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Resumo
Dois fenômenos de natureza antagônica juntos em um sistema híbrido podem apresentar
propriedades muito diferentes, e um exemplo é o sistema híbrido de supercondutividade
e ferromagnetismo, onde diversos novos fenômenos podem ser observados, como vórtices
espontâneos. Aqui, dois sistemas híbridos supercondutor-ferromagneto foram estudados:
Um consistindo de uma camada de Nb(200 nm) entre duas camadas de nanopartículas
ferromagnéticas de Ni( ∼5 nm), preparadas por ablação a laser, com os gases Ar e
O2 para produção das nanopartículas; O outro consiste de uma primeira camada feita
de nanodiscos ferromagnéticos de Py( ∼1 𝜇m) desenvolvidos com litografia por feixe
de elétrons, com uma disposição de rede quadrada com determinadas distâncias entre
nanodiscos adjacentes, cobertos por uma segunda camada de Al2 O3 , ambos depositados
por pulverização catódica, e por fim uma terceira camada supercondutora de Nb(200 nm)
preparada por ablação a laser. As nanopartículas de Ni no primeiro sistema estão em
contato direto com a camada de Nb e como resultado, o efeito de proximidade está
presente no sistema. Diferentemente, os nanodiscos de Py no segundo sistema estão
eletricamente isolados da camada de Nb, que pode eliminar o efeito de proximidade,
assim a interação entre nanodiscos magnéticos e o Nb supercondutor ocorre somente
através dos campos magnéticos remanescentes dos nanodiscos de Ni.
A microestrutura estudada mostra que as nanopartículas feitas em gás Ar e O2
possuem formatos muito diferentes: uma (preparada em Ar) é cubica e a outra (preparada em O2 ) é esférica. Os diferentes formatos das nanopartículas de Ni apresentam
influência muito diferente sobre as propriedades supercondutoras da camada de Nb: a
amostra com nanopartículas de Ni(Ar) não apresenta uma transição de vortex vidro e
a amostra com nanopartículas de Ni(O2 ) mostra um estado de vortex vidro bem claro
sem qualquer campo magnético externo aplicado, indicado pelas medidas V(I).
No segundo sistema, as medidas de transporte indicam a formação de clusters
de vórtices na camada supercondutora sobre os nanodiscos magnéticos devido aos
momentos magnéticos deles, e os vórtices induzidos por um único nanodisco podem
formar uma fase de vortex vidro. A dimensão do espaçamento entre discos desempenha
também um papel muito importante. A amostra com uma distância muito grande entre
nanodiscos não mostrou uma curva V(I) com formato ’S’ mas possui uma fase vortex
vidro; quando diminui a distância entre discos, as curvas V(I) próximas à temperatura
de transição vortex vidro deformaram para um formato ’S’, indicando que os vórtices
induzidos pelos diferentes nanodiscos estão interagindo uns com os outros quando as
distâncias entre discos são menores do que um valor crítico.
Palavras-chave: supercondutividade, ferromagnetismo, nanoestrutura, vórtice.

Abstract
Two phenomena with antagonistic nature together in a hybrid system can have very different properties and one of the samples is the hybrid of superconductivity and ferromagnetism in which many new phenomena can be observed, such as spontaneous vortices.
Here two superconducting-ferromagnetic hybrid systems have been studied: one consists
of a Nb layer(200 nm) between two layers of ferromagnetic Ni nanoparticles( ∼5 nm),
which is prepared by pulsed laser deposition(PLD) with Ar and O2 for the production
of Ni nanoparticles; the other consists of a first layer made of ferromagnetic permalloy
(Py) nanodisks( ∼1 𝜇m)developed by e-beam lithography, with the arrangement of
square lattice with certain distances between two adjacent nanodisks, covered by a
second layer of Al2 O3 , both deposited by magnetron sputtering, and finally a third
layer of superconducting Nb(200 nm) prepared by PLD. The Ni nanoparticles in the
first system are in direct contact with the Nb layer and as a result, the proximity effect
in the system is presented. In contrast, the Py nanodisks in the second system are
electrically insulated from the Nb layer which can eliminate the proximity effect, thus
the interaction between the magnetic nanodisks and superconducting Nb is through
the magnetic stray fields of Ni nanodisks only.
The microstructure study shows that the nanoparticles made in Ar and O2 gases
have very different shapes: one (prepare in Ar) is cubic and the other (prepared in O2 )
is spherical. The different shapes of the Ni nanoparticles have very different influence on
the superconducting properties of the Nb layer: the sample with Ni (Ar) nanoparticles
does not show a vortex glass transition and the sample with Ni (O2 ) nanoparticles shows
a very clear votex glass state without any external magnetic field applied, indicated by
the V(I) measurements.
In the second studied system, the transport measurements indicate the formation
of vortex clusters in the superconducting layer on the top of the magnetic nanodisks
due to the magnetic moments of them and the vortices induced by a single nanodisk
may form a vortex glass phase. The spacing dimension between the disks plays a very
important role as well. The sample with very large distance between the nanodisks
does not show an ’S’ shape V(I) curve but has a vortex glass phase; when decrease the
distance between the disks, the V(I) curves near the vortex glass transition temperature
deformed to a ’S’ shape, indicating that the vortices induced by different nanodisks are
interacting with each other when the distance between the disks are smaller then an
critical value.
Keywords: superconductivity, ferromagnetism, nanostructure, vortice.
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Capítulo 1
Introdução
A Supercondutividade e o ferromagnetismo são dois fenômenos cooperativos muito
diferentes, e a questão considerando sua coexistência é interessante devido ao seu caráter
antagônico. A interação entre estes dois fenômenos é bastante peculiar, onde o spin
dos elétrons em um ferromagneto tenta alinhar-se paralelamente, enquanto o spin dos
elétrons em um supercondutor convencional tem seu alinhamento antiparalelo, em pares
de Cooper.
Estudos em experimentos de supercondutividade agora experienciam um renascimento associado aos avanços em nanotecnologia. Um dos mais promissores materiais
fabricados são os sistemas híbridos de supercondutor-ferromagneto. Quando um supercondutor e um ferromagneto entram em contato, novas e interessantes interações
acontecem como, supercondutividade de parede de domínio [1] e efeito de histerese
fixa [2]. Existem na literatura vários estudos sobre a fabricação artificial destes sistemas
híbridos e de suas devidas propriedades [3, 4, 5, 6, 7].
Diferentemente das investigações envolvendo a coexistência da supercondutividade e
o ferromagnetismo em supercondutores ferromagnéticos [8], os subsistemas supercondutor e ferromagnético em heteroestruturas são fisicamente separados e como consequência
a interação de troca é limitada a certas distância na interface dos dois materiais. Recentes revisões [9, 4, 10] discutem o papel dos efeitos de proximidade nessa estruturas. Tal
efeito acontece quando um supercondutor está em contato com um condutor normal.
Os portadores de carga em um supercondutor são os pares de Cooper e em um condutor normal são os elétrons livres. Quando eles estão em contato uns com os outros
na interface, os pares de Cooper do supercondutor podem difundir para o condutor
normal, e da mesma forma os elétrons individuais no condutor normal também podem
difundir para o supercondutor, que caracteriza o efeito de proximidade inverso. Como
resultado, a densidade dos pares de Cooper na superfície do supercondutor diminui,
mas no condutor normal tal densidade não é mais zero, o que resulta na supressão
da supercondutividade no supercondutor, e induzir uma fraca supercondutividade na
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superfície do condutor normal. A redução de T𝑐 devido ao efeito de proximidade é proporcional á área da interface entre supercondutor e condutor normal, ou seja, quanto
maior a área da interface, maior a diminuição de T𝑐 na amostra.
Uma forma natural de evitar a supressão da densidade de pares no subsistema supercondutor em relação ao subsistema ferromagnético é separa-los por uma fina camada de
material isolante. Em tais sistemas a supercondutividade e o ferromagnetismo interagem
por meio de campos magnéticos induzidos pela magnetização das estruturas ferromagnéticas penetrando no supercondutor. Se o campo é forte o suficiente, ele pode gerar
vórtices no supercondutor, onde tais estruturas podem ser artificiais (nanopartículas
ou estruturas criadas por nanolitografia) ou topológicas como paredes de domínios.
O campo de pesquisa de fixação de vórtices pinning tem experimentado um renascimento com a introdução de nanoestruturas supercondutor-ferromagnéticas tomando
vantagem das interações magnéticas entre vórtices supercondutores e nanoestruturas
ferromagnéticas ou paredes de domínio em filmes magnéticos. Diferentes formatos de
estruturas, diferentes orientações dos momentos magnéticos, diferentes simetrias das
redes de nanoestruturas, todos tem contribuído para um maior alcance de situações de
pinning [11].
Quando nanopartículas de material magnético são incrustadas em um material
supercondutor, é possível a geração espontânea de vórtices magnéticos no interior destas
estruturas, em um intervalo de temperaturas abaixo da temperatura crítica, onde são
induzidas diferentes fases de vórtices (a fase sólida ou de vidro, e a fase líquida fixa). A
dependência do estado sólido de vórtice na polaridade do campo magnético mostraria
que as partículas ferromagnéticas incrustadas no supercondutor, podem ser usadas para
formas específicas de criação e manipulação de vórtices supercondutores [12].
Uma interessante característica de certos sistemas híbridos de supercondutor - ferromagneto é que baixas intensidades de campos magnéticos externos tem efeitos moderados sobre constituintes individuais podendo induzir mudanças dramáticas nas propriedades de sistemas híbridos tal eles quebram uma delicada balança resultante das
interações competitivas [13]. Enfim, isto fornece oportunidades para fabricação de novos
dispositivos, tais como memórias supercondutoras [14].
Do ponto de vista prático, o mais útil aspecto de um supercondutor do tipo II
atualmente tem sido a habilidade de fazer solenoides que podem fornecer campos
magnéticos estacionários de mais de 100.000 Gauss, isto é 10 Tesla, sem dissipação
de energia devido às correntes persistentes sem resistência. Um comparável campo
produzido por um solenoide de cobre resfriado a base de água requereria uma dissipação
de 2 MW de potência, o que geraria sérios problemas de refrigeração, e não apresentaria
a estabilidade apresentada por uma imã supercondutor [15]. O real problema reside em
encontrar um material que é capaz de carregar uma alta corrente na presença desse
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intenso campo penetrante sem dissipação de energia, onde qualquer dissipação levaria
ao aquecimento e perjudicaria a performance do equipamento, onde o movimento dos
vórtices no supercondutor seria uma das causas de dissipação de energia. Por isso, o
estudo de estruturas para fixação de vórtices é um tópico relevante.

1.1

Objetivos

Estruturas em escala nanométrica feitas de materiais supercondutores (SC) e ferromagnéticos (FM), possibilitam uma interação entre estes fenômenos de cooperação
exclusiva, nos dando oportunidade de observar alguns fenômenos interessantes. Anteriormente, em nosso grupo de pesquisa foram realizados estudos de nano-compósitos
constituídos de um filme fino de chumbo (Pb) com embutidas partículas nanométricas de cobalto (Co), onde foram observados vórtices espontâneos e diferentes fases de
vórtices [12, 16, 17].
Tal sistema estudado apresentava nanopartículas ferromagnéticas com orientação
magnética aleatória, estando essas nanoestruturas distribuídas desordenadamente por
todo o interior do filme supercondutor. Mas, se agora as nanopartículas estão alinhadas
ou com orientação magnética bem definida, podemos obter um comportamento bem
diferente do nano-compósito estudado. Dessa forma, pretendemos estudar dois sistemas,
um sistema com nanopartículas dispostas como uma camada na interface inferior e
superior de um filme supercondutor, de modo que as nanopartículas não se encontram
distribuídas por todo o volume supercondutor, mas, alinhadas nas interfaces de forma
que elas não estão completamente aleatórias. E o outro sistema com nanodiscos cobertos por um filme supercondutor, existindo uma fina camada isolante entre eles, os
nanodiscos possuem uma orientação dos momentos magnéticos em vórtice, com uma
única componente de campo magnético perpendicular à superfície, logo a orientação
magnética dos nanodiscos é bem definida em três dimensões.
Portanto, neste projeto estudaremos o comportamento de vórtices supercondutores
induzidos por nanoestruturas ferromagnéticas desenvolvidas através de duas diferentes
técnicas, ablação a laser e litografia por feixe de elétrons em conjunto com a técnica
de pulverização catódica, desenvolvendo sistemas híbridos contendo um filme supercondutor interagindo com nanopartículas e nanoestruturas de formato e disposição
pré-definidos.
Esta dissertação é direcionada ao estudo de forma geral da interação entre supercondutores e ferromagnetos em estruturas híbridas, visando seu potencial de fixação
(pinning) dos núcleos dos vórtices e resposta à interações como, a aplicação de corrente.
Onde se pretende avaliar as propriedades da transição supercondutora, propriedades
de transporte elétrico e magnético dos sistemas desenvolvidos. O trabalho é estrutu-
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rado com este primeiro capítulo introduzindo o tema geral, o capítulo 2 fornecendo a
fundamentação teórica do trabalho para compreensão da física da matéria e objetivos,
no capítulo 3 são apresentados os métodos de preparação e caracterização dos sistemas
desenvolvidos como as técnicas usadas e os métodos necessários separados em duas
secções, contendo em uma secção as técnicas de preparação dos sistemas, e outra secção
as técnicas de caracterização dos sistemas preparados. No capítulo 4 são apresentados
os procedimentos realizados e calibrações necessárias para garantia da reprodutibilidade dos resultados, seguindo para o capítulo 5 onde são apresentados e discutidos os
resultados obtidos através das análises realizadas nos sistemas criados. Por fim, são
apresentadas no capítulo 6 as conclusões obtidas e os passos futuros.

