2 + α2

1α
2
3 +

α2
3α

2
2 = 1/2 − 1/2(α4

1 + α4
1 + α4

3) não é necessário o termo de quarta ordem, e a expressão

pode ser escrita como:

Ec(α1, α2, α3) = [Kc1(α
2
1α

2
2 + α2

2α
2
3 + α2

3α
2
1) + Kc2α

2
1α

2
2α

2
3]d (2.12)

Kc1 e Kc2 são as constantes de anisotropia cúbica de primeira e segunda ordem,

respectivamente. Em geral, nos resultados experimentais, é verificado que Kc1 >> Kc2,

de maneira que podemos considerar apenas o primeiro termo da expressão. Em todo caso

podemos considerar que a magnetização está no plano do filme, ou seja, α3 = 0.

Ec(α1, α2, α3) = d(Kc1(α
2
1α

2
2)) (2.13)

Escervendo a equação em coordenadas esféricas, supondo que o plano do filme seja paralelo

ao plano x-y onde θ = 90◦, ou seja, direção de crescimento [001] (completamente equivalente

à direção [100]) obtém-se:

E[001]
c =

1

4
dKc sin2 2φ (2.14)

Para uma multicamada temos,

E[001]
c =

n
∑

i=1

1

4
diKc[sin(2φMi)]

2 (2.15)
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φ é o ângulo azimutal. Dependendo do material, Kc (erg/cm2) pode ser positiva ou negativa.

Dois exemplos de materiais com anisotropia cúbica são o ferro (Kc >0) e o ńıquel (Kc <

0). Podemos ver que a energia cúbica da Equação 2.14 é minimizada para dois eixos onde

φ = 0◦; 180◦ e φ = 90◦; 270◦, e maximizada em φ = 45◦, 225◦ e φ = 135◦ e 315◦. Se K1 <0 as

orientações de máxima e mı́nima energia obtidas para Kc > 0 são invertidas.

Como exemplo, é mostrado na Figura 2.13 a estrutura cristalina do ferro e suas

curvas de magnetização para diferentes direções de campos aplicados em relação aos eixos

cristalográficos.

Figura 2.13: Estrutura cristalina mostrando as direções de fácil e dif́ıcil magnetização para o ferro, e as
respectivas curvas de magnetização [32, 37].

2.3.2.5 Anisotropia Uniaxial

A anisotropia magnetocristalina uniaxial surge naturalmente quando o material se

arranja de acordo com uma rede cristalina hexagonal (Figura 2.14), sendo o eixo fácil paralelo

ao eixo c e o eixo duro paralelo ao plano de simetria da rede. Um exemplo é o cobalto

monocristalino que, em temperatura ambiente e na ausência de campo magnético externo

aplicado, apresenta orientação preferencial de sua magnetização espontânea ao longo do eixo

cristalino hexagonal. Quando a magnetização se afasta desse eixo, a energia de anisotropia

cresce com o aumento do ângulo entre ~M e o eixo fácil. A anisotropia atinge o valor máximo

quando φ = 90◦ e depois decresce assumindo seu valor inicial para φ = 180◦. É comum
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expressar a energia expandindo-a em série de potências de sin2 φ.

Eu(φ) = Ku1 sin2 φ + Ku2 sin4 φ (2.16)

Onde Ku1 e Ku2 são respectivamente as constantes de primeira e segunda ordem da energia

de anisotropia uniaxial, e φ é o ângulo entre ~M e o eixo c. Normalmente o primeiro termo é

suficiente para expressar a energia, por ser muito maior do que o segundo termo.

A anisotropia uniaxial também pode ser gerada pela tensão mecânica induzida no

crescimento do filme devido, por exemplo, ao descasamento entre as constantes de rede do

substrato e do material em crescimento. Se um material cúbico (como ferro ou ńıquel) tiver

algum tipo de defeito que induza uma tensão mecânica, é comum o mesmo apresentar uma

superposição dos dois tipos de anisotropia magnetocristalina (cúbica + uniaxial)[38, 39].

Como o eixo fácil é único nesse caso, a expressão para a anisotropia uniaxial deve ser do tipo:

Eu = dKuα
2+dK ′

uα
4, onde α é um cosseno diretor. Considerando apenas o termo de primeira

ordem, definindo arbitrariamente que α = α1, e ainda, lembrando que a magnetização está

no plano do filme (θM = 90◦), exprime-se a anisotropia uniaxial em coordenadas esféricas da

seguinte forma:

E[100]
u = dKu cos2 φ (2.17)

Logo, o mı́nimo de energia ocorre a 90◦ e 270◦, enquanto que os eixos duros estão a 0◦ e 180◦.

Figura 2.14: Estrutura cristalina mostrando as direções de fácil e dif́ıcil magnetização para o Co hcp e as
respectivas curvas de magnetização [32, 37].
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2.3.3 Acoplamento entre Camadas

Na década de 80 foi descoberto que as magnetizações de duas camadas nanométricas

metálicas ferromagnéticas, separadas por uma camada espaçadora não-magnética, poderiam

estar acopladas [5]. Também foi mostrado que o tipo de interação entre as magnetizações

depende da natureza qúımica e da espessura da camada não-magnética que as separam [7].

A interação entre as camadas adjacentes se dá através dos elétrons de condução da camada

espaçadora. É posśıvel ocorrer dois tipos de acoplamentos: bilinear e biquadrático.

Utilizaremos um tratamento que considera uma teoria fenomenológica, sem levar

em consideração a origem do acoplamento. Teorias a respeito da origem do acoplamento

bilinear podem ser encontradas nas referências [40, 41, 42]. Teorias a respeito do acoplamento

biquadrático podem ser encontradas em [43, 44, 45, 46, 47]. Para uma breve revisão a respeito

destas teorias consulte [48].

2.3.3.1 Acoplamento Bilinear

O acoplamento bilinear pode ser do tipo ferromagnético, quando as magnetizações

dos filmes adjacentes estão alinhadas paralelamente, e antiferromagnético quando estão an-

tiparalelas. A expressão fenomenológica da energia magnética associada ao acoplamento

bilinear é semelhante à energia de acoplamento proposta por W. Heisenberg [49] para ex-

plicar o ferromagnetismo, antiferromagnetismo e ferrimagnetismo nos materiais, conhecida

como interação de troca dada por: Etr = −J ~S1 · ~S2 , onde J é a constante de troca (Exchange)

que pode ser positiva ou negativa, ~S1 e ~S2 são os spins dos ı́ons vizinhos.

Substitúımos os ~Si por ~Mi e J por Jbl, chamada constante de acoplamento bilinear.

Assim como o acoplamento de troca tende a alinhar os spins de átomos (ou moléculas) vizin-

hos paralelamente nos ferromagnetos ou antiparalelamente nos antiferromagnetos, o acopla-

mento bilinear tende a alinhar as magnetizações de filmes vizinhos paralelamente ou antipar-

alelamente. Para uma multicamada com n filmes metálicos esta energia pode ser escrita

como,

Ebl = −
n−1
∑

i=1

Jbl

~Mi · ~Mi+1

| ~Mi|| ~Mi+1|
(2.18)



Caṕıtulo 2. Filmes Nanométricos e Multicamadas Magnéticas 25

Jbl pode ser positiva ou negativa e Mi e Mi+1 são as magnetizações das camadas ferro-

magnéticas adjacentes. Quando Jbl > 0 o mı́nimo da energia ocorrerá quando Mi e Mi+1

forem paralelos, enquanto que quando Jbl < 0 o mı́nimo ocorrerá quando Mi e Mi+1 es-

tiverem antiparalelos. Apesar de atuarem em escalas diferentes, as duas expressões explicam

acoplamento entre momentos magnéticos. O valor de Jbl é bem inferior ao valor de J.

Diferentemente das energias das anisotropias magnéticas, o acoplamento bilinear não

tem dependência direta com a direção dos eixos cristalinos, sendo portanto isotrópica. Pode-

mos encontrar uma expressão para o acoplamento em termos dos ângulos das magnetizações

adjacentes. Temos que,

~Mi = Mi(sin θMi cos φMix̂ + sin θMi sin φMiŷ + cos θMiẑ) (2.19)

Logo,
~Mi · ~Mi+1

| ~Mi|| ~Mi+1|
= sin θMi sin θMi+1(cos φMi cos φMi+1) + cos θMi cos θMi+1 (2.20)

Utilizando uma relação trigonométrica obtemos,

~Mi · ~Mi+1

| ~Mi|| ~Mi+1|
= sin θMi sin θMi+1 cos(φMi − φMi+1) + cos θMi cos θMi+1 (2.21)

Como as magnetizações permanecem no plano de seus respectivos filmes, θMi = θMi+1 = 90◦.

O resultado final é

Ebl = −
n−1
∑

i=1

Jbl cos(φMi − φMi+1) (2.22)

Quando Jbl > 0 o mı́nimo é caracterizado por △φ = 0◦ (Mi paralela a Mi+1), re-

sultando no acoplamento ferromagnético. Enquanto que, no caso de Jbl <0 a energia é

minimizada por △φ = 180◦, que resulta no acoplamento antiferromagnético.

Na Figura abaixo (2.15) estão representadas as duas configurações para o alin-

hamento das magnetizações, que caracterizam o acoplamento bilinear em ferromagnético

e antiferromagnético.
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Figura 2.15: Ilustração dos dois tipos de acoplamento bilinear.

2.3.3.2 Acoplamento Biquadrático

Fenomenologicamente, pode-se interpretar esse acoplamento como uma correção de

segunda ordem em relação ao acoplamento bilinear, uma vez que sua expressão matemática

reflete esse fato:

Ebq =
n−1
∑

i=1

Jbq[
( ~Mi · ~Mi+1)

(| ~Mi|| ~MMi+1|
]2 (2.23)

Jbq é a costante de acoplamento biquadrático e esta sempre é positiva. Por se tratar de um

termo de segunda ordem é esperado que Jbq << Jbl, no entanto, para determinadas espes-

suras da camada espaçadora não-magnética, o termo biquadrático é da mesma magnitude do

bilinear (Jbq ≈ Jbl) [12]. Em termos dos ângulos das magnetizações, lembrando que temos a

magnetização no plano de cada filme, podemos escrever,

Ebq =
n−1
∑

i=1

Jbq cos(φMi − φMi+1)
2 (2.24)

Este termo é minimizado quando as magnetizações se alinham perpendicularmente entre si,

entretanto permanecendo no plano do filme.

2.3.4 Densidade de Energia Magnética Total

Em nossa abordagem, consideramos que os filmes magnéticos são magnetizados uni-

formemente, comportando-se como monodomı́nios, e não apresentam excitações dinâmicas.

Além disso, o forte campo desmagnetizante criado ao se tirar a magnetização do plano, suprirá

qualquer tendência da magnetização sair do plano. Dessa maneira os graus de liberdade das

magnetizações estão restritos ao plano x-y. A energia magnética total do sistema pode ser
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escrita na forma,

ET = Ez + Ec + Ebl + Ebq (2.25)

Os termos são: Ez é a contribuição Zeeman, Ec a contribuição da anisotropia cúbica,

e Ebl e Ebq as contribuições dos acoplamentos bilinear e biquadrático, respectivamente. Uma

vez definidas as contribuições consideradas à energia magnética, podemos escrevê-la em co-

ordenadas esféricas para n filmes acoplados [50],

ET = −
n
∑

i=1

diMsiH0 cos(φMi − φH) +
n
∑

i=1

1

4
diKc[sin(2φMi)]

2 −

n−1
∑

i

Jbl cos(φMi − φMi+1) +
n−1
∑

i

Jbq[cos(φMi − φMi+1)]
2 (2.26)

Onde Ms é a magnetização de saturação de cada filme. Normalmente se substituem

as constantes de anisotropias e de troca por campos efetivos de cada interação. Esses campos

são:

Hac =
2Kc

Ms
, Hbl =

Jbl

dMs
, Hbq =

Jbq

dMs
(2.27)

Como nesta tese serão estudados sandúıches de ferro monocristalino (Mi = Ms,

onde Ms é a magnetização de saturação do material) com mesmas espessuras (di = d) e

caracteŕısticas, a energia por unidade de área dividida pelo produto da magnetização pela

espessura do filme é:

ET

dMs
=

n
∑

i=1

H0 cos(φMi − φH) +
1

8
Hac[sin(2φMi)]

2 +

n−1
∑

i

−Hbl cos(φMi − φMi+1) + Hbq[cos(φMi − φMi+1)]
2 (2.28)

Esta é a energia magnética total de n filmes finos acoplados, por acoplamentos de

troca bilinear e biquadrático, que apresentam anisotropia cúbica, estão sob a ação de um

campo magnético externo aplicado no plano e possuem a mesma espessura d.



CAṔITULO 3

Técnicas Experimentais

3.1 Introdução

Este caṕıtulo descreve as principais técnicas utilizadas no desenvolvimento deste

trabalho, desde a técnica de crescimento das multicamadas até as técnicas de caracterização

de suas propriedades magnéticas. Inicialmente serão apresentados os principais aspectos

f́ısicos envolvendo a técnica de sputtering DC, através da qual as multicamadas foram obtidas.

Em seguida serão abordadas as técnicas de caracterização magnética das amostras. São elas:

O Magnetômetro de Efeito Kerr Magneto-óptico (MOKE) e a Ressonância Ferromagnética

(FMR).

3.2 Sputtering DC

Os processos de deposição de filmes finos dividem-se em dois modos: Deposição

F́ısica de Vapor ou Physical Vapor Deposition (PVD) e Deposição Qúımica de Vapor ou

28
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Chemical Vapor Deposition (CVD). No PVD não ocorre reação qúımica durante o processo

de deposição. Um método de deposição f́ısica bastante utilizado na obtenção de filmes finos

é a evaporação catódica, mais conhecido por sputtering, que envolve o transporte de átomos

ou moléculas ejetados de uma fonte (alvo) até um substrato, que é posicionado em oposição

à superf́ıcie do alvo, onde se depositam formando camadas do material.