Capítulo 2
Fundamentação Teória
2.1

História da Supercondutividade

A supercondutividade é um fenômeno caracterizado por apresentar duas principais
e distintas propriedades, a resistência elétrica zero e a capacidade de expelir campos
magnéticos de seu interior, essas propriedades foram observadas e estudadas ao longo
de vários anos, tendo se iniciado a não muito mais que um século atrás.
Quando em 1911 na Universidade de Leiden, o físico Holandês, Heike Karmerlingh
Onnes e sua equipe observaram que a resistividade do mercúrio líquido caía bruscamente a zero quando resfriado abaixo de 4,2 K, ponto de ebulição do hélio, e nomeou
o novo fenômeno observado de supercondutividade. Um ano depois, Onnes descobriu
que um campo magnético forte o suficiente faria com que a amostra deixasse de ser
supercondutora [18]. Nos anos seguintes foram descobertos vários outros elementos
metálicos que exibiam supercondutividade em temperaturas muito baixas.
Após 22 anos, Meissner e Ochsenfeld descobriram outra propriedade do estado
supercondutor, o diamagnetismo perfeito. Eles perceberam que o fluxo magnético era
expelido do interior das amostras resfriadas abaixo de uma determinada temperatura
crítica, sujeitas a fracos campos magnéticos externos [19].
Após a descoberta do então chamado efeito Meissner, os irmãos Fritz e Heinz
London propuseram em 1934 um modelo simples que explica o efeito Meissner e prevê o
comprimento de penetração 𝜆, comprimento que um campo magnético estático penetra
dentro de um material supercondutor. Enquanto o interior de um metal supercondutor
puro expele o fluxo magnético e, portanto, livre de fluxo (diamagnetismo perfeito), o
fluxo persistente penetra um comprimento na superfície da amostra, essa magnitude
decresce exponencialmente para o centro do supercondutor.
Em 1950 Vitaly Ginzburg e Lev Landau propuseram uma intuitiva teoria fenomenológica (depois chamada de teoria macroscópica) da supercondutividade. A abordagem
proposta acabou por ser surpreendentemente bem sucedida e pôde ser usada para
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compreender as características mais importantes de um material no estado supercondutor [20].
Alexei Abrikosov, 7 anos depois, estudando o comportamento do supercondutor
em um campo magnético externo, descobriu que poderia distinguir dois tipos de supercondutores: Tipo I e Tipo II [21]. Enquanto o primeiro, expulsa completamente o
fluxo magnético do seu interior, o último o faz apenas para baixos campos magnéticos, mas deixa entrar parcialmente altos campos, caracterizando um estado misto. Os
supercondutores do Tipo II são os de maior interesse com relação a aplicação.
Na mesma época, John Bardeen, Leon Cooper e Robert Schrieffer propuseram
a teoria microscópica da supercondutividade que é comumente chamada de teoria
BCS [22]. A base da teoria é a interação de um gás de elétrons condutor com ondas
elásticas da rede cristalina. Normalmente os elétrons repelem-se mutuamente devido a
força Coulombiana, mas no caso especial da supercondutividade há uma atração entre
esses dois elétrons que são chamados pares de Cooper [23]. Abaixo da temperatura
crítica, a atração permite a formação de pares de Cooper que são pares de elétrons com
momento e spins opostos. Todos os pares de Cooper movem-se em um único movimento
coerente, assim uma perturbação local, como uma impureza, não pode dispersar um
par individual.
Em 1962 Brian Josephson postulou o fascinante efeito quântico de tunelamento que
deve ocorrer quando uma supercorrente tunela através de uma camada extremamente
fina (∼ 10 Å) de um isolante. Esse procedimento foi confirmado dentro de um ano e o
efeito é agora conhecido como efeito Josephson. A tecnologia dos supercondutores baseada nesse efeito vem evoluindo gradualmente e hoje a tecnologia de junção Josephson
representa a base da promissora eletrônica supercondutora [24].
Em janeiro de 1986 Georg Bednorz e Klaus Alex Muller, pesquisadores da IBM,
descobriram um óxido cuprato supercondutor. Eles encontraram o LaBaCuO, que se
tornava supercondutor a ∼30 K. Seguindo a desconfiança dos cientistas céticos, esse
resultado foi confirmado (e até melhorado) nos anos seguintes. Isso desencadeou a
bem divulgada ”revolução da supercondutividade”, com uma explosão de pesquisas em
laboratórios ao redor do mundo [25].
Quase um ano depois, um grupo de pesquisa de Alabama e Houston, coordenados
por K. Wu e Paul Chu descobriram a cerâmica 𝑌1 𝐵𝑎2 𝐶𝑢3 𝑂7 com T𝑐 = 92 K [26]. Sendo
uma importante descoberta, pois significava que pela primeira vez um material poderia
se tornar supercondutor com temperatura crítica superior à do nitrogênio líquido, que
é muito mais barato do que o hélio líquido.
No início de 1988, óxidos cupratos baseados em Bismuto(Bi) e Tântalo (Tl) foram
descobertos com T𝑐 = 110 e 125 K, respectivamente [27, 28]. Atualmente maiores
temperaturas críticas tem sido alcançadas como supercondutores a base de Mercúrio e
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outros sob alta pressão.
Atualmente existem os supercondutores ferromagnéticos, que são materiais que
exibem coexistência intrínseca de ferromagnetismo e supercondutividade, que incluem
o 𝑈 𝐺𝑒2 [29], 𝑈 𝑅ℎ𝐺𝑒 [30], e o 𝑈 𝐶𝑜𝐺𝑒 [31]. Existem também os supercondutores a
base de ferro que são compostos químicos contendo ferro(Fe), como o 𝐿𝑎𝑂𝐹 𝑒𝑃 , cujas
propriedades foram descobertas em 2006 [32].

2.2

Teoria da Supercondutividade

Nesta secção é feita uma breve introdução à teoria da supercondutividade, onde
são abordadas a teoria dos irmãos London, a teoria de Ginzburg-Landau, e a teoria
desenvolvida por Bardeen, Cooper e Schrieffer.

2.2.1

Teoria de London

Os irmãos London propuseram a primeira significativa teoria fenomenológica da
supercondutividade [33], onde descrevem as duas propriedades eletrodinâmicas básicas,
a condutividade perfeita e o diamagnetismo. Aqui nos restringiremos a apresentar as
equações.
A primeira equação de London descreve a condutividade perfeita, onde se a corrente
elétrica não variar, isto é, ela é estacionária, então nenhum campo elétrico existirá no
supercondutor. Contudo isso não implica a ausência de qualquer corrente elétrica, pois
ela está ligada ao campo magnético.
𝑑
𝑛𝑠 𝑒 2
J=
E
𝑑𝑡
𝑚

(2.1)

A segunda equação de London descreve o diamagnetismo perfeito, como qualquer
densidade de fluxo magnético é devido à correntes, no caso do supercondutor as correntes
geram um campo magnético de sinal contrário ao aplicado, chamadas de correntes de
blindagem.
𝑚
B=−
∇×J
(2.2)
𝑛𝑠 𝑒2
A partir da segunda equação de London, utilizando algumas equações de Maxwell, é
obtido o comprimento de penetração 𝜆𝐿 do campo magnético no supercondutor, que é da
ordem de 100 nm [34], comprimento onde o campo magnético diminui exponencialmente
tal penetra no material supercondutor, mostrado na Figura 2.1.
(︃

𝜆𝐿 =

𝑚
𝜇0 𝑛𝑠 𝑒2

)︃ 1
2

(2.3)
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Figura 2.1: Comportamento do fluxo magnético no interior do supercondutor.
Os valores típicos de 𝜆𝐿 variam de 50 a 500 nm [35]. A região delimitada pelo
comprimento de penetração é a região onde o campo magnético penetra e onde são
geradas as correntes de blindagem que circulam e previnem do campo penetrar além.
Essas equações não explicam a ocorrência da supercondutividade, elas são restrições
sobre equações comuns do eletromagnetismo, e são introduzidas tal que o comportamento deduzido dessas leis concordem com o que é observado experimentalmente.
Apesar disso, a teoria de London é bem sucedida ao descrever alguns supercondutores
do tipo II [15].
Em seu livro Superfluids [34] Fritz London sugere uma configuração com cilindros
supercondutores concêntricos onde há um fluxo magnético aprisionado, chamado fluxóide, constatando que o fluxo magnético aprisionado é quantizado Φ = 𝑛ℎ𝑐/𝑒 com
𝑛 ∈ Z. Contudo, medidas experimentais [36] mostraram que a carga relevante é na
verdade 2𝑒 ao contrário de 𝑒.

2.2.2

Teoria de Ginzburg-Landau

A teoria de London não leva em consideração efeitos quânticos, assim a primeira
teoria fenomenológica a considerar tais efeitos foi proposta por V.L. Ginzburg e L.D.
Landau baseada na teoria previamente estabelecida de Landau das transições de fase
de segunda ordem [37]. Onde introduziram uma pseudo-função de onda Ψ(r) como um
parâmetro de ordem complexo a fim de descrever a fase supercondutora do sistema [20].
Na teoria de Ginzburg-Landau a densidade de energia livre [38] próxima à T𝑐 é
dada pela expressão,
⃒
𝛽
1 ⃒⃒
2𝑒
𝐻 2 H.H𝑜
⃒+
𝑔𝑠 = 𝑔𝑛 + 𝛼|Ψ| + |Ψ|4 +
−𝑖}∇Ψ
−
AΨ
−
⃒
2
4𝑚 ⃒
𝑐
8𝜋
4𝜋
2

⃒

⃒

(2.4)

aqui, 𝑔𝑛 é a densidade de energia livre da fase normal, 𝛼 e 𝛽 são parâmetros fenomenológicos característicos do material, 𝑚 e 𝑒 são respectivamente, massa e carga do
elétron, A é o potencial vetorial magnético, H𝑜 é o campo magnético externo, e H é
o campo microscópico em um dado ponto no supercondutor. Os dois últimos termos
representam a densidade de energia magnética, e o termo antes deles é a densidade de
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energia cinética dos elétrons supercondutores.
Definindo a norma da função de onda em relação à densidade de pares de Cooper
|Ψ(r)|2 = 𝑛𝑠 /2, no caso de um supercondutor homogêneo sem campo magnético externo,
Ψ(r) não depende de r e a densidade de energia livre pode ser considerada como os
dois primeiros termos da expansão em série de potências de Ψ próximo à T𝑐 ,
𝑓𝑠 − 𝑓𝑛 = 𝛼|Ψ|2 +

𝛽 4
|Ψ|
2

(2.5)

o valor de |Ψ|2 no qual a densidade de energia é mínima, dado por 𝑑𝑓𝑠 /𝑑|Ψ|2 = 0,
é |Ψ|2 = −𝛼/𝛽, onde quando 𝑇 < 𝑇𝑐 temos 𝛼 < 0 e em 𝑇 = 𝑇𝑐 temos 𝛼 = 0, o
coeficiente 𝛽 é positivo e independente da temperatura, se 𝑇 > 𝑇𝑐 temos 𝛼 > 0 e 𝛽 > 0
então a energia alcançou seu mínimo em |Ψ|2 = 0, significando que não existe estado
supercondutor acima de 𝑇𝑐 .
A energia livre do supercondutor é obtida quando uma integral da densidade de
energia, equação 2.4, sobre o volume inteiro do supercondutor é calculada. Minimizar
a energia livre em relação à Ψ e A obtemos as equações de Ginzburg-Landau:
𝛼Ψ + 𝛽Ψ|Ψ|2 +

1
2𝑒
𝑖}∇ + A
4𝑚
𝑐
(︂

)︂2

Ψ=0

(2.6)

e

𝑖}𝑒 *
2𝑒2 2
𝑐
∇×H=−
(Ψ ∇Ψ − Ψ∇Ψ* ) −
|Ψ| A.
(2.7)
4𝜋
2𝑚
𝑚𝑐
A condição de contorno se o supercondutor tem uma interface com o vácuo ou um
isolante é dada por:
(︃
)︃
2𝜋
𝑖∇ +
A .nΨ = 0
(2.8)
𝜑𝑜
𝑗𝑠 =

onde, n é a normal a superfície do supercondutor, e 𝜑𝑜 = ℎ𝑐/2𝑒 é um quantum de fluxo
magnético.
Na ausência de um campo magnético, fazendo Ψ real, pois a equação 2.6 somente
tem coeficientes reais, e com o eixo x perpendicular à superfície do supercondutor, onde
Ψ varia somente ao longo do eixo x, a primeira equação de Ginzburg-Landau se resume
à,
𝑑2 Ψ
− 𝜉 2 − Ψ + Ψ3 = 0.
(2.9)
𝑑𝑥
com
}2
(2.10)
𝜉2 =
4𝑚|𝛼|
Assumindo que Ψ na superfície não é muito diferente de 1, tal que, Ψ = 1 − 𝜖(𝑥),
onde 𝜖(𝑥) ≪ 1, substituindo na última equação e mantendo somente os termos lineares
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obtemos uma equação diferencial de segunda ordem, onde a solução é
√

𝜖 = 𝜖(0)𝑒−

2𝑥/𝜉

(2.11)

que mostra que o 𝜉 é de fato uma escala característica sobre o qual as variações do
parâmetro de ordem Ψ ocorrem, esse comprimento é chamado de comprimento de
coerência 𝜉. Juntamente com o comprimento de penetração de London 𝜆𝐿 compoem os
dois comprimentos característicos de um supercondutor. Sendo ambos proporcionais à
|𝛼|−1/2 , assim, dependentes da temperatura.