Quando se aplica uma diferença de potencial acima de um determinado valor, co-

nhecido como “voltagem de ruptura”, entre dois eletrodos relativamente próximos na presença

de um gás em uma câmara a baixa pressão, estabelece-se uma descarga elétrica luminosa

(plasma). Neste cenário, os ı́ons gerados no plasma aceleram em direção ao catodo (de uma

fonte dc ou rf) onde temos fixado o alvo do material a ser depositado no substrato, sendo este

último colocado no anodo. Dessa forma, os ı́ons do plasma se chocam com a superf́ıcie do

alvo. Devido à massa e a velocidade com que os ı́ons atingem o alvo ocorre o desprendimento

de átomos do alvo, desde que a energia efetivamente transferida pelos ı́ons incidentes seja

superior à energia de ligação do material, os quais se difundirão para todas as direções e

depositam-se subsequentemente sob todos os obstáculos que encontrarem (inclusive sob o

substrato). Ou seja, os ı́ons acelerados pulverizam a superf́ıcie do alvo.

O prinćıpio f́ısico do processo de sputtering reside fundamentalmente na troca de

momento linear (e consequentemente energia mecânica) entre os ı́ons do gás e os átomos con-

stituintes do material do alvo. Como gás de trabalho emprega-se usualmente gases inertes,

sendo o argônio (Ar) o mais utilizado dado que possui uma grande compatibilidade de massa

relativamente aos materiais utilizados como alvos. A Figura 3.1 mostra as principais etapas

envolvidas no processo de crescimento de um filme fino pelo método de sputtering.

Figura 3.1: Processo t́ıpico de deposição de filmes por sputtering. (a) o processo de ionização do gás à
baixa pressão através da colisão com elétrons; (b) o choque entre os ı́ons do plasma e a superf́ıcie do alvo;
(c) deposição dos átomos arrancados do alvo sobre a superf́ıcie do substrato.
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Para alvos de boa condutividade elétrica, o campo elétrico aplicado entre os eletrodos

pode ser de corrente cont́ınua (DC), no entanto, para materiais isolantes e de baixa condu-

tividade, o campo elétrico entre os eletrodos deve ser de corrente alternada, com frequência

de 13,6 MHz. Para isto se aplica um sinal de radiofrequência (RF) [51]. Isto se deve ao fato

do dielétrico ficar carregado positivamente durante a descarga DC, diminuindo a diferença

de tensão entre o catodo e o anodo até um valor abaixo do qual a descarga não mais se

processa. Em todo caso o alvo é sempre ligado à fonte de potencial negativo, e o suporte

com o substrato é aterrado ou mantido em potencial flutuante.

Para se aumentar a eficiência desta ionização, pode-se confinar os elétrons perto da

superf́ıcie do alvo por meio de um campo magnético. Neste caso, a técnica é denominada

Magnetron Sputtering [52]. O alvo além de estar ligado à fonte de potencial, agora se encontra

instalado sobre uma fonte de magnetron a qual possui um arranjo de imãs permanentes

dispostos de modo tal que numa região ao redor da superf́ıcie do alvo, um campo magnético

é formado (veja no esquema da Figura 3.2). Isto faz os elétrons terem movimentos helicoidais

em volta das linhas de campo magnético, devido à força de Lorentz, o que contribui para

ionização do gás.

Figura 3.2: Esquema mostra detalhes dos componentes do canhão (gun) à esquerda na figura, e repre-
sentação do processo de deposição por magnetron sputtering à direita.

O rendimento do sputtering ou sputtering yield (S) é um dos parâmetros mais impor-

tantes para caracterizar o processo de pulverização, e é definido como o número de átomos

arrancados da superf́ıcie do alvo por ı́on incidente. O rendimento de pulverização depende de

diversos fatores, sendo os principais o material a bombardear, sua estrutura e composição, as

caracteŕısticas do ı́on incidente, e a geometria experimental dentro da câmara de deposição.
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A teoria mais aceita para descrever o sputtering yield foi proposta por Sigmund [53].

A saber, os processos de sputtering podem ser classificados em quatro categorias

segundo a forma pela qual o plasma é produzido: DC, RF, magnetron e reativo. No sputtering

DC, o plasma é produzido e sustentado mediante a aplicação de uma voltagem ou potência

DC. O processo utilizado na deposição das amostras analisadas aqui é uma combinação de

dois desses métodos, o magnetron sputtering DC. A Figura 3.3 mostra uma ilustração da

configuração t́ıpica desse sistema.

Figura 3.3: Sistema t́ıpico de um sistema magnetron sputtering DC. Na parte superior da câmara de vácuo
temos o magnetron (catodo) com os magnetos e o alvo; Na parte inferior a amostra (substrato + filme) sobre
o anodo.

3.3 Efeito Kerr Magneto-Óptico (MOKE)

Quando uma luz linearmente polarizada incide sobre uma superf́ıcie magnetizada, a

luz refletida sofre modificações nesse estado de polarização. Trata-se de um efeito magneto-

óptico, isto é, o comportamento ótico da luz incidente é afetado por uma modificação

magnética do meio de propagação. Quando se refere à reflexão esse efeito é denominado

de efeito Kerr, descoberto em 1876 por pelo escocês Jonh Kerr [54, 55] que em 1898 recebeu

a Royal Medal por suas contribuições.

A técnica de magnetometria utilizada sistematicamente neste estudo foi a magne-

tometria via efeito Kerr magneto-óptico. No efeito Kerr uma luz inicialmente linearmente
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polarizada refletida por uma superf́ıcie magnetizada é afetada pela magnetização desta. Pode-

mos classificar o efeito Kerr de acordo com a relação entre a espessura da superf́ıcie magnética

refletora e o comprimento de penetração da luz incidente. No primeiro regime a espessura

da superf́ıcie é bem maior que o comprimento de penetração (bulk). Chamamos este regime

de MOKE. O segundo regime se dá no limite oposto ao anterior, quando a espessura da su-

perf́ıcie é da mesma ordem de grandeza, ou menor que, o comprimento de penetração (filmes

finos). Chamamos este regime de SMOKE (Surface Magneto-optical Kerr Effect).

Dado um certo plano de incidência da luz sobre uma superf́ıcie magnetizada, as

interações que ocorrem entre a luz e a superf́ıcie dependem da direção da magnetização (ou

seja, do campo aplicado) em relação a esse plano. Dessa forma o efeito Kerr é dito ser

transversal, longitudinal ou polar. Na figura 3.4 isso é mostrado esquematicamente. No

MOKE longitudinal (LMOKE) o campo magnético é orientado no plano do filme e paralelo

ao plano de incidência, no transversal (TMOKE) o campo magnético é orientado da mesma

maneira mas perpendicular ao plano de incidência, enquanto que no polar (PMOKE), o

campo é aplicado paralelo ao plano de incidência e perpendicular ao plano do filme.

Figura 3.4: Configurações para o efeito Kerr magneto-óptico. A flecha vermelha representa o percurso da
luz polarizada (laser) e sua direção em relação ao vetor campo magnético (flecha preta) aplicado define o
tipo de efeito Kerr.

Quando a magnetização se encontra em outras direções em relação ao plano de in-

cidência da luz, mais de um tipo de efeito Kerr irá atuar. É preciso então utilizar polarizadores

e/ou alterar a geometria para que apenas um efeito tenha influência no feixe detectado e uma

medida de intensidade luminosa possa nos dar informações sobre o estado de magnetização

da amostra.

A fenomenologia do efeito Kerr pode ser descrita com base na teoria de Fresnel, onde

as amplitudes da onda refletida e incidente são descritas em termos da matriz de Fresnel. A

teoria que descreve a reflexão da luz sobre uma superf́ıcie magnetizada envolve a dedução do
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tensor permissividade elétrica para um meio magnetizado e então a dedução dos elementos

da matriz de Fresnel. Tal teoria foi desenvolvida inicialmente por Argyres [56] e então por

outros autores [57, 58]. Essa dedução, no entanto, está fora do escopo do presente estudo e

pode ser encontrada nos trabalhos citados acima. A análise mostrada aqui se restringe às

exigências que a teoria impõe à montagem experimental.

Para poder medir um sinal luminoso que carregue a dependência da magnetização

da amostra em apenas uma direção, é preciso descrever o campo elétrico da onda refletida

por uma superf́ıcie magnetizada através da matriz de Fresnel para tal sistema. O campo que

incide sobre a amostra, emitido por um diodo laser, pode ser matematicamente descrito por

~E(~r, t) = ~E0e
i(k0~r−ωt) (3.1)

onde k0 é o vetor de onda do laser no meio, ω é a frequência, e ~r e t são as coordenadas

espaço-temporais.

Antes mesmo de incidir na amostra, este feixe passa por um modulador mecânico e

pelo primeiro polarizador, ficando com seu plano de oscilação do campo elétrico determinado.

O campo elétrico pode então ser decomposto em duas componentes: uma paralela ao plano

de incidência (componente p) e outra perpendicular (componente s), confira mais detalhes

na Figura 3.5. Assim,

~E = E0 sin θpŝ + E0 cos θpp̂ = Ei
sŝ + Ei

pp̂ (3.2)

onde θp é definido como o ângulo entre a direção p̂ e o eixo de transmissão do polarizador.

Ou seja,

Ei =

[

Ep

Es

]i

=

[

E0 cos θp

E0 sin θp

]

(3.3)

Podemos relacionar as amplitudes da onda refletida com as da onda incidente em

termos da matriz de reflexão de Fresnel (ℜ) [59, 60] da seguinte forma,

Er =

[

Ep

Es

]r

= ℜ

[

Ep

Es

]i

; onde ℜ =

(

rpp rps

rsp rss

)

(3.4)
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Figura 3.5: Esquema indicando os ângulos e versores

O feixe após ser refletido pela superf́ıcie do filme perde intensidade devido à parcela

de luz refratada internamente. Para o cálculo dos coeficientes da matriz de reflexão de Fres-

nel, impõe-se a continuidade das componentes dos campos elétricos e magnéticos na superf́ıcie

refletora como condição de contorno. Utilizando as relações provenientes destas condições se

obtém as relações entre as amplitudes dos campos elétricos e magnéticos através dos quais

se define os elementos da matriz reflexão, dados pela razão entre as amplitudes refletida e

incidente em suas polarizações.

rpp =

[

Er
p

Ei
p

]

; rps =

[

Er
p

Ei
s

]

; rsp =

[

Er
s

Ei
p

]

; rss =

[

Er
s

Ei
s

]

. (3.5)

Dessa forma, pode-se a partir da dedução da equação de onda, com base nas equaçães

de Maxwell, chegar a uma equação na qual a caracteŕıstica ótica do meio (́ındice de refração)

se relaciona com a caracteŕıstica magnética do meio (tensor permissividade elétrica). A des-

crição da permissividade possui um termo dependente da magnetização. O tensor é função

da constante magneto-ótica complexa Q e da permissividade independente da magnetização

ǫ0. Com base nesse formalismo pode-se, identificando as direções x, y e z e os respectivos

ângulos de incidência e reflexão (Figura 3.5), escrever a Equação 3.4 como função do ângulo

de incidência (θ1), do ângulo de reflexão (θ2), e dos ı́ndices de refração dos meios envolvidos

(n1 e n2). Assim, os elementos da matriz de Fresnel são facilmente compreendidos em termos

dos parâmetros experimentais da medida. Os elementos da matriz de Fresnel, deduzidos pela
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teoria do MOKE, são os seguintes [58, 61]:

rpp =
n2 cos θ1 − n1 cos θ2

n2 cos θ1 + n1 cos θ2
+ i

2n1n2 cos θ1 sin θ2mxQ

(n2 cos θ1 + n1 cos θ2)2
(3.6)

rss =
n1 cos θ1 − n2 cos θ2

n1 cos θ1 + n2 cos θ2
(3.7)

rps = −i
n1n2 cos θ1(my sin θ2 + mz cos θ2)Q

cos θ2(n2 cos θ1 + n1 cos θ2)(n1 cos θ1 + n2 cos θ2)
(3.8)

rps = −i
n1n2 cos θ1(my sin θ2 −mz cos θ2)Q

cos θ2(n2 cos θ1 + n1 cos θ2)(n1 cos θ1 + n2 cos θ2)
(3.9)

onde mi é a magnetização na direção i e Q é a constante de acoplamento magneto óptico.

Depois de refletir na amostra o feixe então atravessa o polarizador analisador. Assim, o

campo que atinge o detector é dado por

~Ed = Er
p cos θap̂ + Er

s sin θaŝ. (3.10)

Ou seja,

~Ed = E0(rpp cos θp + rps sin θp) cos θap̂ + E0(rsp cos θp + rss sin θp) sin θaŝ (3.11)

Entretanto, a sinal (corrente) gerado no fotodiodo que detecta o sinal é proporcional à inten-

sidade luminosa I, que é dada por

I = | ~Ed|
2. (3.12)

As curvas de magnetização obtidas com base no efeito Kerr são medidas variando

a intensidade do campo magnético aplicado na amostra. A dependência dos coeficientes de

reflexão com a magnetização do filme permite através do ajuste das condições de incidência

e polarização da luz medir as variações de intensidade luminosa da luz refletida em função

das variações de campo magnético aplicado.

As intensidades luminosas, conhecidas como sinal Kerr, que chega ao detector de-
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pende dos elementos da matriz de Fresnel e, consequentemente, das magnetizações nas

direções x, y e z. Entretanto o uso de um polarizador, denominado analisador, onde a

luz passa antes de chegar ao detector, permite que o sinal Kerr dependa somente dos elemen-

tos de Fresnel desejados. Assim, pode-se descrever a luz linearmente polarizada que incide

sobre a amostra, como função do estado de polarização, e a luz refletida que incide sobre o

analisador e posteriormente no detector como função do ângulo no analisador.

De um modo geral é complicado obter informação da magnetização a partir da

intensidade luminosa, visto que ela depende das três componentes da magnetização em uma

forma complicada. Entretanto, alguns casos particulares permitem analisar apenas uma

componente. O elemento rpp é função somente da magnetização na direção x (mx), que

chamaremos de direção Transversal. Já os elementos rps e rsp são função da magnetização

nas direções y (my) e z (mz), que chamaremos, respectivamente, de direção Longitudinal e

Polar. E o elemento rss não depende da magnetização.