Figura 2.2: Curva de magnetização do supercondutor tipo I e tipo II. Imagem retirada da
Referência [39].

Contudo, o parâmetro de Ginzburg-Landau, 𝜅 = 𝜆𝐿 /𝜉, é aproximadamente inde√
pendente da temperatura, dependendo se 𝜅 é maior ou menor que 1/ 2, onde um
supercondutor bulk é classificado em dois grupos: tipo I e tipo II, mostrados na Figura 2.2. Para um supercondutor bulk do tipo I com um campo magnético aplicado não
intenso suficiente para destruir a supercondutividade, isto é 𝐻 < 𝐻𝑐 , o supercondutor
tem uma única fase, o estado Meissner. Para um supercondutor bulk do tipo II, o supercondutor tem um estado Meissner quando o campo magnético aplicado é pequeno, isto é
𝐻 < 𝐻𝑐1 , e a supercondutividade é destruída quando o campo magnético é forte, isto é
𝐻 > 𝐻𝑐2 . Na região intermediária quando 𝐻𝑐1 < 𝐻 < 𝐻𝑐2 , o campo magnético penetra
na amostra na forma de vórtices, sendo o campo penetrado quantizado em unidades
de quantum de fluxo magnético 𝜑𝑜 = ℎ𝑐/2𝑒. Essa classificação é válida somente em
supercondutores bulk, para supercondutores mesoscópicos isso depende da geometria.
√
Três metais supercondutores convencionais possuem 𝜅 > 1/ 2, são eles o nióbio, o
vanádio, e o Tecnécio, estes são chamados supercondutores do tipo II intrínsecos [40].
O comportamento distinto dos dois tipos de supercondutores em um campo magnético externo é determinado pela energia da interface entre o supercondutor e a região não
supercondutora. Para um supercondutor do tipo I, a energia da interface entre o estado
supercondutor e o estado normal é positiva, e se parte do supercondutor transforma-se
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em estado normal, e aparece interface de estado supercondutor com estado normal, isso
iria aumentar a energia total do sistema. Neste caso, é energeticamente desfavorável o
aparecimento de um estado normal em um supercondutor do tipo I. Já nos supercondutores do tipo II, ao contrário, a energia de interface é negativa. Ao aplicar um campo
magnético externo no supercondutor do tipo II, o campo magnético pode penetra-lo
sob a forma de vórtices. O centro dos vórtices estão em estado normal e com campo
magnético igual 𝐻𝑐2 , e o aparecimento da interface pode reduzir a energia total do
sistema, assim o estado misto em um supercondutor do tipo II é estável [39].

2.2.3

Teoria BCS

Somente após 46 anos da descoberta da supercondutividade a primeira teoria microscópica da supercondutividade foi publicada por Bardeen, Cooper e Schrieffer. A
primeira pista da origem da supercondutividade surgiu com a descoberta do efeito
isotópico, onde diferentes isótopos do mesmo metal supercondutor possuem diferentes
𝑇𝑐 ’s com a relação 𝑇𝑐 𝑀 𝑎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, onde M é massa do isótopo e 𝑎 para a maioria
dos elementos supercondutores é ∼ 0,5 [41, 42]. Revelando que a rede de íons em um
metal é um participante ativo na criação do estado supercondutor.
Fröhlich mostrou que a interação entre elétrons e excitações quantizadas da rede
cristalina, fônons, podem trazer uma interação adicional entre os elétrons, sob algumas circunstância tomando a forma de atração elétron-elétron [43]. Os elétrons em
um metal normal são descritos por um mar de Fermi. Leon Cooper mostrou que em
suficiente baixas temperaturas o mar de Fermi de elétrons é instável quando existe uma
arbitrariamente pequena interação atrativa entre os elétrons [23]. Os elétrons próximos
à superfície de Fermi se ligam e formam os pares de Cooper, que possuem momento
e spin opostos, agindo como bósons que leva a condensação dos elétrons a um estado
deixando uma lacuna na banda de energia acima deles. Tal lacuna impede a interação de colisão, no qual leva à resistividade comum. Assim para energias térmicas com
temperaturas não suficientes para sobrepor a lacuna na banda de energia, o material
apresenta resistividade zero.
k1

k'1

q

k2

k'2

Figura 2.3: Diagrama ilustrativo da interação elétron-elétron por meio de emissão e consequente absorção de um fônon de momento }q.
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A quantização do fluxo magnético medida experimentalmente [36] mostra que a
unidade efetiva de carga é 2𝑒, indicando que a condutividade perfeita é causada de
fato pelo movimento dos pares de Cooper ao invés de elétrons normais. A origem dessa
atração é um efeito quântico, considerando um metal em 𝑇 = 0, um elétron livre de
vetor de onda 𝑘1 se movendo no cristal, em algum momento ele excita uma vibração da
rede. Em outras palavras, ele cria um fônon que não existia antes e vai para um novo
estado 𝑘1′ , esquematizado na Figura 2.3.
Fazendo o vetor de onda do fônon criado ser 𝑞, então pela lei de conservação do
′
momento, 𝑘1 =𝑘1 +𝑞. O fônon é quase imediatamente absorvido pelo outro elétron 𝑘2
′
no qual vai para o estado 𝑘2 como resultado. Isto significa que foram espalhados um
′
′
pelo outro tal que, 𝑘1 +𝑘1 =𝑘1 +𝑘2 , sendo que duas partículas só podem ser mutuamente
espalhadas se interagirem uma com a outra. Portanto tal processo descreve uma efetiva
interação elétron-elétron.
Alguns anos depois Gor’kov mostrou que a teoria de Ginzburg-Landau é somente
uma forma limitante da teoria BCS [44] que é válida próximo à temperatura de transição
supercondutora 𝑇𝑐 , onde o parâmetro de ordem Ψ pode ser visto como a função de
onda do movimento do centro de massa dos pares de Cooper na teoria BCS.

2.3

Vórtices Supercondutores

A fenomenologia da Supercondutividade é baseada na Teoria de Ginzburg-Landau,
do qual fornece a função variacional inicial para o supercondutor carregado acoplada ao
eletromagnetismo. Os dois campos que determinam a física do sistema são, o parâmetro
de ordem supercondutor Ψ e o vetor potencial A. Em sua versão mais simples Ψ = |Ψ|𝑒𝑖𝜙
é um parâmetro de ordem complexo descrevendo um supercondutor de onda-s.
A versão de campo-médio da Teoria de Ginzburg-Landau foi construída por Abrikosov [21] em 1957 e provou ao longo de várias décadas descrever com muita precisão
o comportamento fenomenológico de todos os supercondutores convencionais de baixa
temperatura. O Diagrama de fase H-T de campo-médio, mostrado na Figura 2.4, compreende uma fase Meissner caracterizada pela expulsão completa do fluxo magnético
em baixos campos magnéticos 𝐻 < 𝐻𝑐1 , separado da fase mista (ou fase Schubnikov)
em campos maiores 𝐻 > 𝐻𝑐1 , onde o campo magnético penetra o supercondutor em
forma de linhas de fluxo (ou vórtices).
O campo crítico inferior 𝐻𝑐1 (𝑇 ), é principalmente determinado pelo comprimento
de penetração de London 𝜆𝐿 , sendo a escala de comprimento que determina a resposta
eletromagnética do supercondutor. Como o estado supercondutor é um fluido quântico
macroscópico, o fluxo magnético delimitado em um vórtice é quantizado em unidades de
Φ0 = ℎ𝑐/2𝑒 ∼ 2𝑥10−7 𝐺𝑐𝑚2 ,o quantum de fluxo. Com o aumento do campo magnético
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Figura 2.4: Diagrama de fase de campo-médio compreendendo uma fase metálico-normal
em temperaturas e campos altos, separado pela linha de campo crítico superior 𝐻𝑐2 (𝑇 ) da
fase mista (fase Schubnikov), que por sua vez é separada pela linha de campo crítico inferior
𝐻𝑐1 (𝑇 ) da fase Meissner-Ochsenfeld em temperaturas e campos baixos.

a densidade de linhas de fluxo aumenta até os núcleos dos vórtices se sobreporem
quando o campo crítico superior 𝐻𝑐2 (𝑇 ) é alcançado. Além desse campo recuperase o estado metálico-normal. O campo crítico superior 𝐻𝑐2 (𝑇 ) é determinado pelo
comprimento de coerência 𝜉 do supercondutor, que representa a segunda escala de
comprimento fundamental no sistema e que determina a resposta espacial do fluido
quanto-macroscópico Ψ [45].
Correntes de Blindagem

Figura 2.5: Estado misto de um supercondutor do tipo II, quando o campo magnético aplicado
(H) é 𝐻𝑐1 < 𝐻 < 𝐻𝑐2 , forma-se tubos de vórtices, a variação da densidade dos pares de Cooper
e a variação da densidade de fluxo. Imagem retira da Referência [39].

Os vórtices podem organizar-se em uma estrutura regular conhecida como rede de
vórtices, também chamada de vórtice Abrikosov, onde podem estar em um estado de
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vidro se eles não são organizados. O diâmetro dos vórtices é de cerca de 2𝜉 e normalmente
com um quantum de fluxo em um vórtice, esquematizado na Figura 2.5. Em um vórtice,
a força do campo magnético é igual a 𝐻𝑐2 . Existem vórtices com mais do que um
quantum de fluxo, que são chamados vórtices gigantes. Quase todas as propriedades
interessantes dos supercondutores do tipo II estão relacionadas com vórtices ou com
estados mistos.
A propriedade de supercondutores do tipo II que é tecnologicamente mais interessante, é sua habilidade de carregar uma densidade de corrente J com essencialmente
nenhuma dissipação. Contudo, diferentemente do caso de um supercondutor do tipo I, a
densidade de corrente flui não somente na superfície, mas também por todo o corpo do
material. Portanto, haverá uma força eletromagnética, a força de Lorentz 𝐹𝐿 = J × B,
entre o gradiente dos fluxos magnéticos nos vórtices e a densidade de corrente aplicada,
fazendo eles se moverem transversalmente à corrente. Os núcleos dos vórtices tendem a
se fixarem nas imperfeições presentes no material, pois tais imperfeições são variações
locais como, impurezas e vacâncias, de forma que é energeticamente favorável para o
vórtice se fixar nelas. Assim, se a força de Lorentz não for muito intensa, os vórtices
permanecem estacionários e não se movem sob sua ação. Nem todo vórtice individual
está diretamente fixados no material, devido às correntes formadoras dos vórtices existe
uma repulsão entre eles na rede de vórtices gerando certa rigidez, tal que, se alguns
estiverem fixados a rede toda é imobilizada [40].
Contanto que, a densidade de corrente de transporte produza uma força de Lorentz
𝐹𝐿 menor do que a força de fixação 𝐹𝑝 (pinning) o vórtice não se moverá. Se 𝐹𝐿 > 𝐹𝑝 ,
o vórtice não é mais impedido de se mover pelo espécime. E se os núcleos são postos em
movimento, existindo algum tipo de força viscosa se opondo ao movimento pelo material,
trabalho é realizado ao se manter o movimento. Esse trabalho só pode ser realizado pela
corrente de transporte, tal que a energia é gasta, e haverá uma diferença de potencial
no material e consequentemente haverá resistência. O movimento dos vórtices pelo
material é chamado de flux flow, onde os vórtices se movem a uma velocidade constante
limitada pela viscosidade.
Para ser mais efetivo, estas estruturas deve ser na escala da ordem de 𝜆𝐿 ou 𝜉, isto é
aproximadamente de 10 nm a 100 nm, do que na escala atômica, onde inomogeneidades
causam espalhamento eletrônico que limita o livre caminho médio 𝑙 [15]. Se o pinning
é suficientemente forte, e são aplicadas correntes intensas existirá um fluxo de vórtices
termicamente ativado chamado flux creep [46], no qual os vórtices saltam de um sítio
de pinning para outro, em taxas mensuráveis. Assim, a energia é dissipada sempre que
os vórtices se movem, logo, tanto o flux flow quanto o flux creep devem ser evitados.
O trabalho de Larkin e Ovchinnikov [47] mostra que na presença de uma densidade
de centros de pinning, não importando quão fracos, a ordem de longo alcance da rede
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de vórtices é destruída para além de um volume de correlação, dentro do qual existe
uma ordem de curto alcance. E prediz uma resposta do tipo vidro altamente não linear
para correntes bem abaixo do seu valor crítico. A existência de uma transição de fase
vortex-vidro foi proposta e discutida por Fisher et al. [48, 49], onde uma transição de
fase em uma temperatura de fusão-vidro bem defina 𝑇𝐺 separa uma fase vortex-líquido
com resistência linear de uma fase vortex-sólido (vidro) com resistência linear zero.