É posśıvel medir apenas o efeito Kerr transversal posicionando os polarizadores com

ângulos θp = 0◦ e θa = 0◦. Dessa forma

~Ed = E0rppp̂ (3.13)

A instensidade luminosa detectada irá depender apenas da magnetização na direção x:

I = E2
0r

∗

pprpp (3.14)

Por outro lado, diferentemente do modo transversal, o modo longitudinal não pode

ser detectado exclusivamente. Como se pode ver nas Equações (3.6) e (3.7), a componente

longitudinal aparece sempre associada com a componente polar, ambas causando uma rotação

no plano de polarização da luz. Entretanto, em filmes finos o campo desmagnetizante mantém

a magnetização no plano da amostra. Nesse caso não há componente polar de magnetização

e podemos realizar medidas com os polarizadores nos ângulos θp = 0◦ e θa = 90◦ para medir

apenas a componente longitudinal. Nesse caso

~Ed = E0rspŝ (3.15)

e a intensidade luminosa é dada por

I = E2
0r

∗

sprsp (3.16)
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Entretanto, como Q é pequeno, torna-se dif́ıcil obter uma boa relação sinal/rúıdo

neste modo. Isso ocorre por que a quantidade de luz se torna muito pequena e o seu sinal é

pouco maior que o rúıdo de escuro do detector.

SMOKE é uma das mais importantes técnicas no estudo de propriedades magnéticas

de superf́ıcies e filmes finos [62, 63, 64], ou seja, quando não se pode desprezar a interface

filme-substrato. Quando dn2/λ << 1, onde d é a espessura do filme, n2 é o ı́ndice de

refração do filme e λ é o comprimento de onda da luz incidente, a interferência da luz

refletida pelo substrato com a luz refletida pela superf́ıcie do filme passa a ser importante

devido ao efeito Faraday sobre a luz durante sua propagação através do filme. Podem ocorrer

mudanças consideráveis na intensidade relativa ao feixe de luz que emerge do filme devido a

esta interferência.

O método usual para encontrar os coeficientes da matriz de reflexão (R) é aplicar

as equações de Maxwell ao sistema e satisfazer as equações de contorno em cada uma das

interfaces (ar/filme e filme/substrato). Zak e colaboradores [65] resolveram este problema

algebricamente complicado para mx = 0; dn2/λ << 1. Os resultados são os seguintes coefi-

cientes,

rss =
n1 cos θ1 − n3 cos θ2

n1 cos θ1 + n3 cos θ2
(3.17)

rpp =
n3 cos θ1 − n1 cos θ2

n3 cos θ1 + n1 cos θ2
(3.18)

rps = −
4π

λ

n1 cos θ1(cos θ2n
2
2mz − n3n1 sin θ1my)Qd

(n1 cos θ1 + n3 cos θ2)(n3 cos θ1 + n1 cos θ2
) (3.19)

rps = −
4π

λ

n1 cos θ1(cos θ2n
2
2mz + n3n1 sin θ1my)Qd

(n1 cos θ1 + n3 cos θ2)(n3 cos θ1 + n1 cos θ2
) (3.20)

Temos que n1 é o ı́ndice de refração do ar, n2 é o ı́ndice de refração do filme e n3 é o

ı́ndice de refração do substrato. θ1 e θ2 são os ângulos de incidência entre o feixe e a normal,

e d é a espessura do filme. A partir desses resultados se pode fazer o mesmo tipo de análise
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feito anteriormente para MOKE.

Para esta tese foram realizadas medidas de magnetização por MOKE em configuração

longitudinal. A montagem, esquematizada na Figura 3.6, é constitúıda por um laser, pola-

rizador, modulador, analisador, lentes, filtro, detector e o eletróımã. O experimento consiste

em passar um feixe de laser por um polarizador e dáı o feixe incide na amostra, que fica

entre os pólos do eletróımã, sendo refletido. A luz refletida atravessa um segundo polarizador

(analisador) sendo direcionada ao detector de luz.

Figura 3.6: Ilustração do arranjo experimental para medidas de MOKE.

O processo de magnetização envolve mudanças na estrutura de domı́nios (movi-

mento das paredes que separam os domı́nios magnéticos) e na direção da magnetização de

cada domı́nio, ou seja, rotação dos domı́nios [66]. A caracterização macroscópica dos materi-

ais ferromagnéticos é feita pelas curvas de magnetização, neste caso, obtidas via efeito Kerr

magneto-óptico, que normalmente apresentam uma histerese e por isto também é conhecida

por curva de histerese. Veja na Figura 3.7 a representação de uma curva de magnetização,

semelhante às obtidas nas medidas de MOKE, com os principais parâmetros apresentados

no sinal e que caracterizam um material magnético.



Caṕıtulo 3. Técnicas Experimentais 39

Figura 3.7: Curva de magnetização representativa com algumas das magnitudes relevantes que caracterizam
um ciclo de histerese.[67]

Uma amostra desmagnetizada M(H=0)=0, submetida a um campo magnético que

é incrementado gradualmente, tem seus momentos magnéticos tendendo a se orientar na

direção do campo externo. A medida que o valor do campo aumenta o material responde

com o aumento da magnetização, até um valor máximo Ms (magnetização de saturação).

A partir dessa configuração o valor da magnetização não é mais alterado com o incremento

do valor do campo magnético aplicado, pois todos os momentos já se alinharam com a

direção do campo. Uma vez saturada se diminuirmos o valor de H a 0 ocorrem processos de

relaxação que tendem a levar a configuração da magnetização ao seu estado inicial. Porém,

existem processos irreverśıveis no movimento das paredes de domı́nio e o resultado é que

o material mantém uma magnetização remanente Mr quando H=0. Agora aplicando um

campo no sentido oposto e aumentando gradualmente, ocorre a diminuição da magnetização

até zero e neste valor temos o campo coercitivo, Hc. Um material pode ser duro ou mole

magneticamente de acordo com o valor de Hc [68]. Para completar o ciclo da histerese o

campo é incrementado até o mesmo valor resultando na curva apresentada na Figura 3.7. Os

valores das grandezas descritas estão fortemente condicionados às propriedades estruturais e

qúımicas da amostra.
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3.4 Ressonância Ferromagnética (FMR)

Entende-se por ressonância ferromagnética a absorção de radiação eletromagnética

por um material ferromagnético. Esta absorção se passa na presença de um campo magnético,

em torno do qual o momento magnético total do material precessiona. A absorção ressonante

ocorre quando a frequência desta precessão coincide com a frequência do campo de radiação

eletromagnética. Esta frequência, por sua vez, se localiza na região de microondas (dezenas

de GHz).

Os experimentos de FMR permitem calcular, com grande precisão, valores de parâ-

metros de amortecimento, constantes de troca e anisotropias, assim como detalhes da in-

fluência de diversos aspectos estruturais das amostras sobre seu comportamento magnético.

Aplicações como estas tornaram a FMR uma poderosa técnica amplamente empregada no

estudo de filmes finos, ultra-finos (< 100Å) e multicamadas magnéticas [69, 70, 71].

Quando um campo magnético ~H0 é aplicado num filme ferromagnético os momentos

atômicos tendem a precessionar de maneira coerente em torno de suas posições de equiĺıbrio.

O processo pode ser visto então como a precessão da magnetização ~M em torno do campo

efetivo ~Hef . Nos materiais ferromagnéticos, o campo magnético não é puramente o aplicado,

mas um campo efetivo ( ~Hef) que é dado pela soma dos campos externo ( ~H0) e interno ( ~Hint).

Este último campo contém várias contribuições, por exemplo, os campos de desmagnetização,

de anisotropia cristalina, de troca, etc. Os momentos magnéticos µ do material sofrem um

torque devido à interação com o campo, como mostrado de forma esquemática na Figura 3.8,

dado por (no CGS):

~τ = ~µ× ~Hef (3.21)

Este torque produz uma variação no momentum angular, dada pela lei de Newton:

d ~J

dt
= ~τ (3.22)
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⇔

Figura 3.8: Momento de dipolo magnético adquire um movimento de precessão devido à interação com
um campo magnético externo. A frequência da precessão depende do valor do campo e é conhecida como
frequência de Larmor.

Como a relação entre o momento de dipolo magnético e momento angular é:

~µ = −g
µB

h̄
~J = −γ ~J (3.23)

onde, µB é o magnéton de Bohr, h̄ é a constante de Planck dividida por 2π, g é o fator

giromagnético, sendo portanto γ a razão giromagnética. A substituição das Equações 3.21 e

3.23 em 3.22 fornece a equação de movimento do momento magnético no campo ~Hef ,

d~µ

dt
= −γ[~µ× ~Hef ] (3.24)

Como a magnetização ~M é o momento magnético por unidade de volume, a equação de

movimento fica,

d ~M

dt
= −γ[ ~M × ~Hef ] (3.25)

Podemos obter a frequência desse movimento de precessão. A partir das equações anteriores

temos,

MHef sin θ = −
1

γ

dM

dt
= −

1

γ
M sin θ

dα

dt
(3.26)
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Hef = −dα
dt

lembrando que ~ω0 = dα
dt

α̂. Portanto encontramos que ~ω0 = −γ ~Hef . Ou seja,

ω0 = γHef . (3.27)

Conhecida como frequência de precessão de Larmor.

A ressonância ferromagnética surge ao se submeter uma amostra ferromagnética si-

multaneamente a um campo magnético uniforme e um campo magnético alternado ~h(t) =

~hexp(iωt) de alta frequência (∼ GHz), na faixa de microondas (campo rf), perpendicular à

direção de ~H0. Veja a Figura 3.9. Como vimos, este campo interage no sentido de alinhar os

momentos magnéticos ocasionando assim um movimento de precessão com uma frequência

caracteŕıstica, proporcional ao campo efetivo sentido pela amostra. Quando a frequência do

campo alternado ω se iguala à frequência de precessão da magnetização ω0, o sistema entra

em ressonância e a amostra absorverá a energia da radiação. Devido à absorção de microon-

das pela amostra, uma queda aguda na potência de microondas refletida é verificada.

Figura 3.9: Movimento de precessão da magnetização devido à aplicação de um campo magnético externo
na presença de um campo de microondas.

Para obter a condição de ressonância, ou variamos a frequência da radiação incidente para

um valor fixo de campo estático, ou fixamos a frequência da microonda e variamos a inten-

sidade do campo magnético aplicado de modo a alcançar a ressonância. A segunda maneira

é a mais usual, pois cada cavidade ressonante tem uma microonda bem definida e assim a

variação da corrente (campo) no eletroimã é experimentalmente mais simples de realizar. O

campo efetivo levanta a degenerescência dos ńıveis de energia do sistema ferromagnético em
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subńıveis por efeito Zeeman, que podem ser escritos como E = gµBmsHef . Assim, a res-

sonância poderá ocorrer quando a energia dos fótons da radiação de microondas provocarem

transições entre os subńıveis Zeeman adjacentes do sistema ferromagnético separados pela

energia E = gµBHef (esquematizado na Figura 3.10).

Figura 3.10: Esquema representando as transições Zeeman em um sistema de spin 1/2.[72]

Na prática, em um experimento de FMR, o sinal medido é proporcional à potência

de microondas refletida pela cavidade onde se encontra a amostra. A potência refletida, por

sua vez é proporcional à absorção de microondas sofrida pela amostra. Pode-se mostrar que

a absorção é proporcional à parte imaginária da susceptibilidade. A componente real está

relacionada à dispersão de microondas. Sendo,

~Hef = Eef ẑe~h(t) = (hxx̂ + hyŷ)e−iωt (3.28)

~H = ~Hef + ~h(t) (3.29)

onde, Hef >> hx, hy , uma vez que ~Hef é da ordem de centenas ou milhares de Oe, enquanto

que o campo rf é da ordem de fração de Oe. Nos experimentos de FMR, a magnetização

precessiona em torno da direção do campo estático com um ângulo pequeno. Sendo assim

a magnetização pode ser escrita como a soma de uma componente na direção do campo dc

mais uma componente transversal [73].

~M = ~Mz ẑ + ~m(t); ~m(t) = [mx(t)x̂ + my(t)ŷ]e−iωt (3.30)
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A relação entre as componentes rf de ~M e ~H pode ser dada como segue,

~m(t) =←→χ ~h(t) (3.31)

em que os vetores ~m e ~h são representados pelas matrizes coluna,

~m =

(

mx

my

)

; ~h =

(

hx

hy

)

; (3.32)

e o tensor susceptibilidade representado pela matriz,

←→χ =

(

χxx χxy

χyx χyy

)

(3.33)

Portanto,
(

mx

my

)

=

(

χxx χxy

χyx χyy

)(

hx

hy

)

(3.34)

de onde,

χxx(ω) = χyy(ω) =
ωMω0

ω2 − ω2
0

; χyx(ω) = −χxy(ω) = i
ωMω0

ω2 − ω2
0

(3.35)

com ω0 = γHef e ωM = γMz, sendo Mz ∼ M .

Na equação de movimento da magnetização (Equação 3.24) de um sistema ferro-

magnético ao redor de sua posição de equiĺıbrio, deve ser inclúıdo um termo de relaxação

que descreva o amortecimento da precessão da magnetização devido às interações intŕınsecas

entre os próprios spins do sistema. Landau e Lifshitz propuseram a seguinte equação de

movimento[74]:

d ~M

dt
= −γ( ~M × ~H) +

λ

M2
~M × ( ~M × ~H) (3.36)

Na equação acima λ é um termo de relaxação caracterizado pela interação dipolar entre os

momentos magnéticos do material e representa um torque agindo na magnetização de modo a
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forçar seu retorno à posição de equiĺıbrio. O primeiro termo representa o torque que resulta

na rotação do plano formado pelos vetores ~M e ~Hef em torno de ~Hef e o segundo termo

representa o termo de relaxação ou amortecimento introduzido por Landau e Lifshitz.

A equação de Landau Lifshitz conduz à soluções irreais para valores grandes do

parâmetro λ
γM

, ou seja, quando o amortecimento é grande. Assim, Gilbert propôs um outro

termo para descrever o amortecimento na precessão de ~M proporcional à sua variação tem-

poral [75]. A equação que inclui este termo tem a forma

d ~M

dt
= −γ( ~M × ~H) +

Γ

Ms

~M ×
d ~M

dt
(3.37)

O coeficiente de amortecimento é definido como Γ = G
γMs

e G é o parâmetro de

Gilbert. Da mesma forma que a Equação 3.36, o segundo termo da direita na Equação 3.37

representa o amortecimento. Pode-se mostrar que há uma conexão entre ambas as equações,

e ainda que levam à resultados idênticos para pequenas oscilações, o que pode ser considerado

verdadeiro na maior parte dos experimentos de FMR.

Quando ω ≃ ω0, ocorre a ressonância do sistema, ou seja o campo de rf se acopla com

o movimento de precessão dos spins e a amostra absorve energia da radiação. Nesta situação

a amplitude da precessão de ~M aumenta (ângulo θ) e a relaxação não pode ser desprezada.

Este efeito é representado fenomenologicamente pela substituição de ω0 por (ω0–iωΓ) nas

Equações 3.35.

A energia livre da magnetização sob ação do campo é dado por E = − ~M · ~H , e

a potência de microondas absorvida pela amostra na cavidade é dada pela parte real da

derivada da energia, ou seja, dE
dt

. Lembrando que,

~M = ~Mz ẑ + ~me−iωt, ~H = ~Hef ẑ + ~he−iωt
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mx = χxxhx + χxyhx, my = χyxhy + χyyhy

e que χxx = χyy e χxy = −χyx. Teremos que,

dE

dt
= −iω(~m · ~h) (3.38)

mas, ~m · ~h = χxx(h2
x + h2

y) = χxxh
2, logo dE

dt
= −iωχxxh

2. O tensor susceptibilidade é

imaginário, ou seja, χxx = χ′

xx + χ′′

xx. Portanto, a potência absorvida pela amostra será dada

por,

P (ω) = ωχxx′′h2 (3.39)

A forma da função χ′′

xx é um sinal na forma F (ω) = A/2((Hres − H0)
2 + ∆H2),

como pode ser visualizado na Figura 3.11. Hres é o campo de ressonência, ∆H é a largura

de linha, A é uma constante que mede a amplitude da absorção. A largura de linha car-

rega informaçães a respeito dos mecanismos microscópicos de relaxação da magnetização e

é definida como ∆H = Γ
γ
. A frequência é fixa, determinada pela cavidade de microondas, e

para se observar a ressonância o campo H0 é variado e, portanto, ω0.

Figura 3.11: Espectro ressonância magnética, em forma de linha Lorentziana centrada em ω = ω0 = γH0.
O campo de ressonância Hres é o valor do campo onde ocorre o máximo de absorção. A largura de linha ∆H
é definida como a diferença de campo medida à meia potência [76].
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Em filmes finos e multicamadas magnéticas a intensidade do sinal de absorção é

muito baixa, se fazendo necessária a utilização de técnicas de detecção mais senśıveis. Por

exemplo, a modulação do campo magnético externo alternado [77, 78], com frequência ωm de

alguns kHz, aplicado na mesma direção do campo estático H0. Devido ao campo magnético

de modulação, a detecção é feita por um amplificador lock-in. A detecção lock-in se dará na

frequência de modulação ωm de modo que o sinal detectado, por meio desta técnica será:

dP

dH0
= ωmh2

m

dχ′′

xx(ω)

dH0
(3.40)

O sinal detectado será, portanto a derivada da absorção, ou seja, a derivada da

Lorentziana F ′(ω) = A(Hres − H0)/((Hres − H0)
2 + ∆H2)2, que pode ser visualizado na

figura 3.12.

Figura 3.12: Espectro t́ıpico de FMR para um filme simples [76]. A forma da linha é a derivada da potência
absorvida, o campo de ressonância Hres é o valor do capo onde a derivada é nula (764 Oe) e a largura de
linha ∆H é definida como a diferença de campo onde ocorrem o mı́nimo e o máximo da derivada (39 Oe). A
curva cheia representa um ajuste numérico, de acordo com a derivada de uma lorentziana.

A Figura 3.13 ilustra uma Lorentziana e sua derivada, ou seja, a dependência do

tensor susceptibilidade magnética em função do campo externo aplicado. Também está re-

presentado o movimento de precessão da magnetização em relação ao campo para cada in-

stante da curva de FMR.
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Figura 3.13: Na parte de cima da figura temos a forma do sinal de absorção de microondas em função do
campo magnético. Hres tem relação com propriedades magnéticas e ∆H carrega caracteŕısticas do processo
de relaxação. Na parte de baixo da figura temos a representação do movimento de precessão da magnetização
em função do valor do campo [79].

Na medida é necessária uma cavidade ressonante operando em um modo que tenha

campo transverso ao campo magnético estático [80]. A presença do material magnetizado

dentro da cavidade muda o fator de qualidade da cavidade Q e desloca a frequência de

ressonância. O fator de qualidade relaciona a energia armazenada na cavidade em um ciclo

com a energia dissipada pela cavidade no mesmo ciclo. A energia dissipada, por sua vez,

está relacionada à absorção de microondas pela amostra durante a ressonância. É posśıvel

expressar o fator de qualidade em função do tensor susceptibilidade na forma [81],

1

Q
= ηχ′′

xx (3.41)

e η é um fator que engloba integrais e depende de fatores geométricos da cavidade [82]. Logo,

uma medida de Q é equivalente a medir a susceptibilidade do material.

Com a medida da ressonância ferromagnética, podemos determinar as frequências

de precessão da magnetização e, portanto, construir a relação de dispersão, ω ×H0.
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A Figura 3.14 apresenta uma ilustração esquemática simples da montagem do es-

pectrômetro de FMR do DF-UFPE, gentilmente disponibilizado para ser utilizado na rea-

lização das medidas das amostras dessa tese.

Figura 3.14: Diagrama simplificado de um aparato experimental para obtenção de espetros de FMR.

Através do diagrama de blocos podemos observar o posicionamento dos principais

componentes, como a cavidade junto ao goniômetro onde a amostra magnética é colocada,

entre os pólos do eletroimã. A fonte de microondas utilizada opera na banda-X (8.0 - 12.0

GHz). A frequência da radiação é fixa na mesma frequência de ressonância da cavidade.

O campo magnético, paralelo à superf́ıcie da amostra, é varrido até que a frequência de

precessão dos spins se iguala à frequência da radiação incidente e ocorre a ressonância. Ao

final temos um sinal semelhante ao apresentado na Figura 3.12, para cada valor de ângulo

da amostra em relação ao campo externo.

3.5 Procedimento Experimental

Nesta sessão serão descritos os principais passos para a preparação das multicamadas

periódicas e quasiperiódicas bem como o procedimento de caracterização das mesmas quanto

as suas propriedades magnéticas, via magnetometria por efeito Kerr magneto-óptico (MOKE)

e ressonância ferromagnética (FMR).
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3.5.1 Preparo das Amostras

Todas as multicamadas estudadas neste trabalho foram preparadas pela técnica de

pulverização catódica utilizando o sistema comercial de magnetron sputtering Rapier/Orion

da AJA international, no DFTE-UFRN. Os procedimentos e as condições de preparo serão

descritos a seguir. Os principais resultados experimentais e discussões serão apresentados no

caṕıtulo 5.

Todas as multicamadas estudadas foram crescidas sobre substrato de MgO(100)

monocristalino com polimento em uma das faces, obtidos comercialmente com 99,95% de

pureza. Os substratos, com dimensões originais de 10 mm x 10 mm, são devidamente dividi-

dos em nove partes para que cada uma delas seja destinada à deposição de uma multicamada.

O cristal de MgO possui estrutura cúbica de face centrada, com parâmetro de rede no valor

de 4,21Å. Todos os substratos passaram pela mesma rotina de limpeza, sob condições ado-

tadas com o intuito de eliminar posśıveis sujeiras e gorduras da superf́ıcie para uma melhor

aderência do material depositado. O processo consiste de dois banhos em ultrasom, seguidos

e de 10 min cada um, com o substrato imerso em acetona e álcool met́ılico, respectivamente.

A frequência do ultrasom é de 40 kHz e a temperatura de 60 ◦C. Imediatamente após o

procedimento de limpeza o substrato é colocado na câmara de deposição, que previamente

passa por um aquecimento (backing) promovendo a eliminação de vapores de água entre

outras substâncias que possam estar adsorvidos nas paredes internas da câmara de vácuo.

A câmara de aço inoxidável tem dimensões de (30 x 30 x 30) cm3, contém dois alvos e a

distância entre o alvo e o substrato é de 10 cm.

O equipamento é acionado e primeiramente o sistema de vácuo é posto a operar.

Compõem o sistema de vácuo, uma bomba mecânica da Alcatel (série 2005 SD de 2 estágios)

e uma bomba turbomolecular da Pfeiffer (TMU 260) com vazão de 210 l/s. A bomba mecânica

trabalha sozinha até que seja atingida pressão da ordem de 10−3 Torr, o que leva cerca de dez

minutos. É quando a bomba turbo é acionada para obter a pressão de base em torno de 10−7

Torr após um intervalo de várias horas, geralmente em torno de dez horas. Nessa etapa o

gás de trabalho (Ar com 99,999% de pureza) é controladamente injetado na câmara para dar

ińıcio ao processo de sputtering no alvo. Enquanto que o substrato está aquecido a 600 ◦C de

forma controlada por um aquecedor (SHQ 15A PID da AJA), 30 min antes da deposição. A

pressão em atmosfera de Ar, isto é, a pressão de trabalho é de 3 mTorr, aproximadamente. A

potência, voltagem ou corrente é selecionada pela fonte dc (MDX 500 da AJA) que acionada
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gera o plasma na câmara. Durante os primeiros 5 min, um obturador entre o alvo e o

substrato impede a deposição imediata enquanto é feito o que chamamos de pré-sputtering,

um procedimento de limpeza da superf́ıcie do alvo para que sejam exclúıdas camadas oxidadas

ou contaminadas. O tempo de abertura do obturador é controlado manualmente de acordo

com a espessura desejada da camada do material ejetado do alvo.

Os sistemas de multicamadas são formados por camadas ferromagnéticas (FM) de

Fe intercaladas por camadas antiferromagnéticas (AF) de Cr. Os parâmetros de rede do Fe

e do Cr medem 2,86 Å e 2,88 Å, respectivamente, ambos com estrutura cúbica de corpo

centrado. A potência utilizada na fonte dc para deposição das camadas de Fe foi de 25 W

e corrente de 60 mA. Para as camadas de Cr foram utilizadas potência de 20 W e corrente

de 60 mA. Para as nossas configurações do sistema sputtering e condições de crescimento,

as taxas de deposição do Fe e do Cr são 1 Å/s e 0.83 Å/s, respectivamente. Todas as

amostras têm o seguinte formato: camada de ajuste (buffer layer) / multicamada / camada

protetora (capping layer). A camada buffer com espessura de 100Å de Cr é depositada a

600◦C, em seguida o sistema é resfriado até uma temperatura de 300◦C para deposição da

multicamada e da camada protetora. Este valor de temperatura foi determinado com base

nos resultados obtidos para os filmes simples monocristalinos de Fe em substrato de MgO

[83]. O próximo caṕıtulo é voltado para os detalhes desse trabalho e apresenta os principais

detalhes experimentais e discussões a respeito do que foi investigado. Reforçando aqui a

importância desse estudo prévio, sobre os filmes simples monocristalinos de ferro, que serviu

de base para o nosso objetivo principal.

É importante destacar que, de acordo com os parâmetros de rede do Cr e do MgO, a

direção de crescimento mais adequada da multicamada é na direção da diagonal do substrato.

Isto porque a diagonal do MgO é praticamente duas vezes maior que o parâmetro de rede

do Cr, favorecendo o melhor casamento entre os materiais. Podemos ver na Figura 3.15 que

tomando a direção [100] do MgO como eixo de referência, a multicamada se deposita na

direção [110], girada em 45◦.

O conjunto de amostras preparadas e analisadas é composto por multicamadas

magnéticas periódicas e multicamadas quasiperiódicas. Em cada multicamada periódica, as

camadas de Fe têm espessuras iguais (50Å), assim como as camadas de Cr (20Å). Enquanto

as multicamadas quasiperiódicas, dependendo da geração depositada, possuem camadas de

Fe com espessuras duplas (100Å), mas mantêm as camadas de Cr com espessuras iguais (20Å).
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Figura 3.15: Relação epitaxial do sistema Fe/Cr (ćırculos sólidos) com respeito ao substrato de MgO (100)
(ćırculos abertos).

Serão estudadas duas amostras periódicas:

- Fe(50Å)/Cr(20Å)/Fe(50Å)/Cr(20Å)/Fe(50Å), que possui três camadas magnéticas

com mesma espessura;

- Fe(50Å)/Cr(20Å)/Fe(50Å)/Cr(20Å)/Fe(50Å)/Cr(20Å)/Fe(50Å), possuindo qua-

tro camadas magnéticas de mesma espessura.

E três amostras quasiperiódicas:

- Fe(50Å)/Cr(20Å)/Fe(50Å), tricamada que corresponde à terceira geração de Fi-

bonacci e possui duas camadas magnéticas com espessuras iguais;

- Fe(50Å)/Cr(20Å)/Fe(50Å)Fe(50Å)/Cr(20Å), que corresponde à quarta geração de

Fibonacci e possui duas camadas magnéticas sendo uma delas com o dobro da espessura

da outra. Note que a única diferença magnética entre essas duas multicamadas é que esta

última possui uma camada com o dobro de espessura da outra, esta última tem estrutura que

também pode ser identificada pela segunda geração da sequência quasiperiódica conhecida

como peŕıodo duplo;

- Fe(50Å)/Cr(20Å)/Fe(50Å)Fe(50Å)/Cr(20Å)/Fe(50Å)/Cr(20Å)/Fe(50Å), que cor-

responde à quinta geração de Fibonacci e possui quatro camadas magnéticas sendo uma delas

com o dobro da espessura das demais.