Figura 2.6: Curvas IV em temperatura constante para 4 T de YBCO, as curvas diferem por
intervalos de temperatura de 0,3 K. No canto superior direito pode ser visto o comportamento
ohmico, pode ser observada as duas curvaturas para temperaturas maiores e menores que T𝐺
que é a linha pontilhada. Imagem retirada da Referência [50].

A temperatura de vidro 𝑇𝐺 é definida como o ponto divisor entre temperaturas para
o qual a resistência linear é zero, e no qual a resistência não é zero. Como a sensibilidade
experimental exclui medidas em 𝐼 = 0, os dados são medidas de curvas de voltagem
em função da corrente (IV) sobre um alcance de corrente menor possível que pode ser
medida com acurácia, e o teste do modelo é quão bem esses dados podem ser ajustados
por meio de argumentos de escala. Para 𝑇 > 𝑇𝐺 espera-se um comportamento ôhmico
para suficientemente baixas correntes. Koch et al. [50] realizou medidas de curvas IV
com alta sensibilidade a intervalos de 0,3 K e encontrou as curvas IV com escala como
preditas acima e abaixo de 𝑇𝐺 . Em baixas temperaturas nas curvas IV em logarítmico
em baixas voltagens mostram a rápida queda da voltagem, onde para 𝑇 > 𝑇𝐺 a
curvatura é positiva, mostrada na Figura 2.6.
Fisher argumenta que a fase vortex-vidro pode ocorrer com o desaparecimento da
resistividade e a coerência da fase de longo alcance, com a estrutura espacial não trivial
refletindo as posições dos aleatoriamente fixados vórtices. Este ordenamento em um
específico arranjo não trivial determinado pelos detalhes particulares da extinção da
desordem no sistema é muito análoga ao ordenamento magnético que ocorre em um
vidro de spin [51], por isso, o nome vortex-vidro.
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Nanoestruturas Magnéticas

A origem do magnetismo reside nos movimentos orbitais dos elétrons, no momento
do spin do elétron e como eles interagem entre si. A melhor maneira de explicar os
diferentes tipos de magnetismo é descrever como os materiais respondem a campos
magnéticos. Todos os materiais respondem a um campo magnético externo (H) e
alguns materiais são muito mais magnéticos do que outros. A principal diferença está
no fato que em alguns materiais não existe qualquer interação coletiva de momentos
magnéticos atômicos, enquanto que em outros materiais existe uma interação muito
forte entre estes momentos [52].
O ferromagnetismo é um fenômeno crítico, envolvendo uma transformação de fase,
que ocorre em uma temperatura crítica, chamada Temperatura de Curie. Os materiais
ferromagnéticos apresentam alinhamento paralelo de momentos resultando em magnetização líquida grande mesmo na ausência de um campo magnético, existindo assim
uma interação forte entre os momentos de spin dos elétrons.
Materiais ferromagnéticos de modo geral formam estruturas de domínio para reduzir
sua energia magnetostática. Contudo, em sistemas ferromagnéticos muito pequenos,
a formação de paredes de domínio não é energeticamente favorável. Especificamente,
em um pequeno ponto de material ferromagnético de tamanho micrométrico ou submicrométrico, um configuração rotacional de spins, isto é, um vórtice magnético ocorre
no lugar dos domínios. As propriedades magnéticas desses pequenos pontos são governadas pelas interações magnéticas dipolares e de troca.
Em uma estrutura ferromagnética de um disco circular, na configuração rotacional
as direções dos spins mudam gradualmente dentro do plano, a fim de não perder muita
energia de troca, mas cancelar a energia do dipolo total. Na vizinhança do centro do
disco o ângulo entre os spins adjacentes torna-se maior, tal que no centro da estrutura
de vórtice a magnetização em um pequeno ponto sairá do plano e estará paralela à
normal do plano.
As estruturas magnéticas em vortex tem sido estudadas teoricamente [54] na presença de um campo aplicado e experimentalmente [55] por medidas óptico-magnéticas,
seu conceito já tem sido introduzido em livros [56]. Todavia, a distinção da porção
de magnetização perpendicular a partir da magnetização em vórtice é uma difícil tarefa para técnicas experimentais convencionais. O modelo analítico desenvolvido por
Usov e Peschany [53] para a distribuição de magnetização M(x) na ausência de campo
magnético em um cilindro de material ferromagnético, esquematizado na Figura 2.7a,
fornece as dimensões desse ponto de magnetização perpendicular, podendo ser dividido
em duas partes. A primeira parte descreve a magnetização no núcleo do vortex (𝑟 ≤ 𝑎),
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Figura 2.7: (a) Esquematização da estrutura cilíndrica ferromagnética. (b)Simulação da
magnetização de um estrutura cilíndrica ferromagnética com 𝑅 = 40 nm e 𝐿 = 80 nm, Imagem
retirada da Referência [53].

sendo 𝑎 o raio do núcleo do vórtice que é definido por 𝑀𝑧 ̸= 0,
𝑀𝑥 = −
𝑀𝑦 =

2𝑎𝑟
2𝑎𝑦
sin 𝜑 = − 2
2
+𝑟
𝑎 + (𝑥2 + 𝑦 2 )

(2.12)

2𝑎𝑟
2𝑎𝑥
cos 𝜑 = 2
2
+𝑟
𝑎 + (𝑥2 + 𝑦 2 )

(2.13)
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2
2𝑎𝑟 2 ⎸
⎷1 − 4𝑎 (𝑥 + 𝑦 )
𝑀𝑧 = 1 − (𝑀𝑥2 + 𝑀𝑦2 ) = 1 − 2
(2.14)
=
𝑎 + 𝑟2
(𝑎2 + 𝑥2 + 𝑦 2 )
√
sendo usadas as expressões, 𝑟 = 𝑥2 + 𝑦 2 , 𝑥 = 𝑟 cos 𝜑, 𝑦 = 𝑟 sin 𝜑. A segunda parte
descreve a magnetização na região fora do núcleo do vortex (𝑟 > 𝑎),

√︁

𝑀𝑥 = − sin 𝜑 = − √

𝑦
,
+ 𝑦2

𝑥2

(︂

)︂

𝑀𝑦 = cos 𝜑 = √

𝑥
,
+ 𝑦2

𝑥2

𝑀𝑧 = 0,
1/3

(2.15)

onde 𝑎 que denota o raio do núcleo do vortex é dado por 𝑎 = (𝑙𝑡2 𝑅/12𝑔𝑘) , sendo 𝑔 =
𝑅/𝐿 um fator de proporção entre raio da estrutura(𝑅) e espessura(𝐿), √︁
𝑘 = 4.12𝑥10−2
2
é uma constante numérica, 𝑙𝑒𝑥
o comprimento de troca dado por 𝑙𝑡 = 𝐶/𝑀𝑠2 , onde
𝐶 é a constante de troca e 𝑀𝑠 é a magnetização de saturação do material, para o
permalloy 𝑙𝑡 = 5,7 nm obtendo para um disco de permalloy com raio 𝑅 = 0,5 𝜇m e
espessura 𝐿 = 50 nm obtemos o raio do núcleo do vórtice 𝑎 = 14,86 nm. Na Figura 2.7b
é mostrada uma simulação do modelo analítico descrito para a magnetização de um
ferromagneto mole com 40 nm de raio total e 80 nm de espessura com um corte de
secção transversal e meridiana.
Apesar do pequeno valor teórico do núcleo do vórtice, atualmente técnicas de caracterização tem se aperfeiçoado e aumentado sua resolução espacial permitindo obter
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Figura 2.8: Imagens de microscopia de força magnética dos discos de permalloy com 50 nm
de espessura e com diâmetros variando de 0,1 a 1 𝜇m. Imagem retirada da Referência [57].

detalhes antes não observados de estruturas sub-micrométricas, como as medidas por
microscopia de força magnética - MFM reportadas por Okuno et al. [57, 58], onde são
observadas as configurações de vortex em discos de permalloy com 50 nm de espessura
e com diâmetros variando de 0,1 a 1 𝜇m, mostrados na Figura 2.8.

2.5

A Interação da Supercondutividade e o Ferromagnetismo

A supercondutividade e o ferromagnetismo em um material são dois fenômenos
cuja coexistência é excludente. O estado ferromagnético tende a ordenar os spins em
uma mesma direção, já a interação entre os elétrons dentro de um supercondutor
tende a ordenar os spins anti-paralelamente, formando pares de Cooper, então a ordem
ferromagnética e ordem a supercondutividade são portanto exclusivas.
A coexistência da supercondutividade(SC) e o ferromagnetismo(FM) é pouco provável em estruturas granulares, mas pode ser obtida nos sistemas de multicamadas,
devido ao efeito de proximidade. Com os últimos avanços das técnicas de produção de
heteroestruturas nanofabricadas e multicamadas, a interação SC/FM tem um interesse
maior, mostrando uma grande quantidade de possibilidades na combinação de ambos
os tipos de material [59]. Apesar das propriedades básicas dos sistemas SC/FM tenham
sido muito estudadas, os efeitos de proximidade estão longe de ser completamente compreendidos. A temperatura crítica de transição T𝐶 de uma amostra SC/FM pode ser
diminuída devido à quebra dos pares de Cooper na interface da amostra SC/FM.
Quando um supercondutor está em contato com um metal, os pares de Cooper
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Figura 2.9: Comportamento da ordem supercondutora próxima à interface (a) supercondutor/metal normal e (b) supercondutor/ferromagneto. A continuidade da ordem na interface
sugere a ausência da barreira de potencial. O salto do parâmetro de ordem supercondutor
ocorre na interface. Imagem retira da Referência [4].

penetram certa distância no metal como no caso de uma função evanescente. Mas em
contato com um ferromagneto, o parâmetro de ordem Ψ que é relacionado à densidade
de pares de Cooper no supercondutor apresenta uma modulação, mostrada na Figura 2.9,
que é relacionada ao desdobramento, devido ao Efeito Zeeman, dos níveis de energia
dos elétrons sob a ação de um campo magnético nos spins dos elétrons.
Um par de Cooper, na ausência de uma campo magnético aplicado, é formado por
dois elétrons com spin opostos, (↑) e (↓), e momento opostos, +𝑘𝐹 e −𝑘𝐹 , respectivamente, apresentando o momento total do par 𝑘𝐹 + (−𝑘𝐹 ) = 0. Mas quando sob ação de
um campo magnético, devido ao Efeito Zeeman, o momento de Fermi do elétron com
spin para acima (↑), mudará de +𝑘𝐹 para 𝑘1 = 𝑘𝐹 + 𝛿𝑘𝐹 , onde 𝛿𝑘𝐹 𝜈𝐹 = 𝜇𝐵 𝐻 sendo
𝜈𝐹 a velocidade de Fermi. Da mesma forma o momento de Fermi do elétron com spin
para baixo (↓), mudará de −𝑘𝐹 para 𝑘2 = −𝑘𝐹 + 𝛿𝑘𝐹 . Assim o momento resultante
dos pares de Cooper será, 𝑘1 + 𝑘2 = 2𝛿𝑘𝐹 =
̸ 0, implicando que a modulação espacial do
parâmetro de ordem supercondutor tem um vetor de onda resultante 2𝛿𝑘𝐹 . Como resultado os pares de Cooper adquirem um momento de centro de massa 2𝛿𝑘𝐹 = 𝜇𝐵 𝐻/𝜈𝐹 ,
gerando uma modulação do parâmetro de ordem com período 𝜋𝜈𝐹 /𝜇𝐵 𝐻 [4], mostrada
na Figura 2.9.
A ordem na camada FM pode ser modificada pela supercondutividade, onde uma
redução da magnetização de saturação abaixo da T𝑐 pode ser causada pela reconstrução
da ordem magnética na camada FM devido á influência da camada supercondutora.
Somente uma pequena modulação da ordem ferromagnética pode ocorrer próxima
á interface. Então as camadas ferromagnéticas com espessuras pequenas podem formar ilhas, reduzindo assim a rigidez magnética das mesmas, quando elas começam a
sobrepor-se. Portanto, o ordenamento ferromagnético das camadas pode ser mudado
pela supercondutividade.