Nas próximas sessões desse caṕıtulo serão descritos alguns detalhes da instrumentação

dos experimentos utilizados na caracterização das propriedades magnéticas dessas amostras.
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3.5.2 Magnetometria por Efeito Kerr

As curvas de histereses foram obtidas à temperatura ambiente, na configuração lon-

gitudinal e com o campo externo sendo aplicando ao longo de todos os eixos de fácil e dif́ıcil

magnetização. De acordo com sua estrutura cristalina (Figura 2.13), a direção do eixo fácil

na multicamada é [100]. O que corresponde a girar a amostra (multicamada + substrato)

em 45◦ em relação a um dos lados do substrato, uma vez que os parâmetros de rede dos

materiais favorecem esse tipo de arranjo. Dessa maneira, a direção [100] do MgO, ou seja,

qualquer um dos lados do substrato, corresponde a um eixo duro da multicamada.

O campo externo é varrido entre os valores de – 300 Oe a 300 Oe em cada uma das

medidas realizadas em cada uma das amostras. O incremento no valor do campo escolhido

foi de 5 Oe e realizado a cada 1 s, até completado o ciclo de histerese. O controle da fonte

de corrente, desenvolvida no LNLS, que alimenta o eletroimã é feito através de uma placa

conversora digital analógica (CAD12/36B da Lynxtec). O campo é gerado por um pequeno

eletroimã que pode atingir o valor de 3.0 kOe, com uma abertura de 2 cm entre os pólos. A

aquisição do valor do campo é realizada via um sensor Hall, localizado numa posição próxima

à amostra, conectado a um gausśımetro (Phywe). O LASER (de Helio-Neônio de 10mW e

emite comprimento de onda igual a 632,8 nm), é modulado mecanicamente através de um

obturador mecânico (chopper modelo SR540 da Stanford) que por sua vez é conectado ao

canal de referência do lock-in (modelo SR510 da Stanford). A detecção do sinal refletido

pela amostra é feita por um detector de Siĺıcio com 16mm2 de área. A aquisição de dados

é feita através de um software em linguagem VeePro (diagramação de blocos), da Agilent

Technologies.

Os ajustes teóricos foram realizados através de métodos numéricos via simulação

computacional em linguagem de programação (c++) através de um algoritmo de minimização

da energia magnética (Equação 2.28), desenvolvido pelo Prof. Claudionor Gomes Bezerra,

que determina a posição (ângulo) de equiĺıbrio da magnetização do sistema. O procedimento

como um todo é executado varrendo todos os valores de campo, fornecendo cada valor de

equiĺıbrio da magnetização. Com este programa são obtidas curvas normalizadas de magne-

tização (e magnetoresistência) em função do campo magnético externo aplicado para casos

em que a espessura do espaçador magnético é sempre a mesma entre as camadas de ferro

[22, 84, 85]. Este recurso reproduz os resultados experimentais e pode revelar informações

complementares a respeito do perfil das amostras. O método utilizado é chamado método
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do gradiente, uma vez que apresenta eficiência nos casos onde a função a ser minimizada

depende de diversas variáveis, o que ocorre nas multicamadas [14, 86]. Foi de grande im-

portância discutir, do ponto de vista fenomenológico, as contribuições relevantes das energias

magnéticas presentes nessas multicamadas.

3.5.3 Ressonância Ferromagnética

Os resultados de FMR (ferromagnetic resonance) foram obtidos pelo Prof. Alexan-

dre Barbosa Oliveira utilizando um sistema home-made do DF-UFPE, gentilmente disponibi-

lizado pelo Prof. Antônio Azevedo. Neste espectrômetro a técnica de FMR foi implementada

de maneira que a frequência de microondas é fixada e o campo magnético é varrido para que

ocorra a absorção. Todos os espectros foram obtidos à temperatura ambiente, com a amostra

inserida numa cavidade ressonante retangular operando no modo TE102 com frequência de

microondas de 11.0 GHz. Um campo magnético de modulação (1 kHz) é aplicado de forma

que a detecção seja feita por um amplificador lock-in. Um goniômetro permite que as medi-

das em função do ângulo de posicionamento da amostra, de maneira que as medidas foram

realizadas a cada 10◦, com o campo estático externo aplicado paralelo ao plano do filme.

Em nossos resultados serão apresentados os valores do campo de ressonância em função da

posição angular no plano da amostra. A coleta de dados feita pelo sistema consiste em medir

a variação da tensão de sáıda do detector em função do campo magnético aplicado.

Algumas amostras podem apresentar espectros com mais de um modo de ressonância.

O modo acústico ocorre na situação em que as magnetizações das camadas magnéticas pre-

cessionam em fase. Enquanto que o modo óptico é caracterizado pela situação em que as

magnetizações precessionam fora de fase. Em geral, o modo acústico é mais intenso do que

o modo óptico. Veja na Figura 3.16 uma ilustração desses dois modos de precessão.

Figura 3.16: Representação dos modos de precessão das magnetizações.



CAṔITULO 4

Filmes Nanométricos Monocristalinos de Fe/MgO (100) por

Sputtering DC

4.1 Introdução

Para obter multicamadas que apresentem acoplamento entre as camadas magnéticas

adjacentes é imprescind́ıvel depositar filmes de excelente qualidade. Para garantir os parâme-

tros adequados, foi fundamental desenvolver uma metodologia de deposição de filmes monocris-

de Fe em escala nanométrica por sputtering DC [83]. Além de tudo, o sistema Fe/MgO (100) é

um excelente candidato na investigação das correlações entre estrutura atômica e magnetismo

em sistema de baixa dimensionalidade [87, 88, 89, 90]. É feita aqui uma śıntese dos principais

procedimentos adotados na śıntese e caracterização de filmes simples de Fe monocristalinos,

crescidos em substrato de MgO (100) por sputtering DC [91]. Vale ressaltar que o cresci-

mento desse tipo de estrutura de alta qualidade por sputtering é um desafio relevante devido

às limitações do vácuo atingido, ou seja, da limpeza da câmara de deposição. Uma técnica que

se destaca na deposição epitaxial de filmes é MBE (Molecular Beam Epitaxy), pois trata-se

de uma técnica de ultra alto vácuo, sofisticada porém de alto custo.

55
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4.2 Procedimento de Deposição

Todas as amostras foram depositadas no DFTE-UFRN utilizando o sistema comercial

de sputtering modelo Rapier/Orion da AJA international (para maiores detalhes acompanhe

no caṕıtulo 3, desta tese, a subseção 3.5.1). O alvo de Fe e os substratos de MgO (100) foram

adquiridos comercialmente. O alvo possui 50 mm de diâmetro e 99,999 % de pureza. Os

substratos possuem dimensão de 10 mm x 10 mm x 0,5 mm, 99,95% de pureza e uma das

faces polida.

Previamente é feita a limpeza do substrato de MgO (100), já devidamente clivado, e

na sequência o mesmo é inserido na câmara de deposição. O tratamento de limpeza adotado

envolve banho em ultrasom (40 kHz) a 60 C durante 15 min, com o substrato imerso em

acetona. O procedimento é repetido, desta vez com o substrato imerso em álcool met́ılico.

Para finalizar, é feita a secagem do substrato utilizando nitrogênio (N) pressurizado e o

substrato é inserido na câmara sobre o porta-substrato.

Após um baking de 12 horas, o vácuo final alcançado na câmara era da ordem de 1.33

x 10−6 Torr (pressão de base). O sputtering é feito numa atmosfera de argônio de alta pureza

com uma pressão (pressão de trabalho) em torno de 6.0 mTorr, manualmente controlada por

uma válvula de agulha. No ińıcio de cada deposição foi realizado um pré-sputtering com

duração de 5 minutos sob as mesmas condições da deposição.

Uma série de filmes de Fe de espessura 250Å, com a fonte DC a 60 mA, 393 V e

24 W, foram depositadas sob diferentes temperaturas. Os valores das temperaturas foram

100◦C, 150◦C, 200◦C, 250◦C e 300◦C. Após a investigação das propriedades apresentadas

por cada uma dessas amostras, outra série de amostras foi depositada desta vez sob mesmo

valor de temperatura, 300◦C, mas variando a espessura de uma amostra para outra. Além

da espessura de 250Å, as outras espessuras foram 150Å e 62,5Å.

Na primeira série de amostras, em que a espessura é fixada em 250Å para todas e a

temperatura varia entre 100◦C e 300 ◦C foram realizadas medidas de MOKE e FMR em todas

elas. Com exceção da amostra depositada a 300◦C, para a qual não foi obtido o resultado de

FMR. Ainda nesta série de amostras foi feita a investigação pelas técnicas de XPS e AFM,

na amostra depositada a 250◦C. Na segunda série de amostras, em que a temperatura de

deposição é de 300◦C e a espessura varia, foram obtidos resultados de MOKE.

A partir de agora serão apresentados os principais resultados obtidos para as amostras
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descritas acima. Estes resultados serviram de base e est́ımulo para o desenvolvimento de um

método confiável para obter multicamadas magneticamente acopladas através da técnica de

sputtering. Os resultados evidenciam a influência da temperatura e da espessura na crista-

linidade das amostras.

Para uma caracterização mais completa, medidas de AFM e XPS foram realizadas

na UFMG em uma dessas amostras. Neste caso as medidas foram resultado da interação

entre o então estudante de doutorado Charlie Salvador Gonçalves e o departamento de F́ısica

da Universidade Federal de Minas Gerais. Estes resultados serão apresentados a seguir. Para

mais informações sobre as medidas de AFM e XPS na amostra depositada a 250◦C consultar

a referência [92].

4.3 Microscopia de Força Atômica (AFM)

No ińıcio da década de 1980, o f́ısico alemão Gerd Binning e o f́ısico súıço Hein-

rich Rohrer estudavam as forças que agiam entre elétrons da superf́ıcie de um metal e uma

ponta metálica nos laboratórios da empresa IBM, em Zurique (Súıça). A pesquisa, inicial-

mente voltada ao estudo das interações da matéria, iria se transformar em um dos aparelhos

mais fantásticos que existem atualmente: o microscópio de tunelamento, que, pouco depois,

daria origem a uma grande famı́lia de equipamentos semelhantes, todos usados para observar

objetos em escala atômica. Um dos integrantes é o microscópio de força atômica (AFM)

[93, 94, 95].

De uma maneira bastante simplificada, um AFM é composto por uma haste com

uma ponta (ou sonda) acoplada a uma ponteira (do inglês cantilever), que varre a superf́ıcie

da amostra em estudo (Figura 4.1). E assim, mede a força de interação entre os átomos da

ponta e os da superf́ıcie, e os resultados são transformados em imagens da amostra, através

de recursos computacionais.

O prinćıpio de funcionamento do AFM é a interação entre forças que agem entre

os sistemas microscópicos a distâncias muito pequenas, que fundamentalmente são forças de

atração e repulsão. Podemos representar conforme a Figura 4.2 as forças que agem entre a

ponteira e a amostra em função da distância que as separam. Este tipo de força é proveniente

do potencial de interação entre dois ou mais átomos.
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Figura 4.1: Ilustração representando a haste e a sonda em um AFM [96]

Figura 4.2: Força de interação entre um átomo da ponta e um átomo da superf́ıcie em função de sua
distância obtida através do uso do potencial de Lennard-Jones. Para maiores distâncias, as interações são
predominantemente atrativas devido às forças de Van der Walls. Para pequenas distâncias, as interações são
repulsivas devido a repulsão entre os orbitais eletrônicos do átomo da superf́ıcie e a ponta do microscópio de
força atômica.[97]
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Os modos de operação do microscópio podem ser definidos em função do tipo de

interação resultante da interação entre os átomos da ponta do microscópio e átomos da

superf́ıcie. Se predominantemente repulsiva, cuja separação é da ordem de Å, o modo de

operação é chamado de contato e a ponteira se dobra afastando-se da amostra. Se o aparelho

é operado na região atrativa o modo é chamado de não contato, onde a separação entre a ponta

e a superf́ıcie da amostra é da ordem de 10-100 nm e a ponteira do AFM se enverga na direção

da amostra. E se a interação oscilar entre repulsiva e atrativa o modo é chamado de contato

intermitente ou “tapping mode”. A medida nanométrica de deflexão da haste é detectada,

o que gera sinais elétricos que são processados e convertidos em imagens topográficas da

superf́ıcie do material em resolução atômica.

Basicamente, no AFM a amostra é apoiada sobre uma cerâmica especial (piezoelétrica),

que serve para posicioná-la, cuja superf́ıcie é percorrida por uma ponteira suportada por um

braço de apoio, chamado de cantilever. Nesse braço, incide a luz de um laser, que se reflete

na parte superior do cantilever e vai para um espelho e finalmente alcança um fotodetec-

tor cujo sinal de sáıda é recolhido por um amplificador que mede as variações de posição e

da intensidade da luz produzidas pelas deflexões do cantilever. Dessa forma, o fotodetector

mede as deflexões do braço causadas pelas rugosidades da amostra quando ela é varrida pela

ponteira. Os resultados dessas medidas são transferidos para um computador que, utilizando

um software especificamente feito para isso, transforma a informação em uma imagem da

superf́ıcie.

O equipamento usado foi o modelo IV MultiMode da Veeco Instruments Nanoscope.

As medidas foram feitas no modo de contato usando sonda de siĺıcio e a amostra analisada

novamente foi a que possui 250Å e depositada a 250◦C. A rugosidade média (Ra) encontrada

vale 0,253nm, enquanto que o valor RMS da rugosidade, Rq, vale 0,349nm. Os resultados

(veja Figura 4.3) revelam uma superf́ıcie suave, sem apresentar a formação de ilhas de Fe

quebrando a uniformidade da superf́ıcie.
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Figura 4.3: Imagem da impressão de tela do software do AFM mostrando a rugosidade da superf́ıcie do
filme crescido a 250◦C. O valor da rugosidade média (Ra) vale 0,253 nm [83].
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4.4 Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios-

X (XPS)

A espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (X-ray Photoelectron Spec-

troscopy - XPS) é uma técnica utilizada para analisar e medir a composição qúımica de

camadas superficiais, baseada no efeito fotoelétrico [98, 99]. Foi desenvolvida em meados

dos anos 60 por Kai Siegbahn e colaboradores, na universidade de Uppsala na Suécia [100].

Em análises de XPS a amostra é colocada em ultra-alto vácuo e exposta a raios X de baixa

energia. A excitação induzida na amostra produz a emissão de fotoelétrons das camadas

interiores dos átomos da superf́ıcie. A energia desses elétrons é caracteŕıstica do elemento de

onde são emitidos.

Em essência ilumina-se uma amostra com raios X, comumente são utilizados raios

X Mg Kα (1253,6 eV) ou Al Kα (1486,6 eV), e os fotoelétrons por ela emitidos são coletados

em um analisador capaz de resolver os elétrons coletados em função das respectivas energias

cinéticas que possuam e então são contados. Um gráfico de contagem de elétrons pela energia

cinética é estabelecido e um espectro de XPS é obtido. Os espectros XPS permitem identificar

quantitativamente, em profundidades da ordem de dezenas de nanômetros e com incerteza de

fração centesimal de camada atômica, todos os elementos qúımicos na superf́ıcie da amostra,

seus estados de oxidação, suas concentrações relativas na amostra [101]. Em função dos ńıveis

de energias serem individuais e diferentes para cada elemento qúımico, cada um dos elementos

qúımicos terá um espectro XPS único e diferente dos demais, podendo os espectros serem

facilmente utilizados para se identificar a presença ou não de um dado elemento na superf́ıcie

da amostra. Uma relação de espectros para todos os elementos qúımicos conhecidos encontra-

se na literatura [102], e os espectros dos compostos qúımicos são, ressalvadas caracteŕısticas

próprias, em primeira aproximação a soma dos espectros individuais para os elementos que

compõem a substância ou dos elementos que se encontram por ventura juntos na superf́ıcie

da amostra em análise.

A medida foi realizada na amostra com espessura de 250Å depositada a 250◦C uti-

lizando um sistema VG-Escalab 220i-XL equipado com analisador de elétrons, fonte de raios-

X de anodo duplo (Al/Mg) e possibilidade de limpeza por sputtering. As medidas XPS

foram feitas com as linhas de emissão Mg Kα. Para a condição de energia de passagem do

analisador utilizou-se 50 eV, para obter um amplo espectro (0-1100 eV), e de 20 eV para um
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espectro mais detalhado em torno das linhas de emissão do Fe. As Figuras 4.4 e 4.5 mostram

a composição qúımica da amostra e um espectro mais detalhado em torno das linhas do Fe,

respectivamente.

Figura 4.4: Espectro de XPS mostrando a composição qúımica do filme após a limpeza. Podemos destacar
o pico do Fe 2p.

Figura 4.5: Espectro de XPS em torno das linhas do Fe 2p da amostra preparada a 250◦C, após a limpeza.
Demonstrando a pureza da composição qúımica do filme.

Como resultado da medida temos os picos de intensidade nos valores de energia

706,8 eV e 719,9 eV que apontam configurações do Fe-2p, respectivamente Fe-2p3/2 e Fe-

2p1/2, apresentando uma composição qúımica formada apenas por Fe metálico. Não foram

encontradas linhas do Fe2+2p ou Fe3+2p, o que estaria evidenciado pela presença de picos
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satélites (shake-up) ao lado do pico principal (706,8 eV) nos valores de 708,2 eV e 710,4

eV. Isto indica que internamente, não há oxidação parcial do filme inerente ao processo de

crescimento [83].

As medidas foram antecedidas por um procedimento de sputtering (1 keV, Ar+) para

remoção de contaminantes da superf́ıcie da amostra.

4.5 Curvas de Magnetização (MOKE)

As medidas de efeito Kerr longitudinal à temperatura ambiente foram realizadas

variando-se o ângulo entre a amostra e o campo magnético aplicado (sempre no plano da

amostra) de 45◦ em 45◦ através de um goniômetro com marcações de 5◦ em 5◦. A posição

inicial, em todas as medidas, tinha campo magnético paralelo a um dos lados da amostra, o

que corresponde a um dos eixos duros conforme a configuração obtida para Fe/MgO (100).

Para cada valor de ângulo mede-se a magnetização paralela ao campo externo, con-

forme o procedimento descrito no caṕıtulo 3. Através de simulaçães computacionais, onde

o modelo para energia magnética (Equação 2.27, para um filme simples) dos filmes é mini-

mizado, foi posśıvel encontrar os valores para os campos de anisotropia magneto-cristalina.

O algoritmo utilizado para ajuste com os resultados experimentais, foi escrito por mim em

linguagem de programação C e encontra-se dispońıvel para consulta na minha dissertação de

mestrado [91].

Na Figura 4.6 podemos observar as curvas de magnetização no eixo-duro para amostras

com 250 Å depositadas sob as diferentes temperaturas indicadas. Em destaque estão os va-

lores de campo coercivo (Hc) e campo de anisotropia cúbica (Hac). Os valores de Hc são

aproximadamente os mesmos para todas as amostras, enquanto que os valores de Hac obtidos

no ajuste através de simulação são crescentes, pelo menos até certo ponto, com os valores da

temperatura de deposição.

Estes resultados forneceram evidências de que com o aumento da temperatura estáva-

mos conseguindo aumentar a cristalinidade de nossas amostras. Destacando que o objetivo

era conseguir um valor de Hac o mais próximo posśıvel do valor caracteŕıstico para o Fe tipo

bulk, que é em torno de 550 Oe.
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Figura 4.6: Curvas de Magnetização para o eixo-duro e as respectivas simulações, para filmes simples de
Fe (250 Å) depositados por sputtering, para os valores de temperatura indicados.
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Na Figura 4.7 é apresentada a curva de magnetização da amostra depositada a 300◦C

com valor de Hac em torno de 520 Oe, ou seja, deve ser praticamente o valor de temperatura

para o qual o valor de Hac torna-se estável. Para essa amostra temos Hc em torno de 20 Oe e

para magnetização remanente um valor em torno de 70% da magnetização de saturação, em

acordo com outros resultados reportados na literatura [14, 103, 104].
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Figura 4.7: Curva de magnetização para o eixo-duro com o resultado da simulação para a amostra deposi-
tada a 300◦C. Em destaque estão os valores de Hac e Hc.
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Para o eixo fácil, conforme pode ser observado nas Figuras 4.8 e 4.9, os resultados

foram semelhantes para todas as amostras além de também se repetirem aproximadamente

a cada 90◦.
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Figura 4.8: Curvas de Magnetização para o eixo-fácil e as respectivas simulações, para filmes simples de Fe
(250 Å) depositados por sputtering, para os valores de temperatura indicados.
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Figura 4.9: Curva de magnetização para o eixo-fácil com o resultado da simulação para a amostra depositada
a 300◦C. Em destaque estão os valores de Hac e Hc.
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Utilizando os valores de Hac obtidos ao longo do eixo duro para cada uma das

amostras podemos analisar o seu comportamento em função da temperatura de deposição,

veja o gráfico na Figura 4.10:
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Figura 4.10: Comportamento de Hac em função da temperatura de deposição para filmes com espessura
de 250Å, de acordo com as medidas de MOKE. As linhas cont́ınuas representam os ajustes de acordo com a
equação em destaque.

Podemos observar através desses resultados um comportamento assintótico de Hac de

acordo com o valor da temperatura, sugerindo fortemente a tendência para obter o valor para

o Fe bulk por volta de 350◦C. Ou seja, a partir desse valor de temperatura Hac deve estabilizar-

se na sua dependência com a temperatura. Por outro lado, os resultados indicam que a

temperaturas menores que um valor em torno de 90◦C temos Hac nulo. Isto é, um valor cŕıtico

de temperatura abaixo do qual as amostras não apresentariam anisotropia cúbica. Diante

desses resultados foi posśıvel concluir que a temperatura do substrato afetava diretamente a

estrutura dos filmes depositados e, a partir dos valores obtidos, foi adotada a temperatura de

300◦C para a próxima sequência de amostras com espessuras menores que 250 Å. O mesmo

procedimento de medidas de MOKE foi utilizado com as amostras depositadas sob mesma
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temperatura, mas com espessuras de 150 Å e 62,5 Å, para analisar o comportamento de Hac

com a espessura dos filmes. O resultado é apresentado na Figura 4.11:
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Figura 4.11: Comportamento de Hac em função da espessura dos filmes com temperatura de deposição no
valor de 300◦C, de acordo com as medidas de MOKE. As linhas cont́ınuas representam os ajustes de acordo
com a equação em destaque.

Os resultados indicam que o valor cŕıtico de espessura do filme para a qual Hac é nulo,

é de aproximadamente 40 Å. Provavelmente essa dependência se deve à pequena diferença

entre os parâmetros de rede do MgO e do Fe, provocando a quebra de regularidade da rede

cristalina do filme. Certamente estes efeitos são mais marcantes na interface substrato/filme,

sendo minimizados na medida em que a espessura aumenta. Assim como a temperatura fa-

vorece uma melhor adaptação dos parâmetros de rede, proporcionando melhor o ordenamento

da rede e favorecendo um melhor ordenamento da rede [105].
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4.6 Ressonância Ferromagnética (FMR)

Foram obtidos dos espectros de FMR os valores do campo de ressonância em função

do posicionamento da amostra em relação ao campo magnético aplicado. As medidas foram

realizadas à temperatura ambiente, utilizando uma cavidade de 9.4 GHz e girando a amostra

em relação a um eixo normal ao plano do filme. As amostras utilizadas nas medidas de FMR

pertencem à série com espessura de 250 Å e temperaturas de 100◦C, 150◦C, 200◦C e 250◦C.

Os resultados estão apresentados na Figura 4.12, apenas para os ângulos de 0◦ a 180◦ devido

à simetria dos resultados para os demais ângulos. A linha cont́ınua é resultado da simulação

computacional na linguagem FORTRAN [106], que nos fornece um conjunto de parâmetros

através do ajuste com os resultados experimentais.
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Figura 4.12: Comportamento do campo de ressonância em função do ângulo planar de aplicação do campo
para os filmes simples de Fe com espessura de 250 Å. Os pontos foram obtidos experimentalmente e a linha
cont́ınua foi calculada através de simulação computacional.
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A presença da simetria tipo C4 tem origem na anisotropia cúbica do Fe(100), dessa

forma as direções de fácil magnetização se repetem a cada 90◦ e também as direções de dif́ıcil

magnetização. A diferença entre o campo de ressonância da direção de fácil magnetização

para a direção de dif́ıcil magnetização está relacionada com o grau de cristalinidade de cada

amostra [107, 108]. Dessa forma confirmamos que o aumento da temperatura de deposição

das nossas amostras estava contribuindo para o melhor ordenamento da rede cristalina, como

já indicavam os resultados de MOKE. Por outro lado, estas medidas evidenciam a presença de

uma pequena anisotropia uniaxial, denunciada pela diferença entre os valores de campo entre

as direções de fácil magnetização. A anisotropia uniaxial não chega a ser significativa e sua

intensidade não sofreu influência da temperatura, uma vez que para todas as amostras o valor

de Hau ficou em torno de 10 Oe. No próximo gráfico (Figura 5.13) é apresentado o valor de

Hac para as medidas de FMR das amostras acima em função da temperatura de deposição das

mesmas, o ajuste para melhor curva que se ajusta aos dados experimentais (preta) e o ajuste

em que temos Hac tendendo para 550 Oe (marron). A temperatura de deposição mı́nima

para que o filme com essa espessura apresente anisotropia cúbica também é estimada em

90◦C, conforme visto para MOKE na Figura 4.10. Estes resultados experimentais nortearam

meus próximos passos no sentido do nosso objetivo principal, de obter multicamadas mag-

neticamente acopladas, pois serviram para escolher os melhores parâmetros para obter filmes

de alta qualidade por sputtering. Maiores detalhes sobre as medidas de MOKE e FMR re-

alizadas nessas amostras bem como a obtenção dos resultados por simulação computacional

podem ser encontrados em [91].
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Figura 4.13: Comportamento de Hac em função da temperatura de deposição para filmes com espessura
de 250Å, de acordo com as medidas de FMR. As linhas cont́ınuas representam os ajustes de acordo com a
equação em destaque.



CAṔITULO 5

Multicamadas Periódicas e Quasiperiódicas

5.1 Introdução

Este caṕıtulo concentra os resultados obtidos das medidas de MOKE, com o ajuste

teórico, e FMR para as multicamadas periódicas e quasiperiódicas. Estudos teóricos [22, 86]

revelaram as peculiaridades no comportamento magnético de estruturas que seguem esse

tipo de arranjo. Seguindo esses indicativos foi natural o interesse por crescer essas estruturas

e realizar um estudo mais completo envolvendo a caracterização magnética e análise dos

resultados. O estudo realizado permite discriminar uma série de parâmetros relacionados

com o comportamento magnético das amostras sob ação de um campo magnético externo,

aplicado paralelo ao plano, influenciado por seus aspectos estruturais.

Para obter os ajustes da curvas de magnetização e magnetoresistência o procedi-

mento utilizado consiste primeiramente em determinar a energia magnética que governa o

comportamento do sistema (dada pela Equação 2.28). Devemos determinar a configuração de

equiĺıbrio para os valores dos campos efetivos da interações e do campo magnético externo. O

método do gradiente [109, 110] foi utilizado para minimizar a energia magnética e encontrar

os ângulos de equiĺıbrio. Este método faz uso da derivada direcional da função na busca de

73
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seu mı́nimo global. Neste caso especificamente, deve-se então calcular a derivada da energia

magnética com relação ao conjunto {θi},

∇iEM =

n
∑

i=1

∂EM

∂θi
θ̂i. (5.1)

Uma vez determinado o conjunto {θi} que minimiza, é posśıvel obter os valores nor-

malizados da componente da magnetização na direção do campo magnético por [14],

M(H0)

Ms

=

∑n
i=1 Mi cos(θi − θH)

∑n
i=1 Mi

(5.2)

onde Ms é a magnetização de saturação.