Capítulo 3
Métodos de Preparação e
Caracterização
Neste capítulo são detalhadas as técnicas utilizadas na preparação e caracterização
das amostras desenvolvidas neste trabalho. Sendo os métodos separados em duas secções, na primeira secção são explicados os métodos de preparação, isto é, as técnicas
de deposição utilizadas e o desenvolvimento litográfico, na segunda secção são explicados os métodos de caracterização, isto é, as técnicas de caracterização de superfície,
de caracterização estrutural, de medidas das propriedades elétricas e magnéticas das
amostras propostas.

3.1
3.1.1

Métodos de Preparação
Ablação a Laser

A técnica de Ablação a Laser é um técnica importante de crescimento de filmes finos.
Consistindo basicamente de um suporte para o alvo e um suporte para o substrato
alojado em uma câmara de vácuo, onde um laser pulsado de alta potência é usado como
fonte de energia para vaporizar os materiais desejados e assim, depositar filmes finos.
Conjuntamente, componentes ópticos são usados para focar o feixe de laser sobre a
superfície do alvo, esquematizado na Figura 3.1.
O crescimento do filme pode ser realizado em vácuo, em um ambiente reativo ou
não, contendo qualquer tipo de gás. Em contraste à simplicidade do equipamento,
a interação entre laser e o alvo é um fenômeno físico bastante complexo, onde são
combinados processos dentro e fora do equilíbrio.
Quando a radiação do laser é absorvida por uma superfície sólida (alvo), a energia
eletromagnética é primeiramente convertida em excitação eletrônica e então em energia
térmica, química e até mecânica causando evaporação, ablação, excitação, formação de
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Figura 3.1: Esquematização do sistema da técnica de Ablação a Laser.
plasma, e exfoliação. O material evaporado forma uma ”pluma” que consiste de uma
mistura de espécies energéticas incluindo átomos, moléculas, elétrons, íons, partículas
sólidas da ordem de micrometros, gotículas fundidas e clusters 1 por condensação [60].
O caminho livre médio colisional dentro da pluma densa é muito curto. Assim,
imediatamente após a irradiação do laser, a pluma se expande rapidamente no vácuo
partindo da superfície do alvo para formar um jato com características de fluxo hidrodinâmico. Este processo possui vantagens tanto quanto desvantagens. As vantagens
são a flexibilidade, a rápida resposta, o material evaporado energético e a evaporação
congruente2 , contudo, as desvantagens são a presença de particulados e uma estreita
distribuição angular de espécies que torna a uniformidade de grandes áreas uma difícil
tarefa.
Todavia, foram desenvolvidas técnicas de deposição para grandes áreas como, offset
PLD e rotação/translação PLD que utilizam um feixe de laser estático, onde na primeira
técnica o alvo é posicionado tal que o centro da pluma impinge próximo à borda do
substrato em rotação, na segunda técnica o substrato é rotacionado e transladado de
forma linear. Uma técnica alternativa é a laser rastering PLD, onde o feixe do laser
varre a superfície do alvo, o alvo deve apresentar a metade do diâmetro do substrato
e ser centrado na configuração offset estando o substrato em rotação [61]. A técnica
de ablação é a melhor técnica para deposição de supercondutores de alta-T𝑐 como,
YBaCuO, onde a total transferência da estequiometria é de extrema importância para
1

Termo referido a grupos de átomos ligados de dímeros, trímeros, até partículas de diâmetro
≤ 1000 Å.
2
Evaporação com a transferência da estequiometria do alvo para o filme.
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a deposição de tais materiais.
Vários modelos teóricos para descrição da dinâmica de interação entre laser e alvo
foram desenvolvidos ao longo dos anos [62, 63, 64], entretanto havia um consenso entre
os modelos de que a interação existente era complexa e envolvia mais do que um
mecanismo, onde três tipos de absorção deveriam ser levados em consideração:
◁ Absorção do volume pelos elétrons e fônons na rede.
◁ Absorção pelas cargas livres na superfície.
◁ Absorção pela pluma.
O processo de absorção depende do material e das características do laser, por exemplo,
nos metais a absorção é predominantemente por cargas livres, para dielétricos a absorção
ocorre dentro da rede do material e para semicondutores o mecanismo é misturado.
Embora os modelos propiciem certa compreensão da física presente, muitas questões
permanecem abertas.

Figura 3.2: Esquematização do sistema da técnica de Ablação a Laser descrito por Von
Allmen. Figura ilustrativa retirada da referência [65].
Von Allmen descreve o processo de Ablação em múltiplos passos, onde a partir
da incidência do laser sobre o alvo, fótons são absorvidos pela superfície, formando
uma camada fundida chamada camada Knudsen. Em seguida, ocorre o processo de
evaporação que exerce uma forte pressão de recúo sobre a camada líquida, expelindo
as partículas fundidas [66], esquematizado na Figura 3.2.
Simultaneamente, ocorre um processo secundário de interação entre a radiação do
laser e a pluma que pode alterar significantemente as características de evaporação.
Como a temperatura do plasma é elevada, o material evaporado se torna mais energético,
aumentando assim a mobilidade dos átomos adsorvidos no substrato.
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Distribuição angular do material ablacionado
A distribuição angular do fluxo de material a ser depositado e o resultante perfil
angular da espessura do filme, são tópicos fundamentais e de importância prática devido
à relevância para o processo dinâmico e uniformidade do filme.
Existem duas distribuições angulares associadas com ablação no vácuo que são
a distribuição angular da fonte e a distribuição da espessura do filme. A primeira é
denotada por 𝑓 (𝜃), onde 𝜃 é o ângulo polar de ejeção medido a partir da normal da
superfície do alvo, 𝑧^. Assumindo uma probabilidade de aderência unitária, a relação
entre 𝑓 (𝜃) e a distribuição da espessura do filme depende da geometria experimental [60].
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Figura 3.3: Esquema ilustrativo da geometria de deposição.
Para uma configuração ideal onde o fluxo é coletado por um substrato plano posicionado paralelamente ao alvo, esquematizado na Figura 3.3, a fonte pontual possui uma
distribuição angular da forma,
𝑓 (𝜃) = cos𝑝 𝜃
(3.1)
produzindo um perfil de espessura de filme expresso da forma abaixo,
𝐷(𝜃) = cos𝑝+3 𝜃

(3.2)

Como a probabilidade para o material deixar a fonte com um elemento de ângulo sólido
𝑑Ω = sin 𝜃𝑑𝜃𝑑𝜑 é dado por,
𝑃 (Ω)𝑑Ω = 𝑑Ω

∫︁ ∞
0

𝑓 (𝑣,Ω)𝑑𝑣

(3.3)

24

Capítulo 3. Métodos de Preparação e Caracterização
o perfil de deposição pode ser expresso por
𝐷(𝜃) = 𝑃 (Ω)

cos3 𝜃 ∫︁ ∞
𝑑Ω
=
𝑓 (𝑣,Ω)𝑑𝑣
𝑑𝐴
ℎ2 0

(3.4)

onde 𝑑𝐴 é a área sobre o substrato subtendida pelo ângulo 𝑑Ω, com 𝑅 = (𝑥2 +𝑦 2 +𝑧 2 )1/2
e 𝑑𝐴 = (𝑅2 𝑑Ω/ cos 𝜃), fazendo 𝑥 = 𝑦 = 0, 𝑑𝐴 = (𝑧 2 𝑑Ω/ cos 𝜃) = (ℎ2 𝑑Ω/ cos 𝜃), com ℎ
sendo a distância alvo-substrato, considerando que a distribuição ideal da fonte é,
𝑓 (𝜃) =

∫︁ ∞
0

𝑓 (𝑣,Ω)𝑑𝑣 ∼ cos𝑝 𝜃

(3.5)

obtemos assim a Equação 3.2. Dessa forma uma distribuição de fonte da forma 𝑓 (𝜃) =
cos 𝜃 seria esperado produzir um perfil de espessura de filme como 𝐷(𝜃) = cos4 𝜃,
ilustrados na Figura 3.4.

f ( θ) = c o s ( θ)
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Figura 3.4: (a) Distribuição angular da fonte. (b) Distribuição da espessura do filme.

Efeitos da Distância entre Alvo e Substrato
Quando o filme é depositado no vácuo, o efeito da distância entre alvo e substrato
é principalmente refletido na distribuição angular do fluxo ejetado. No caso ideal sem
colisões para alterar a trajetória, as partículas se distribuiriam sobre uma área cujas
dimensões aumentam à uma taxa de ℎ2 , sendo ℎ a distância entre substrato e fonte,
onde espera-se que a distribuição angular não seja alterada com a distância.
Contudo, alguns estudos indicam que a distribuição angular se altera com a distância
e é maior próxima ao alvo, exibindo uma dependência de ℎ−2 com a espessura do filme
depositado. A possibilidade de que a distribuição angular não seja fixa, devido a colisões
na pluma distantes do alvo, pode ser responsável por estes efeitos, onde a deposição
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(𝐷(𝜃)) dependente da distância é principalmente devido a perturbações induzidas pelo
substrato.
Em 1990 Dyer mostrou que 𝐸/𝑃0 é o parâmetro de escala para o alcance da pluma,
onde 𝐸 representa a energia do laser por pulso, e 𝑃0 a pressão dentro da câmara [67].
Obtendo o comprimento da pluma,
𝐸
𝐿∝
𝑃0
(︂

)︂1/3𝛾

(3.6)

onde 𝛾 é a taxa dos calores específicos dos elementos na pluma. Dessa forma, quando
a distância entre alvo e substrato é muito menor que 𝐿, existe nenhuma diferença
no tamanho do particulado ou densidade. Tal a distância aumenta, a proporção de
particulados menores reduz e particulados maiores em menor quantidade surgem. E
uma vez que o substrato está muito distante de 𝐿, a adesão da matéria ejetada,
incluindo os particulados e as espécies atômicas, é fraca.
Sabendo que a pluma produzida durante a ablação possui um grande espalhamento
de frente e uma distribuição de fluxo não uniforme, alguns cuidados devem ser tomados.
Quando o processo de deposição é iniciado com um alvo novo, a pluma é ejetada normal
à superfície do alvo, como mostrado na Figura 3.5a. Contudo ao longo do processo, o
feixe do laser gera uma trincheira na superfície do alvo com cada pulso do laser [61].

(a) Alvo Novo

(b) Alvo Usado

Figura 3.5: Direção da pluma quando o laser incide sobre (a) um alvo novo e (b) um alvo
usado onde já existe uma trincheira.