Outra importante propriedade que pode ser facilmente calculada a partir da con-

figuração de equiĺıbrio é a magnetoresistência do sistema. Esta depende fundamentalmente

da orientação relativa das camadas ferromagnéticas [111, 112], de maneira que as posições

de equiĺıbrio dos filmes são suficientes para sua determinação. Esta dependência angular

é válida em sistemas metálicos como os que estamos tratando aqui. A magnetoresistencia

normalizada e dada entao por [22, 113],

R(H0)

R0
=

∑n−1
i=1 [1− cos(θi − θi+1)]

2(n− 1)
. (5.3)

R(0) é a magnetoresistência em campo magnético nulo.

Os valores utilizados para efetuar os cálculos estão apresentados nas próximas seções

deste caṕıtulo, onde apresentamos nossos resultados. Vale a pena ressaltar que o comporta-

mento magnético das amostras repete-se claramente em ângulos relativos a rotações de 90◦

(simetria tipo C4), isto graças à anisotropia cristalina.
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5.2 Fe/Cr/Fe

Esta estrutura de multicamada talvez seja o sistema mais comumente estudado no

que diz respeito ao acoplamento entre camadas magnéticas, de maneira que na literatura é

posśıvel encontrar diversos estudos a respeito de suas propriedades. Dáı o motivo pelo qual

nossa análise se inicia por essa amostra. Para as estruturas quasiperiódicas, a tricamada

equivale à terceira geração de Fibonacci. Nessa amostra temos, entre as duas camadas

acopladas de Fe (50Å) uma camada espaçadora de Cr (20Å). Na Figura 5.1 é apresentada a

curva de magnetização (ćırculos abertos) normalizada no eixo fácil da tricamada juntamente

com o ajuste teórico (linha cont́ınua).

-0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

 

 

M
ag

ne
tiz

aç
ao

 (u
ni

d.
 a

rb
.)

Campo Magnético (kOe)

Figura 5.1: Curva de magnetização normalizada no eixo fácil para a tricamada Fe(50Å)/Cr(20Å)/Fe(50Å)
com o ajuste teórico.

Numa visão geral, podemos ver um perfil t́ıpico de acoplamento entre as camadas

ferromagnéticas evidenciado pelos patamares observados na medida. No primeiro patamar o

valor da magnetização é igual à metade de Ms, com uma das magnetizações alinhada com o

campo. Uma vez que as duas camadas adjacentes de ferro são de mesma espessura, podemos

interpretar que nessa região há um alinhamento perpendicular entre as magnetizações, o que
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está representado pelas setas na região do gráfico. No segundo patamar ambas as magne-

tizações estão alinhadas com o campo magnético aplicado. Onde observa-se as duas setas,

que representam a magnetização de cada filme de Fe, alinhadas em paralelo. Na região em

que o valor do campo é pequeno, 0 Oe < H < 65 Oe, observamos uma histerese centrada em

H = 0 e valor de magnetização 1/2 Ms. Com o incremento no valor do campo aplicado temos

novamente uma histerese, esta centrada em H ∼ 95 Oe. A fase saturada ocorre quando o

valor do campo aplicado é em torno de 100 Oe.

Os parâmetros f́ısicos obtidos dos resultados do ajuste teórico com os resultados

experimentais confirmaram a predominância do acoplamento biquadrático em detrimento

do bilinear. O ajuste para o campo magnético aplicado no eixo fácil foi efetuado com os

seguintes valores de campo efetivo: Hac = 0.5 kOe, Hbl = - 22 Oe, Hbq = 90 Oe. Na Figura

5.2 é apresentada a curva teórica de magnetoresistência para estes parâmetros.
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Figura 5.2: Curva teórica de magnetoresistência para a amostra quasiperiódica Fe/Cr/Fe/ (terceira geração
de Fibonacci) obtida via simulação computacional, baseada nos parâmetros de ajuste com a curva experi-
mental de magnetização.

Foram medidos os espectros de FMR em função do ângulo no plano da amostra,

de onde se obteve o gráfico da Figura 5.3 mostrando a dependência angular dos campos de

ressonância. Ou seja, cada ponto do gráfico é resultado de uma curva de absorção. Vemos

claramente a presença bem definida de uma simetria tipo C4, t́ıpica da anisotropia cúbica.

Observe que no eixo fácil os dois modos de ressonância desaparecem para termos um único



Caṕıtulo 5. Multicamadas Periódicas e Quasiperiódicas 77

campo de ressonância, o que não ocorre nos demais ângulos.
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Figura 5.3: Campo de ressonância em função do posicionamento da amostra em relação ao campo externo
aplicado, para a amostra quasiperiódica Fe/Cr/Fe.
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5.3 Multicamadas Periódicas

5.3.1 Fe/Cr/Fe/Cr/Fe

A seguir é apresentada a curva de magnetização para a multicamada periódica for-

mada por três camadas ferromagnéticas de Fe acopladas, cada uma delas com espessura

de 50Å, intercaladas por camadas antiferromagnéticas de Cr com espessuras de 20Å, cada.

Em comparação a amostra anterior temos agora um sistema que apresenta uma camada

magnética a mais e veremos de que forma isso influencia as caracteŕısticas dos resultados.

Na Figura 5.4 temos a curva de magnetização normalizada no eixo duro dessa

amostra. A medida foi realizada à temperatura ambiente, varrendo um campo máximo de

1.0 kOe. Vemos que a magnetização de saturação apresenta valor em torno do caracteŕıstico

para o Fe tipo bulk (550 Oe). A magnetização remanente revelou-se em torno de 75% do valor

da magnetização de saturação, e o campo coercivo vale 25 Oe. Todas as amostras, tantos as

periódicas quanto as quasiperiódicas, apresentaram comportamento magnético similar para

o eixo duro.
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Figura 5.4: Curva de magnetização normalizada no eixo duro da multicamada com estrutura periódica
formada por Fe/Cr/Fe/Cr/Fe. Os parâmetros f́ısicos que identificam a amostra podem ser acompanhados no
texto.



Caṕıtulo 5. Multicamadas Periódicas e Quasiperiódicas 79

As curvas mais curiosas e sofisticadas aparecem nas medidas realizadas no eixo fácil

das amostras. A Figura 5.5 apresenta a curva de magnetização normalizada no eixo fácil

e o ajuste teórico realizado empregando uma teoria fenomenológica que considera as con-

tribuições para a energia magnética total do sistema. A medida foi realizada varrendo um

campo máximo de 600 Oe.
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Figura 5.5: Curva de magnetização (ćırculos abertos) para amostra periódica do tipo Fe/Cr/Fe/Cr/Fe. A
curva experimental está teoricamente ajustada (linha cont́ınua em vermelho) por Hbq = 90.0 Oe, Hbl = - 22.0
Oe e Hac = 0.5 kOe.

Para valores baixos de campo magnético temos uma histerese centrada em H = 0,

com magnetização valendo 2/3 do valor de Ms. Como todas as camadas de Fe possuem mesma

espessura, nessa região temos a evidência de que duas delas estão alinhadas com o campo

magnético externo (o que está representado por setas nessa região da figura). Na região

em que o campo supera um valor por volta de 190 Oe podemos identificar uma pequena

histerese, centrada, aproximadamente, em 220 Oe que possui campo de saturação de 240

Oe. A partir desse valor a amostra encontra-se saturada, com o alinhamento de todas as

três camadas de ferro entre si e em relação ao campo. A presença desse patamar é uma

assinatura da existência do acoplamento entre as três camadas magnéticas e o ajuste teórico

foi imprescind́ıvel na identificação do conjunto de parâmetros que caracteriza a interação

(acoplamento) entre as camadas magnéticas.
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O maior valor de campo no termo de energia é devido à anisotropia cúbica (Hac=

0.5 kOe). Por essa razão, as magnetizações fazem sempre um ângulo muito pequeno com

os eixos cristalinos, para valores baixos de campo aplicado. Os campos de acoplamento

bilinear e biquadrático valem Hbl ∼ - 22.0 Oe e Hbq ∼ 90.0 Oe, respectivamente. Ou seja,

na competição entre as configurações de alinhamento entre as magnetizações, existe uma

tendência maior ao alinhamento perpendicular embora também seja favorável a configuração

antiparalela (sinal negativo de Hbl), com predominância do campo biquadrático conforme

observamos pelos valores (em módulo) de Hbl e Hbq.

Tanto as curvas de magnetização quanto as de magnetoresistência dependem fun-

damentalmente da orientação relativa entre as magnetizações dos filmes ferromagnéticos.

Dessa forma, quando ocorre uma mudança na curva de magnetização em determinado valor

de campo magnético, uma mudança semelhante é observada na curva de magnetoresistência.

Veja na Figura 5.6 o resultado da simulação computacional da curva de magnetoresistência

referente aos parâmetros apresentados no gráfico da Figura 5.5.
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Figura 5.6: Curva teórica de magnetoresistência para a amostra periódica Fe/Cr/Fe/Cr/Fe obtida via
simulação computacional, baseada nos parâmetros de ajuste com a curva experimental de magnetização.

A interpretação do comportamento da magnetoresistência, em termos da configuração

das magnetizações, é semelhante ao que foi discutido anteriormente. Do ponto de vista ex-

perimental, o efeito relacionado ao fenômeno da magnetoresistência pode ser atribúıdo ao
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espalhamento dependente do spin dos elétrons de condução dentro dos filmes. Os elétrons

são espalhados quando chegam a uma região cuja magnetização seja oposta ao alinhamento

de spin. Caso a magnetização e o spin sejam paralelos não ocorre espalhamento.

É apresentado na Figura 5.7, um espectro de FMR dessa amostra para θH = 0◦

onde os circulos abertos mostra o resultado experimental e a linha vermelha cont́ınua é o

ajuste feito com a expressão da derivada de uma Lorentziana. Foram realizadas medidas, à

temperatura ambiente, varrendo valores de ângulos de 0◦ até 180◦, variando de 10◦ em 10◦.

Os resultados dos campos de ressonância Hres em função da posição angular estão agrupados

formando o gráfico apresentado na Figura 5.8. No eixo fácil observamos apenas um modo de

ressonância, o acústico. Os campos de ressonância para determinada posição angular pode

ser relacionado com a interação entre as magnetizações nessa situação. A diferença obser-

vada entre os valores máximos e mı́nimos do campo externo de ressonância e a simetria da

repetição a cada 90◦ estão relacionados com a anisotropia cúbica da amostra.
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Figura 5.7: Espectro de FMR para a multicamada periódica Fe/Cr/Fe/Cr/Fe na posição θH = 0◦. A forma
de linha é a derivada da potência absorvida, o campo de ressonância HR é o valor do campo onda a derivada
é nula (1.12 kOe) e a largura de linha △H é definida como a diferença de campo onde ocorrem o mı́nimo
e o máximo da derivada (63 kOe). A curva cheia representa um ajuste de acordo com a derivada de uma
Lorentziana.
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Figura 5.8: Campo de ressonância em função do posicionamento da amostra em relação ao campo externo
aplicado, para a amostra periódica Fe/Cr/Fe/Cr/Fe.

Uma excelente analogia pode ser feita a fim de visualizar estes modos de precessão das

magnetizações, associando ao comportamento de um sistema composto por massas acopladas

por molas e seus modos normais de oscilação. As posśıveis configurações de oscilação é uma

consequência direta da quantidade de massas acopladas. Relacionar o comportamento desse

tipo de sistema com o comportamento das magnetizações pode facilitar a visualização de

alguns resultados.
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5.3.2 Fe/Cr/Fe/Cr/Fe/Cr/Fe

À medida que o número de camadas magnéticas aumenta, a quantidade de interações

e, consequentemente, configurações magnéticas também aumentam, o que resulta em curvas

de magnetização mais sofisticadas. A Figura 5.9 apresenta o resultado experimental da

magnetização em função do campo para o eixo fácil da multicamada periódica com quatro

camadas de ferro intercaladas por camadas de cromo, uma a mais do que na amostra anterior.

Nessa amostra, as camadas de ferro possuem mesma espessura (50 Å) assim como as camadas

de cromo (20Å). A medida foi realizada à temperatura ambiente varrendo um campo máximo

de 400 Oe.
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Figura 5.9: Curva de magnetização (ćırculos abertos) para amostra periódica do tipo
Fe/Cr/Fe/Cr/Fe/Cr/Fe. A curva experimental está teoricamente ajustada (linha cont́ınua em vermelho)
por Hbq = 90.0 Oe, Hbl = - 22.0 Oe e Hac = 0.5 kOe.

Na região em que o valor do campo é pequeno observamos uma histerese centrada em

H = 0, possuindo valor de magnetização igual à 2/4 do valor de Ms, ou seja, igual à metade

da magnetização de saturação da amostra. Conforme representado pelas setas no gráfico

temos duas camadas com as magnetizações alinhadas com o campo externo, já que todas as

camadas de ferro possuem mesma espessura contribuindo igualmente com a magnetização da
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amostra. Para valores maiores de campo podemos observar outros dois patamares revelando

outras duas pequenas histereses. Primeiro na região compreendida entre os valores 74 Oe <

H < 180 Oe, onde três camadas ficam alinhadas com o campo e passamos a ter 3/4 do valor

de Ms. Segundo na região que vai até H = 180 Oe, onde as quatro camadas se alinham ao

campo deixando a magnetização da amostra saturada (Ms).

No ajuste teórico (linha em vermelho) foi considerado o campo efetivo da anisotropia

magnetocristalina para o Fe(100), isto é, Hac = 0.5 kOe. O campo magnético aplicado no eixo

fácil (θH = 0◦, 90◦, 180◦ ou 270◦). Os valores para o campo efetivo de acoplamento bilinear e

biquadrático foram, Hbl = - 22.0 Oe e Hbq = 90.0 Oe, respectivamente. Os saltos descont́ınuos

(ou de primeira ordem) da magnetização podem ser considerados a assinatura da influência

predominante do acoplamento biquadrático. Devido à tendência ao alinhamento de 90◦ entre

as magnetizações e ao número de camadas nessa amostra, temos um patamar intermediário

entre a magnetização mı́nima e máxima (amostra saturada).