Como a formação da trincheira, a área da superfície irradiada aumenta, e por consequência, reduzindo a fluência sobre o alvo e alterando as características de deposição
tanto quanto as propriedades do filme. Além do mais, como a pluma é gerada na direção normal à superfície, a pluma começa inclinar em direção ao feixe incidente, como
mostrado na Figura 3.5b, mudando continuamente durante o processo, alterando a taxa
de deposição e outras propriedades do filme, tornando difícil predizer a espessura final
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do filme, assim como a uniformidade da espessura de uma amostra depositada após a
outra.
Tais mudanças são devido a dinâmica de inclinação da pluma de ablação, de modo
a minimizar esses efeitos, é necessário remover o alvo após cada deposição e realizar
um polimento na superfície com lixa. Todavia, esse processo desperdiça significantes
quantidades do material do alvo, mas elimina a trincheira indesejada. Entretanto, uma
alternativa é alterar a região de incidência do feixe de laser sobre o alvo, de modo
a não incidir sobre a região com a trincheira formada, mas tal ação é limitada pelo
alinhamento entre pluma e substrato.
Efeitos de Gás Ambiente
Devido a ausência de elementos aquecedores e eletrodos de descarga, o ambiente
de deposição pode conter qualquer tipo de gás reativo. Além disso, devido à rápida e
bem direcional pluma, a atenuação relativa à mudança de trajetória como resultado das
colisões com o gás de fundo é pequena. Consequentemente, a pressão do gás na câmara
durante a deposição pode ser tão alta quanto 1 Torr, que é no mínimo uma ordem de
grandeza maior do que qualquer outra técnica de deposição física à vapor.
Os gases ambientes presentes durante o processo de ablação, espalham, atenuam e
termalizam a pluma, mudando importantes parâmetros de deposição tal como a distribuição espacial, a taxa de deposição, e a distribuição de energia cinética das espécies em
deposição. Além disso, um espalhamento reativo pode resultar na formação de moléculas
ou clusters, que podem ajudar na incorporação do gás no filme em crescimento.
Quando há um gás na câmara durante a ablação, o tamanho típico dos particulados
de fato muda tal o gás ambiente altera a pressão na câmara. Tanto gases reativos quanto
inertes podem ser introduzidos deliberadamente para formar particulados com desejado
tamanho e composição.
O efeito da pressão de um gás inerte na formação de particulados é relacionado
ao aumento das colisões entre espécies ejetadas e o gás ambiente tal a pressão do gás
aumenta. O caminho livre médio das espécies ejetadas torna-se menor em uma pressão
ambiente maior. No vácuo, praticamente não existem colisões entre as espécies ejetadas
antes de atingirem o substrato, ao mesmo tempo as espécies em vapor são depositadas
como um filme uniforme. Mas, quando a pressão de gás ambiente aumenta, as espécies
em vapor sofrem colisões suficientes, tal que a nucleação e a formação de particulados
a partir das espécies de vapor ocorrem antes de atingirem o substrato.
O fato de o tamanho de particulado aumentar tal a pressão de gás ambiente aumenta sugere que os particulados são formados a partir de espécies em vapor. Como o
mecanismo de crescimento é por difusão, o tempo de residência do particulado no vapor
controla o tamanho do particulado. Portanto, quanto maior o tempo de residência,
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como no caso do aumento da pressão de gás ambiente, maior o particulado. No trabalho
de Matsunawa em 1986, foram comparados os tamanhos de particulados coletados em
várias distâncias entre alvo e substrato, sendo que os particulados coletados a maiores distâncias eram maiores que aqueles coletados próximos a zona de irradiação do
laser [68].
A formação de partículas de ordem nanométrica deve-se a condensação das espécies
do vapor devido a supersaturação, mais provavelmente observada quando altas pressões
de gás são utilizadas, apresentando um formato esférico ou poliédrico3 . A irregularidade
de formatos é mais observada em sistemas com materiais frágeis, diferentemente de
sistemas metálicos que apresentam formatos regulares.
O Sistema
A técnica de ablação a laser possui como componentes básicos, o laser, o sistema
óptico, a câmara de ablação, os suportes para alvo e substrato, o sistema de bombas e
a entrada de gases. Atualmente, várias empresas oferecem câmaras com possibilidade
de implementação de vários dispositivos, onde várias configurações revelam a versatilidade da técnica. Abaixo são apresentados e descritos os principais e mais fundamentais
componentes para o processo de deposição por laser pulsado.
(a) Laser
A maioria dos trabalhos realizados até hoje têm sido centrados no uso de lasers
de Nd:YAG como fontes de deposição. O laser de Nd:YAG, mostrado na Figura 3.6,
por causa de seu alto ganho e boas propriedades térmicas e mecânicas, é de longe o
mais importante laser de estado-sólido para aplicações científicas, médicas, industriais, e
militares. Os lasers de Nd:YAG são sistemas de estado-sólido, onde os íons de Neodímio
servem como um meio ativo e estão presentes como impurezas substituindo uma pequena
fração do Ítrio na estrutura cristalina do hospedeiro YAG (yttrium aluminum garnet,
𝑁 𝑑 : 𝑌3 𝐴𝑙5 𝑂12 ), que é rígido, com boa qualidade óptica e uma alta condutividade
térmica. Os íons de Neodímio são bombeados para seus estados superiores por lâmpadas
flash. As altas energias de saída são alcançadas usando-se duas barras de YAG em uma
configuração oscilador/amplificador. O Q-switching permite esta configuração para
produzir saídas de até 2 J/pulso e cada pulso com 7 ns de duração. Nestas altas energias
as taxas de repetição dos pulsos são limitadas a 30 Hz [69].
A emissão de laser fundamental do 𝑁 𝑑:YAG ocorre em 1064 nm, usando um cristal
não-linear a saída de 1064 nm pode ter a frequência dobrada com conversão de potência
de aproximadamente 50 % de eficiência produzindo uma saída de 532 nm. De modo a
produzir luz no comprimento ultra-violeta(UV), a saída de 532 nm é misturada com a
3

Formato de um sólido geométrico cuja superfície é composta por um número finito de faces planas.
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Figura 3.6: Laser de Nd:YAG usado na técnica de ablação a laser com comprimento de onda
fundamental 1064 nm.

luz residual de 1064 nm e novamente é dobrada a frequência. As saídas resultantes em
355 nm ou 266 nm são produzidas com as respectivas eficiências de aproximadamente
20 % e 15 % relativas à fundamental [60].
(b) Sistema óptico - Lentes
Entre a porta de saída do laser e a porta de entrada do laser na câmara de deposição,
elementos ópticos são geralmente colocados de forma a guiar e focar o feixe incidente.
Os elementos ópticos que acoplam a energia do laser ao alvo são as lentes, aberturas,
espelhos, divisores de feixes, e janelas do laser. As lentes são os itens mais importantes
entre todos os elementos ópticos citados. A função primária das lentes é coletar a
radiação de um ponto na fonte (laser) e foca-la em direção a um ponto correspondente
sobre o alvo para alcançar a densidade de energia necessária para realizar a ablação.
Existe uma variedade de lentes colimadoras e focadoras de vários comprimentos
focais e diâmetros, feitas de vários materiais. Ao se escolher uma lente para Ablação
a laser, é necessário considerar o alcance de comprimentos de onda transmitidos pelo
material da lente. Algumas lentes passam por um tratamento para que praticamente
99 % da energia do feixe de laser seja transmitida. Um fator de extrema importância é
limpeza das lentes e janelas, para que a reprodutibilidade das amostras seja garantida,
e não ocorram danos aos componentes ópticos.
(c) Bombas de vácuo
As bombas de vácuo são partes fundamentais para a técnica de ablação a laser e seu
perfeito funcionamento requer alguns cuidados. A bomba turbomolecular e a bomba
mecânica, representadas na Figura 3.7, permitem a câmara de deposição atingir o alto
vácuo (∼ 10−7 Torr) necessário para deposição de um filme de qualidade.
As duas bombas funcionam com uma única, onde a bomba mecânica é usada como
uma bomba de apoio com a finalidade de reduzir a pressão na câmara abaixo de
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(b) Bomba Mecânica

Figura 3.7: Bombas de vácuo utilizadas pelo sistema de PLD.
10−2 Torr e então a bomba turbomolecular é ligada para alcançar condições de alto
vácuo.
As bombas turbomoleculares são de alta rotação e necessitam de uma bomba de
apoio, pois são incapazes de operar em pressões maiores que 10−2 Torr, definido pela
própria estrutura. Se a pressão exceder tal valor a bomba turbomolecular estará sujeita
a elevadas tensões, que causaram a redução da rotação das lâminas, a bomba se tornará
ineficiente e algum dano poderá ocorrer.

3.1.2

Pulverização Catódica - Magnetron Sputtering

Conhecida por apresentar uma deposição uniforme e bem controlada, a técnica de
pulverização catódica, habitualmente chamada por seu nome em inglês, Magnetron
Sputtering, é um sistema de fácil operação, versátil e boa reprodutibilidade na produção
de filmes.
O processo de Sputtering tradicional consiste em bombardear um determinado
material (Alvo) com um feixe de íons de um gás inerte ou uma mistura de gases. Em
uma câmara com dois eletrodos instalados, sendo um eletrodo o material que se almeja
depositar com potencial negativo e na face oposta ao Alvo existe um suporte com um
substrato que está aterrado. Os íons positivos produzidos pelo campo elétrico no gás
rarefeito são acelerados em direção ao Alvo negativo, arrancando átomos e moléculas
por transferência de energia. As partículas ejetadas do alvo vagam através do gás e se
depositam sobre o substrato.
Contudo, na técnica de Magnetron Sputtering, usa-se um plasma confinado magneticamente próximo à superfície do Alvo. Tal plasma pode ser produzido por uma
voltagem DC para deposição de grande parte dos metais, ou por uma voltagem de

Válvula manual de alto vácuo
Câmara principal
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- substrato,
serão
linhas
de campo
magnético
paralelas
o Alvo
antes dealvo
se curvarem
paraque
fechar
o utilizadas
circuito
magnético.
região, a ionização
máxima e o plasma
confinado
criafilme
a
na preparação
das Nesta
multicamadas.
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seguinte. Como o tempo de deposição é conhecido,
as taxas de deposição de cada alvo
Entretanto na deposição por radiofrequência4 (RF), os elétrons oscilam na região de
são calculadas dividindo a espessura total dos filmes pelo tempo de deposição.
confinamento magnético com energia suficiente para sustentar as colisões de ionização
e o plasma, reduzindo assim, a necessidade de elétrons secundários para este fim.
A voltagem de rádio-frequência pode ser acoplada através de qualquer tipo de
impedância, logo não há necessidade de os eletrodos utilizados serem eletricamente
condutores, como o Alvo (catodo) e a blindagem de aterramento (anodo). Isto permite
pulverizar qualquer material, independente de sua resistividade [71].
O equipamento de deposição por pulverização catódica utilizado para este trabalho
4

É a faixa de frequência que abrange aproximadamente de 3 kHz a 300 GHz, que corresponde a
frequência das onda de rádio.
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pertence ao laboratório de filmes finos e superfícies no Centro Brasileiro de Pesquisas
Físicas - CBPF.

3.1.3

Nanolitografia

A Litografia por feixe de elétrons é uma técnica fundamental de nanofabricação,
permitindo não somente a escrita direta de estruturas de dimensão abaixo de poucas
dezenas de nanômetros, mas também viabilizando a criação de um grande volume de
tecnologias de padrões em nanoescala, tais como litografia óptica e litografia de nanoimpressão através da formação de máscaras e modelos. Em pouca palavras a técnica
envolve uma exposição por um feixe de elétrons altamente focado para modificar a
solubilidade do material da máscara (resist) durante um subsequente passo de desenvolvimento de nanoestruturas, como esquematizado na Figura 3.9.
Feixe de elétrons
Exposição
Resist

Substrato
Alteração da
Solubilidade

Resist Negativo

Resist Positivo
Revelação
(Development)

Figura 3.9: Esquema do processo de litografia.
Desenvolvida originalmente usando-se microscópios eletrônicos de varredura, no qual
um gerador de padrões e um bloqueador de feixe (beam blanker) eram adicionados para
controlar quais áreas do campo de vista seriam expostas. Os modernos equipamentos de
litografia por feixe de elétrons, como o Raith e-line plus existente no Laboratório Multiusuário de Nanociência e Nanotecnologia, Figura 3.10, são completamente dedicados
a geração de padrões que empregam fontes de elétrons de alto brilho para processamento rápido e plataformas mecânicas (stages) de alta resolução para possibilitar a
exposição passo-a-passo de grandes substratos sob um campo de foco do feixe eletrônico
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relativamente estreito [72].

Figura 3.10: Equipamento Raith e-line plus do processo de litografia.
Esses sistemas de escrita direta possuem a vantagem da resolução extremamente
alta e a habilidade de criar padrões arbitrários sem o uso de máscaras. Contudo, uma de
suas desvantagens é o longo tempo necessário para escrever grandes padrões complexos.
Os objetivos chave da técnica são alcançar padrões no resist com alta resolução, alta
densidade, alta sensibilidade e alta confiabilidade, tais características se relacionam de
forma complexa. Onde a qualidade da ótica eletrônica, o grau de foco, a escolha do
resist, o substrato, o removedor, e as condições do processo, isto é, a energia do feixe, a
dose, o tempo de remoção e temperatura são pontos determinantes.
Para um feixe de alta qualidade é necessário uma fonte de elétrons estável e de alto
brilho, como a fonte de emissão por campo (FEG). E um pequeno ponto bem focado,
por meio da óptica eletrônica e o grau de foco, é determinante para a acurácia da escrita
do padrão. O vácuo na coluna de elétrons reduz o espalhamento dos elétrons, contudo
existe a divergência resultante da mútua repulsão eletrostática pelos elétrons do feixe,
que é acentuada em altas correntes e baixas energias.
Para produção dos padrões é necessária a aplicação do material da máscara (resist)
sobre um substrato ou camada desejada, para isso é utilizada a técnica de revestimento
por rotação (Spin Coating). Neste método o resist é colocado na forma líquida sobre
o substrato, que se encontra centrado sobre a plataforma giratória preso à vácuo. Em
seguida, o substrato é girado sobre seu eixo várias centenas de rotações por minuto
(rpm). De modo que forças centrífugas atuam espalhando o resist e deixando uma fina
camada uniforme aderida à superfície, como mostrado na Figura 3.11.
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Resist na forma líquida
Substrato

Resist
Força
Centrífuga

Base giratória

Figura 3.11: Procedimento do processo de revestimento.
Quanto maior é a velocidade de rotação, mais fina é a camada resultante de resist.
As forças atrativas moleculares que fazem o resist viscoso, reduzem a taxa de afinamento
causada pelas forças centrífugas. Consequentemente, os resists com maior viscosidade
produzem filmes mais finos do que resists baseados em similares plataformas químicas,
mas de menor viscosidade. Tal mais intensas as forças centrífugas próximas à borda do
substrato puxam o resist, as forças moleculares atrativas dentro do resist puxam o material para próximo do centro do substrato, onde as forças centrífugas são menores. Mas
é importante ressaltar que existe um pequeno alcance de velocidades no qual o líquido
rotacionado permanece uniforme, que depende do material e solvente utilizado [73].
Os elétrons incidentes ao entrarem no resist iniciam uma série de colisões elásticas de
baixa energia que irão os defletir levemente. Esse espalhamento alarga o feixe incidente,
que aumenta conforme penetra no material. Esse efeito é mais pronunciado em feixes
com baixa energia de incidência. Na Figura 3.12 são mostradas três simulações de
Monte Carlo da incidência do feixe de elétrons com diferentes energias sobre um resist,
realizadas no programa Casino5 . Contudo, os responsáveis pela maioria da exposição
são os elétrons secundários, que são elétrons de baixa energia (até 50 eV) e curto
alcance (poucos nanômetros) produzidos pelas ionizações das colisões inelásticas dos
elétrons incidentes primários. Entretanto, existe também o retro-espalhamento a ser
considerado, onde certa fração dos elétrons eventualmente sofrerão colisões elásticas de
grandes ângulos e retornarão a superfície do resist em um ponto diferente do qual eles
partiram, causando distorções e super-expondo regiões próximas ao padrão desejado,
isso leva ao chamado efeito de proximidade [72].
A técnica de litografia por feixe de elétrons pode empregar duas classes de resists,
classificados como positivo e negativo. Onde as colisões inelásticas dos elétrons com o
resist resulta na ionização, no qual é acompanhada por mudanças físico-químicas. Os
resists do tipo positivo possuem normalmente baixa solubilidade ao removedor, mas
sofrem uma conversão quando expostos aos elétrons tornando-se altamente solúveis. O
5

http://www.gel.usherbrooke.ca/casino/index.html
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Figura 3.12: Simulação de Monte Carlo dos elétrons com diferentes energias.
resit positivo mais utilizado, e utilizado neste projeto, é o PMMA (polimetilmetacrilato)
que é um polímero de cadeia longa que é quebrado pelo feixe de elétrons em menores
cadeias, mais solúveis. Já os resists do tipo negativo ocorre a situação inversa, sendo
o material altamente solúvel ao removedor (developer), este torna-se pouco solúvel ao
ser exposto aos elétrons. Um exemplo de resist negativo seria o HSQ (silsesquioxano
de hidrogênio) que sofre uma reação de ligações cruzadas que combina cadeias menores
em uma maior, menos solúvel.
Logo após a exposição do resist ao feixe de elétrons, segue o procedimento de revelação também chamado development, onde o resist é imerso em uma líquido removedor
(developer) a fim de dissolver os fragmentos (resist positivo) ou as moléculas não ligadas (resist negativo). A temperatura e duração são importantes parâmetros durante
a revelação. A revelação do PMMA, por exemplo, é realizada em temperatura ambiente por meio de uma simples mistura de 15 ml de água destilada com 35 ml de álcool
isopropílico, agitando-se a amostra por 45 s nessa mistura. Ao decorrer da revelação
o solvente (mistura) penetra na matriz do polímero e começa a cercar os fragmentos,
obtendo por fim o padrão desejado. A escolha de qual resist é o mais adequado depende
das estruturas no qual se pretende desenvolver, se refletindo no tamanho da área de
exposição feita ,e consequentemente no tempo de uso do equipamento para expor as
áreas determinadas com o feixe de elétrons, assim para pequenas estrutura o resist
positivo é o mais indicado.

3.2
3.2.1

Métodos de Caracterização
Perfilometria

Um equipamento essencial para obter informação quanto à topografia de superfície,
rugosidade e tamanho de espessura de uma amostra, é o Dektak 150 Surface Profiler
da Veeco, mostrado na Figura 3.13a, presente no Laboratório de Superfícies e Nanoes-
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truturas no CBPF. Sendo um perfilômetro que realiza varreduras de superfície usando
técnicas de perfilometria de contato com tecnologia Stylus, isto é, tecnologia de ponta
de agulha de poucos micrômetros de diâmetro, exibida em destaque na Figura 3.13b.
Tal tecnologia para metrologia de superfícies surgiu aproximadamente na década de 60,
onde sua função primária era obter a espessura de filmes.

(a) Equipamento

(b) Agulha Stylus

Figura 3.13: Equipamento usado no processo de perfilometria.
O perfilômetro depende de uma agulha, que consiste basicamente de uma haste
de metal com uma ponta de diamante, movendo-se linearmente sobre a superfície de
interesse, a fim de obter o perfil da superfície, como representado na Figura 3.14. Essa
agulha encontra-se presa a um braço mecânico acoplado a um transformador diferencial
variável linear (LVDT), que é um sensor para medição de deslocamento linear. Tal a
agulha encontra variações na superfície, esta se move verticalmente movendo o núcleo
de metal do transformador gerando um sinal DC que é então digitalizado e armazenado
para representar o perfil de superfície da amostra.

Diâmetro
da ponta

Figura 3.14: Esquema do processo de obtenção do perfil.
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O equipamento dispõe de um programa próprio onde é possível obter várias informações da superfície em análise, tais informações são listadas na Tabela 3.1.
Tabela 3.1: Parâmetros obtidos a partir do programa.
Dado

Informação

Expressão

Ra

Rugosidade média

𝑅𝑎 =

1 ∫︀ 𝑥=𝐿
𝐿 𝑥=0

|𝑦|𝑑𝑥

√︁

𝑦 2 (𝑥)𝑑𝑥

Rq

Valor quadrático médio da rugosidade

𝑅𝑞 =

Rp

Pico máximo do perfil

Obtido diretamente do perfil

Rv

Profundidade máxima de vale do perfil

Obtido diretamente do perfil

Rt

Altura máxima da superfície

𝑅𝑡 = |𝑅𝑝| + |𝑅𝑣|

1 ∫︀ 𝐿
𝐿 0

Tal equipamento foi utilizado para calibração da taxa de deposição do material
depositado por meio da técnica de ablação a laser, medindo-se a espessura depositada
e a uniformidade da amostra em uma pequena região delimitada para se definir a
distância entre alvo e substrato, e ,além disso, a rugosidade do material depositado.

3.2.2

Microscópios Eletrônicos

Microscópio Eletrônico de Varredura - MEV
Considerado uma importante ferramenta na pesquisa de materiais, o microscópio
eletrônico de varredura (MEV) permite a observação e caracterização de materiais
heterogêneos orgânicos e inorgânicos na escala de nanômetros (nm) a micrometros
(𝜇𝑚). A popularidade do MEV vem de sua capacidade de obter imagens de aparência
tridimensional da superfície de uma grande variedade de materiais, sendo um dos mais
versáteis para exame e análise das características microestruturais dos objetos sólidos.
Um importante recurso do microscópio eletrônico de varredura é a grande profundidade
de campo, que é responsável em parte, pela aparência tridimensional, esse efeito faz
com que objetos que estão mais próximos ou mais afastados do plano focal sejam
visualizados com nitidez.
Os componentes básicos do microscópio eletrônico de varredura são o sistema de
lentes magnéticas, que funcionam como a óptica do microscópio, o canhão de elétrons,
local onde o feixe de elétrons é gerado e acelerado, o detector de elétrons em conjunto
com a eletrônica, que geram os pixels para formação da imagem da amostra observada,
e o sistema de controle, onde foco, magnificação e demais parâmetros são controlados e
ajustados, como esquematizado na Figura 3.15a. O feixe de elétrons emitido no canhão
de elétrons é gerado por termoemissão para o caso de um microscópio com catodo
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de filamento de Tungstênio, ou por emissão por campo com um catodo do tipo Field
Emission (FEG), onde uma diferença de potencial remove os elétrons da ponta finíssima
do catodo FEG.
Fonte
de elétrons

Feixe
de elétrons

Lentes
condensadoras
Detector
de raios X
Elétrons
secundários

Bobinas
defletoras

Amostra

Lentes
Objetivas

Detector de
elétrons
retroespalhados

Elétrons
retroespalhados

50 nm
Raios X

Amostra

Detector de
Elétrons secundários

Bomba de vácuo

(a) Microscópio

1000 nm
5000 nm

(b) Volume de interação

Figura 3.15: Esquema ilustrativo do equipamento de microscopia eletrônica de varredura MEV.

Esse feixe de elétrons é então focado por meio do conjunto de lentes magnéticas
em um ponto da amostra, se a amostra for fina parte dos elétrons será transmitida,
e os demais que não atravessaram a amostra se dispersarão, interagindo e gerando
vários sinais de resposta, como elétrons secundários, elétrons retro-espalhados, raios X
característicos, elétrons Auger, fotoluminescência. Esses sinais de resposta são gerados
em uma pequena região na amostra chamada de volume de interação ou garrafão de
elétrons, esse volume varia inversamente com o número atômico do material observado.
Diversas técnicas e análises utilizam esses sinais para obter diferentes informações da
amostra em análise.
Para gerar a imagem de microscopia de varredura, o feixe de elétrons realiza uma varredura sobre a amostra, onde os elétrons secundários detectados são os responsáveis pela
formação da imagem. Esses elétrons possuem baixa energia, de até aproximadamente
50 eV, e estão presentes na superfície do volume de interação, em uma profundidade
não maior que 50 nm, diferentemente dos demais sinais gerados que trazem informações do interior da amostra, como a imagem por elétrons restro-espalhados que fornece
informação da composição da amostra, assim como a espectroscopia de dispersão de
raios X (EDS), que utiliza os raios X gerados na amostra por meio do feixe de elétrons
acelerado, contudo com uma menor resolução que a anterior. Foi utilizado no estudo
desenvolvido o Jeol JSM 6490-LV, microscópio eletrônico de varredura do Laboratório
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Multiusuário de Nanociência e Nanotecnologia no CBPF.
Microscópio Eletrônico de Transmissão - MET

O microscópio eletrônico de transmissão (MET) inclui um grande alcance de diferentes instrumentos, assim como o MEV, que fazem uso das propriedades dos elétrons,
tanto como partículas quanto como ondas. Tal microscópio gera um formidável alcance
de sinais, de modo que podemos obter imagens, padrões de difração e vários diferentes
tipos de espectros a partir da mesma pequena região da amostra.
A técnica possui estrutura similar ao microscópio de varredura, contudo, o conjunto
de lentes é diferenciado, sendo a amostra inserida aproximadamente no centro da coluna
do microscópio, na Figura 3.16a é mostrado um diagrama esquemático do microscópio
de transmissão. As voltagens de aceleração utilizadas no MET são muito superiores,
apresentando um comprimento de onda bem pequeno, para que em alto vácuo a amostra
seja transparente a elétrons.
Fonte
de elétrons
Lentes
Condensadoras

Amostra
Lente
Intermediária

Feixe
de elétrons

Lente
Objetiva

Feixe incidente de alta voltagem

Elétrons
Absorvidos

Lente
Projetora

Imagem

Elétrons
Elasticamente
Espalhados

(a) Microscópio

Raios X
Elétrons Característicos
Secundários
Luz
Visível

Elétrons
Retroespalhados
Elétrons
Auger

Pares de
Elétron-Buraco

Feixe direto
de elétrons

Raios X
Bremsstrahlung

Elétrons
Inelásticamente Espalhados

(b) Sinais secundários

Figura 3.16: Esquema ilustrativo do equipamento de microscopia eletrônica de transmissão MET.