Na Figura 5.10 podemos ver o resultado teórico para a curva de magnetoresistência,

obtida com os parâmetros de ajuste com a medida experimental da curva de magnetização

desta amostra.
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Figura 5.10: Curva teórica de magnetoresistência para a amostra periódica Fe/Cr/Fe/Cr/Fe/Cr/Fe obtida
via simulação computacional, baseada nos parâmetros de ajuste com a curva experimental de magnetização.
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Como exemplo, a figura 5.11 mostra um espectro de ressonância ferromagnética

(ćırculos abertos) para posição angular da amostra em relação ao campo no valor de θH =

50◦, onde podemos observar dois modos de ressonância sendo um deles mais pronunciado.

Na mesma figura temos o ajuste, linha cont́ınua na cor vermelha, realizado com base na

derivada da Lorentziana. A largura de linha pode ser medida diretamente da diferença entre

o valor máximo e mı́nimo do campo desta curva. Na Figura 5.12 temos um gráfico formado

pelo conjunto dos valores de campo de ressonância em função de cada valor de ângulo da

amostra.
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Figura 5.11: Ilustração de um espectro de FMR para a amostra periódica Fe/Cr/Fe/Cr/Fe/Cr/Fe
mostrando a presença de dois modos de ressonância. Para o modo menor, a esquerda, o campo de res-
sonância é de 196 Oe e a largura de linha é 34 Oe. Para o maior modo o campo de ressonância é de 385 Oe
e a largura de linha é 75 Oe. A curva cheia representa o ajuste realizado com base na derivada da função
Lorentziana.
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Figura 5.12: Comportamento do campo de ressonância onde ocorre a absorção da microondas pela amostra
em função do ângulo do campo magnético. No eixo fácil temos apenas um modo de oscilação.

..
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5.4 Multicamadas Quasiperiódicas

5.4.1 Fe/Cr/FeFe/Cr

Nesta amostra temos duas camadas de ferro sendo que uma delas é dupla, ou seja,

possui o dobro da espessura da outra. Magneticamente essa estrutura, que corresponde à

quarta geração da sequência quasiperiódica de Fibonacci ou, equivalentemente, à segunda

geração da sequência quasiperiódica conhecida como peŕıodo duplo, pode ser considerada

como uma tricamada com estrutura Fe(50Å)/Cr(20Å)/Fe(100Å). Ou seja, uma das camadas

magnéticas possui o dobro da espessura da outra. Vale notar que as gerações ı́mpares de

Fibonacci, constitúıdas por A = Fe e B = Cr, têm estruturas que iniciam e terminam com

camadas de ferro, enquanto que as gerações pares começam com ferro e terminam a estrutura

com uma camada de cromo.

A Figura 5.13 apresenta a curva de magnetização (ćırculos abertos), obtida através do

MOKE à temperatura ambiente, para o eixo fácil da multicamada com o resultado do ajuste

computacional (linha cont́ınua) que permite obter os parâmetros f́ısicos através do ajuste. O

resultado apresenta duas fases magnéticas: para 0 Oe < H < 70 Oe temos predominantemente

um alinhamento perpendicular entre as magnetizações, mas para H > 90 Oe as magnetizações

estão paralelamente alinhadas. A curva de magnetização para valores baixos do campo

magnético aplicado é caracterizada por uma histerese centrada em H = 0 e a magnetização

em torno de 2/3 da magnetização de saturação, Ms. Isto evidencia que a camada dupla,

que é representada pela seta de tamanho maior, está alinhada com o campo nessa região.

Observando a região em que o campo aplicado é maior, podemos observar uma pequena

histerese centrada em H ∼ 65 Oe. A saturação é obtida para um valor de campo em torno

de H ∼ 95 Oe. O resultado experimental foi ajustado através do conjunto de parâmetros

composto por Hac = 0.5 kOe, Hbl = -15 Oe e Hbq = 55 Oe, no eixo fácil. O ajuste teórico

pode ser identificado no gráfico pela linha cont́ınua na cor vermelha. O efeito do campo

biquadrático é notável pela natureza de primeira ordem da transição de fase.

Na Figura 5.14 temos o resultado teórico para a curva de magnetoresistência, através

dos parâmetros obtidos no ajuste realizado com os resultados experimentais da magnetização.
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Figura 5.13: Curva experimental da magnetização no eixo fácil da amostra Fe(50Å)/Cr(20Å)/Fe(100Å)
com seu ajuste teórico. As setas representam a magnetização de cada camada.
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Figura 5.14: Curva teórica de magnetoresistência para a amostra quasiperiódica Fe/Cr/FeFe (quarta
geração de Fibonacci) obtida via simulação computacional, baseada nos parâmetros de ajuste com a curva
experimental de magnetização.
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Na Figura 5.15 temos a curva dos campos de ressonância da amostra versus o ângulo

planar de aplicação do campo magnético dc. No eixo fácil temos apenas um modo de res-

sonância, já nas outras direções podemos identificar claramente a presença de dois modos. A

assinatura da simetria tipo C4 também se fez presente nessa amostra como pode ser confir-

mado também através das medidas de FMR.
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Figura 5.15: Comportamento do campo de ressonância em função do ângulo com o campo magnético.
Podemos observar apenas um modo de ressonância para o eixo fácil.
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5.4.2 Fe/Cr/FeFe/Cr/Fe/Cr/Fe

Apresentaremos os resultados da caracterização magnética para a amostra com es-

trutura da quinta geração de Fibonacci, que possui quatro camadas magnéticas de ferro sendo

uma delas com espessura igual ao dobro das demais:

Fe(50Å)/Cr(20Å)/Fe(100Å)/Cr(20Å)/Fe(50Å)/Cr(20Å)/Fe(50Å).

É posśıvel observar pela estrutura dessa amostra, que se trata da combinação das

duas amostras quasiperiódicas anteriores. Em acordo com o que vimos sobre a formação da

sequência de gerações de Fibonacci.

Na Figura 5.16 temos a curva de magnetização que, assim como a multicamada

periódica com quatro camadas magnéticas, possui três fases magnéticas distintas.
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Figura 5.16: Curva de magnetização normalizada no eixo fácil para a multicamada quasiperiódica com
estrutura que segue a quinta geração de Fibonacci. A linha cont́ınua vermelha é o ajuste teórico e as setas
representam as camadas magnéticas.

Na região 0 Oe < H < 100 Oe, alinhamento perpendicular entre as magnetizações e

nesse patamar temos um valor que corresponde a 3/5 Ms. A camada dupla e uma camada

simples estão alinhadas na direção do campo aplicado. Na região 105 Oe < H < 250 Oe,
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passamos a um segundo patamar com magnetização igual a 4/5 de Ms, quando temos a

camada dupla e duas camadas simples alinhadas com o campo magnético. E finalmente na

região H > 250 Oe onde todas as camadas estão alinhadas ao campo aplicado. As setas no

gráfico representam cada uma das camadas. Podemos observar na região de campo magnético

pequeno uma histerese centrada em H = 0 Oe, e à medida que o campo é incrementado para

valores maiores temos outras duas pequenas histereses centradas em H ∼ 105 Oe e H ∼ 250

Oe. Numericamente foi considerado o campo efetivo de anisotropia magnetocristalina para

o Fe (100), Hac = 0.5 kOe. O campo magnético aplicado no eixo fácil. O campo efetivo de

acoplamento bilinear, Hbl = -22 Oe. E o campo efetivo de acoplamento biquadrático, Hbq = 90

Oe. A Figura 5.17 apresenta a curva teórica de magnetoresistência obtida com os parâmetros

acima, utilizados no ajuste com os dados experimentais da curva de magnetização.
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Figura 5.17: Curva teórica de magnetoresistência para a amostra quasiperiódica Fe/Cr/FeFe/Cr/Fe/Cr/Fe
(quinta geração de Fibonacci) obtida via simulação computacional, baseada nos parâmetros de ajuste com a
curva experimental de magnetização.

Um espectro t́ıpico de FMR para essa amostra, na posição 10◦, é apresentado na

Figura 5.18, juntamente com o ajuste com a derivada da Lorentziana. Na Figura 5.19 é

apresentado o gráfico com os valores dos campos de ressonância para medidas realizadas em

dezoito diferentes posições angulares, a cada 10◦. Podemos observar que na maioria das vezes

temos quatro modos de ressonância, exceto para o eixo fácil que temos dois modos e para o

eixo duro que temos três modos de ressonância.
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Figura 5.18: Espectro de FMR para a multicamada quasiperiódica Fe/Cr/FeFe/Cr/Fe/Cr/Fe na posição
θH = 10◦. O valor do campo de ressonância para cada modo, da esquerda para a direita, é de 250 Oe, 538
Oe e 1,0 kOe, respectivamente. E o valor da largura de linha para cada modo, da esquerda para a direita, é
150 Oe, 74 Oe e 70 Oe.
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Figura 5.19: Comportamento do campo de ressonância em função do ângulo planar. Alguns modos de
ressonância são ausentes nos eixos fácil ou duro.
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Conclusões e Perspectivas

Neste trabalho desenvolvemos uma metodologia de deposição por sputtering DC,

de filmes nanométricos monocristalinos de Fe em substrato de MgO(100). Um estudo sis-

temático baseado nos parâmetros de deposição como a temperatura do substrato e a espes-

sura dos filmes, conduziram ao domı́nio de produção e reprodução das propriedades f́ısicas

que caracterizam o sistema monocristalino de Fe(100). Algumas das amostras tiveram suas

propriedades estruturais investigadas por microscopia de força atômica (AFM) e por espec-

troscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS). Enquanto que a caracterização das

propriedades magnéticas foi realizada em todas as amostras via magnetometria por efeito

Kerr magneto-óptico (MOKE) e ressonância ferromagnética (FMR), e as curvas obtidas foram

ajustadas por simulação computacional.[83]

Investigamos multicamadas magnéticas do tipo Fe/Cr depositadas em substrato de

MgO (100) pelo processo de sputtering DC tanto com arranjo periódico quanto quasiperiódico,

com sequência de Fibonacci, em relação à disposição das camadas ferromagnéticas e não-

magnéticas (também chamada de camada espaçadora). Todas as amostras foram carac-

terizadas mediante as técnicas de MOKE e FMR, à temperatura ambienta. As curvas de

histerese tiveram seus parâmetros devidamente ajustados por simulação computacional, em-

94
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pregando uma teoria fenomenológica que considera as seguintes contribuições para a energia

magnética total do sistema: energia Zeeman, energia magnetocristalina cúbica e energia dos

acoplamentos de troca bilinear e biquadrático. A energia total é calculada e minimizada

numericamente para obtermos os ângulos de equiĺıbrio das magnetizações, que são utilizados

na obtenção das curvas de magnetização e magnetoresistência utilizando para tal o ajuste

com os dados experimentais das medidas de MOKE, para cada uma das multicamadas.

Nas curvas de histerese foi posśıvel observar a presença de um ou mais patamares

para as medidas realizadas no eixo fácil das amostras, e nos resultados de FMR dois ou

mais campos de ressonância, evidenciando a forte influência do arranjo entre as camadas. O

comportamento magnético é o mesmo para rotações de 90◦ da amostra em relação ao campo

magnético externo aplicado. Os resultados foram divididos e apresentados entre aqueles obti-

dos para as amostras periódicas e as quasiperiódicas. Os dados revelaram que o acoplamento

biquadrático é consideravelmente mais intenso (Hbq ∼ 80 Oe) em comparação ao acopla-

mento bilinear (|Hbl| ∼ 20 Oe). Observando os resultados podemos destacar o efeito que

a quantidade de camadas de ferro, bem como as diferentes espessuras de algumas camadas

em relação às outras, possuem no comportamento das curvas de magnetização e magnetore-

sistência [114]. O padrão autosimilar revelado nos patamares das curvas de magnetização

e magnetoresistência sugerem um comportamento do tipo fractal para o crescimento das

gerações dessas estruturas [115, 116, 117, 118].

Dessa forma, mostramos a viabilidade de produção de filmes simples nanométricos

monocristalinos com anisotropia bem definida e de alta qualidade por uma técnica simples e

econômica como é a técnica de sputtering. Fomos além, nos tornando o grupo de pesquisa

em condições de depositar multicamadas que apresentem acoplamento biquadrático e bilinear

entre as camadas magnéticas adjacentes. Sobretudo a presença dos patamares bem definidos

de magnetização e magnetoresistência desperta a idéia de haver interesse tecnológico voltado

à aplicação em mı́dias magnéticas não binárias.

Dentre as várias vertentes posśıveis propomos seguramente como perspectivas de ex-

tensão desse trabalho, que essas investigações se estendam de forma sistemática nos pontos

que seguem:

⋆ Realizar medidas de magnetoresistência nesse tipo de sistemas e comparar os re-

sultados com as curvas teóricas aqui obtidas;
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⋆ A deposição e caracterização das gerações seguintes tanto para as multicamadas

periódicas quanto para as quasiperiódicas;

⋆ A deposição e caracterização de uma série de amostras periódicas e quasiperiódicas

para as direções de crescimento [110] e [111];

⋆ A deposição e caracterização de sistemas quasiperiódicos com sequência de Fi-

bonacci, em que as camadas espassadoras apareçam duplicadas tanto na direção [100] quanto

nas direções [110] e [111];

⋆ A deposição e caracterização de sistemas periódicos e quasiperiódicos que apresen-

tem anisotropia uniaxial.

Para finalizar, esperamos fortemente que os resultados apresentados nesta tese de

doutorado venham a contribuir de forma considerável com os estudos voltados à compreensão

da grande variedade de comportamentos que as multicamadas magnéticas podem apresentar,

bem como suas posśıveis aplicações tecnológicas.



APÊNDICE A

Trabalhos publicados baseados nesta tese de doutorado

⋆ A.1 - Properties of Fe/MgO (100) nanometric films grown by dc

sputtering, J. Phys. D: Appl. Phys. 41 (2008) 205005.

⋆ A.2 - Theoretical and experimental study of Fe/Cr nanomet-

ric quasiperiodic multilayers, Solid State Communications, Submission

Confirmation 21/07/2010.
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