A menor distância entre dois pontos que pode ser determinada em uma observação
é definida como resolução. A resolução de um MET significa diferentes coisas para
diferentes funções do instrumento, usando a equação de de Broglie pode-se mostrar que
o comprimento de onda do elétron é relacionado a sua energia, de modo que obtemos
√
a relação, 𝜆 = ℎ/ 2𝑚0 𝑒𝑉 , contudo para energia acima de 100
keV é necessária uma
√︁
correção relativística, sendo escrita da seguinte forma, 𝜆 = ℎ/ 2𝑚0 𝑒𝑉 (1 + 𝑒𝑉 /2𝑚0 𝑐2 ),
onde para uma energia de 100 keV, temos 𝜆 ∼ 0.00386 nm.
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Agora, analisando a resolução de imagem do MET em termos do critério clássico
de Rayleigh, no qual afirma que a menor distância que pode ser determinada, 𝛿, é dada
aproximadamente por 𝛿 = 0.61𝜆/𝜇 sin 𝛽, onde 𝜆 é o comprimento de onda da radiação,
𝜇 é o índice de refração do meio visualizado e 𝛽 o semiângulo da coleção de lentes
magnificadoras. Por simplicidade, assumindo 𝜇 sin 𝛽 = 1 que é também conhecido como
abertura numérica, obtemos que 𝛿 ∼ 0.00232 nm, o que é muito menor que o diâmetro
de um átomo, podemos comparar a um microscópio de luz visível de comprimento de
onda 𝜆 = 550 nm, onde a resolução é 𝛿 ∼ 300 nm.
Todavia, em um microscópio eletrônico de transmissão real existem outros fatores
que contribuem para a redução da resolução de imagem, como a existência de aberrações
(esférica, cromática, astigmatismo e tipo coma) e partes não perfeitamente alinhadas
do microscópio.
Os elétrons são um tipo de radiação ionizante e sua vantagem ao interagirem com
uma amostra, assim como no MEV, é a produção de uma grande variedade de sinais
secundários, resumidos na Figura 3.16b. A fim de obter o melhor sinal da amostra,
o microscópio deve ser capaz de gerar um feixe de elétrons incidente bem pequeno
(< 1 − 5 nm em diâmetro) [74].
Importantes conceitos em microscopia são o de profundidade de campo e o de
profundidade de foco, onde a profundidade de campo é a medida de quanto do objeto
que se está observando permanece em foco ao mesmo tempo, e o termo profundidade de
foco se refere à distância na qual a imagem pode se mover em relação ao objeto e ainda
permanecer em foco. As aberturas existentes no microscópio diminuem a intensidade
do feixe, contudo também agem de forma a aumentar a profundidade de campo do
espécime, assim como aumentar a profundidade de foco das imagens.
A profundidade de campo é principalmente usada no MEV para produzir uma
imagem tipo 3D da superfície da amostra. Por sua vez, no MET a amostra está em
foco na superfície superior e inferior da amostra ao mesmo tempo, considerando que
a amostra seja transparente aos elétrons, de modo que certo cuidado deve ser tomado
ao se analisar imagens em duas dimensões que possuem informações de três dimensões,
pois uma imagem de MET possui nenhuma sensibilidade de profundidade.
Para se obter informação usando elétrons transmitidos no MET, a amostra utilizada
deve ser extremamente fina (< 100 nm) e quanto mais fina melhor, pois para uma
amostra ser transparente aos elétrons, ela deve ser fina o suficiente a fim de transmitir
elétrons para se obter intensidade suficiente sobre a tela ou câmera CCD6 , fornecendo
uma imagem interpretável. Esse requerimento é uma função da energia dos elétrons e
o número atômico médio da amostra, mas invariavelmente, quanto mais fina a mostra
6

Dispositivo de Carga Acoplada ou CCD (do inglês, charge-coupled device) é um sensor para
captação de imagens formado por um circuito integrado que contém uma matriz de capacitores
acoplados.
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melhor é o resultado.

3.2.3

Refletividade de Raios X em Baixos Ângulos

A técnica de refletividade de Raios X é usada para determinar informações como,
a espessura de uma camada fina, o espaçamento vertical de um empilhamento de
multicamadas, a rugosidade na superfície e na interface, e a densidade média de um
sistema de camadas [75].
Os raios X são ondas eletromagnéticas, logo se deve esperar algum tipo de fenômeno
de refração em interfaces entre diferentes meios. Por definição o índice de refração
𝑛 do vácuo é 1 (um). É bem conhecido que para a luz visível no vidro 𝑛 é maior e
pode variar consideravelmente, de 1,5 à 1,8 dependendo do tipo de vidro. O índice de
refração depende da frequência 𝜔 da luz, tal que a luz azul é mais refratada do que a
luz vermelha. Para raios X a diferença da unidade de 𝑛 é muito pequena, da ordem de
10−5 . Para raios X o índice de refração pode ser expresso como:
𝑛 = 1 − 𝛿 + 𝑖𝛽

(3.7)

sendo os dois números reais 𝛿 e 𝛽 relativos às propriedades de dispersão e absorção do
meio, respectivamente, dependendo do material e do comprimento de onda incidente [76].
A parte imaginária 𝛽 é geralmente muito menor que 𝛿.
𝛿=

2𝜋𝜌𝑎𝑡 𝑓 0 (0)𝑟0
𝑘2

(3.8)

𝜇
(3.9)
2𝑘
sendo 𝜇 o coeficiente de absorção, 𝑘 o vetor de onda, 𝑘 = 2𝜋/𝜆, 𝜌𝑎𝑡 a densidade
de número atômico, 𝑓 0 (0) o fator de espalhamento atômico e 𝑟0 o comprimento de
espalhamento por elétron.
O índice de refração 𝑛 é menor que 1 (um) devido ao fato que o espectro de raio
X em geral, encontra-se no lado da alta frequência de diversas ressonâncias associadas
com a ligação dos elétrons.
A Lei de Snell, nomeada em homenagem ao Físico holandês Willebrørd Snell
(1591–1626) quem primeiro afirmou a lei num manuscrito em 1621 [77], relaciona o
ângulo de incidência 𝛼 ao ângulo refratado 𝛼′ :
𝛽=

𝑛 cos 𝛼 = 𝑛′ cos 𝛼′

(3.10)

Um índice de refração menor que a unidade implica que abaixo de certo ângulo incidente
chamado ângulo crítico, 𝛼𝑐 , os raios X sofrem uma reflexão externa total. Expandindo
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o cosseno da Eq.(3.10) com 𝛼 = 𝛼𝑐 , 𝛼′ = 0, fazendo por simplicidade 𝛽 = 0 e usando a
Eq.(3.7) é possível relacionar 𝛿 ao ângulo crítico:
𝛼𝑐 =

√

2𝛿

(3.11)

O desvio de 𝑛 da unidade é muito pequeno como visto, logo o ângulo crítico é pequeno
da ordem de miliradianos (0,05𝑜 ).
A técnica experimental para determinar a refletividade de um material é chamada
refletometria. Quando um filme com densidade uniforme é depositado em cima de um
substrato, a refletividade de Fresnel normal de um subtrato puro torna-se modulada
por oscilações devido à interferência de ondas refletidas na superfície ar/filme e ondas
refletidas na interface filme/substrato [78]. Essas oscilações são chamadas Franjas de
Kiessig [79], cujo nome deve-se a Heinz Kiessig quem descobriu-as na década de 30.
Devido à resolução finita do experimento, existe um limite superior e inferior na
espessura de camada que pode ser detectada por refletometria. Para equipamentos
de laboratório esses dois limites são normalmente aproximadamente 3 e 350 nm, respectivamente [80]. A amplitude das oscilações depende do número de onda 𝑘, sendo
𝑘 = 2𝜋 sin 𝜃/𝜆, e do contraste de densidade entre o filme e o substrato. Quanto maior
o contraste de densidade, maior é a amplitude de oscilação. Todos os tipos de amostras
podem ser medidas como, cristalina, amorfa, ou de tipo líquida, contanto que suas
superfícies sejam suficientemente planas na escala macroscópica.
Os parâmetros estruturais como densidade e espessura de camada, podem ser determinados por uma derivação semelhante à que conduz à Lei de Bragg para difração.
A expressão é dada por,
𝑚2 𝜆2
sin2 𝜃 =
+ 2𝛿
(3.12)
4𝑑2
Se o número da franja 𝑚2 é plotado contra o correspondente sin2 𝜃, onde 𝜃 é a posição do
máximo da correspondente franja, uma linha reta deverá ser observada com inclinação
igual a 𝜆2 /4𝑑2 e interceptará o eixo y com valor igual a 2𝛿, a partir desses dois valores
os parâmetros do material como espessura (𝑑) e densidade eletrônica (𝜌𝑒 ) podem ser
calculados.

3.2.4

Sistema de Medida das Propriedades Físicas - PPMS

Considerado essencial para caracterização de materiais, o PPMS (do inglês, Physical
Properties Measurement System) é um sistema de última tecnologia, onde uma variedade
de amostras como, pastilhas, filme fino e pó podem ser medidas, com possibilidade de
aplicação de campo magnético e variação de grandes intervalos de temperatura. Tal
sistema permite realização de diferentes tipos de medidas como, medidas térmicas -
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capacidade calorífica e transporte térmico, medidas de transporte elétrico - transporte
AC e resistência DC, e medidas magnéticas - susceptibilidade AC, magnetização AC/DC
e magnetometria VSM.
Medidas de Transporte Elétrico
Em muitos, mas não todos, meios condutores existe uma simples relação linear
entre a diferença de potencial de duas extremidades do meio e uma corrente constante
fluindo entre elas, usualmente expressa como, 𝑉 = 𝑅𝐼, onde 𝑅 é uma constante de
dimensionalidade volts/ampere=ohms. No material ôhmico, a resistência depende da
composição do material e o formato do material entre os eletrodos. Tal expressão foi
constatada pelo físico e matemático alemão Georg Simon Ohm, e o que hoje é conhecido
como a lei de Ohm aparece em seu livro A cadeia galvânica de 1827, no qual ele apresenta
sua completa teoria da eletricidade [81].
A densidade de corrente em um material é proporcional ao campo elétrico, expressa
por E = 𝜌J, onde 𝜌 é a resistividade do material, tal expressão é conhecida como a
forma diferencial da lei de Ohm. Relacionando as duas expressões, temos E = (𝑉 /𝐿) =
𝜌J = 𝜌𝐼/𝐴, observando que 𝑉 = 𝜌𝐼𝐿/𝐴, temos a relação 𝑅 = 𝜌𝐿/𝐴, onde a resistência
depende da forma geométrica do material e a resistividade é uma propriedade intrínseca
do material [82].

1

A

A

V

V
2

1

2

3

4

L
(a) Duas Pontas

(b) Quatro Pontas

Figura 3.17: Métodos de medida do transporte elétrico.
Os métodos mais comuns de medida experimental da resistividade do material são
o método de duas pontas ou o método de quatro pontas. No método de duas pontas,
exemplificado na Figura 3.17a, dois contatos são mantido separados a uma distância
fixa e são movidos juntos sobre a superfície a ser medida. Tanto a corrente quanto a
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voltagem são medidas pelos mesmos contatos, dessa forma, são medidas resistências
parasitas, como a resistência entre o contato e a superfície do material.
Por sua vez, no método de quatro pontas são utilizados dois contatos adicionais,
onde os quatro contatos são colocados sobre a superfície plana do material a ser medido,
exemplificado na Figura 3.17b. E a corrente é aplicada através dos contatos mais
externos, e o potencial é medido entre os pares de contatos internos. Como os contatos
que medem a voltagem, não transportam a corrente não existe assim as resistências
parasitas.
Portanto, ao realizar medidas de baixa resistência, como na transição de um material normal ao estado supercondutor, é necessária a utilização do método de quatro
pontas, pois a existência das resistências parasitas no método de duas pontas faria
com que em uma transição supercondutora o material nunca alcançasse a resistência
zero. Entretanto, para medidas da resistência de materiais com resistência da ordem
de MegaOhms(MΩ) ou GigaOhms(GΩ) as resistências parasitas não são significativas,
estando elas na ordem da incerteza de tal medida. No caso da medida da resistência
de bons condutores seria necessária a utilização da técnica de quatro pontas, devido à
sua boa condutância.
Na configuração do método de quatro pontas, a resistividade 𝜌 é dada por,
𝜌=

𝑉 𝐴
𝐼 𝐿

(3.13)

onde 𝐴 é a área transversal da amostra e 𝐿 é o comprimento entre os dois contatos da
voltagem, onde para um filme fino o comprimento 𝐿 é bem maior que a área transversal
𝐴. Para evitar problemas nas medidas de transporte elétrico, os contatos devem ser bem
feitos e resistentes a variações de temperatura, onde o estresse térmico pode enfraquecer
ou romper o contato. Os contatos elétricos na amostra são realizados usando-se tinta
prata e fios de platina de 25 𝜇m de diâmetro, onde os fios são conectados ao porta
amostra com solda de estanho.
Medidas Magnéticas
Baseado na lei de Faraday no qual afirma que uma força eletromagnética é gerada
em uma bobina quando existe uma variação no fluxo magnético vinculado à bobina, a
configuração do sistema de medida magnética consiste em colocar uma amostra dentro
de um campo magnético uniforme para ser magnetizada, e ser vibrada senoidalmente
perpendicularmente à um campo magnético aplicado próxima à bobina detectora, esquematizado na Figura 3.18, e como o fluxo do campo magnético próximo às bobinas
detectoras varia senoidalmente, a voltagem induzida nas bobinas é proporcional ao momento magnético da amostra, tal método foi desenvolvido por Simon Foner na década de
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60 [83]. Esta técnica permite a realização de medidas das propriedades magnéticas em
função do campo magnético aplicado, da temperatura, e da orientação cristalográfica,
dessa forma, utilizada em diferentes tipos de materiais magnéticos.
Oscilador

Conjunto
Transdutor
Haste

Polos do
Eletromagneto

Amostra
Bobinas

Figura 3.18: Representação esquematica do sistema de magnetometria por amostra vibrante
- VSM.

A técnica é denominada magnetometria por amostra vibrante - VSM (do inglês,
vibrating sample magnetometer), seu princípio básico de operação é a variação de fluxo
magnético que induzirá uma voltagem na bobina detectora, essa voltagem é dependente
do tempo, que é dada pela expressão,
(︃

𝑉𝑏𝑜𝑏

𝑑Φ
𝑑Φ
=−
=−
𝑑𝑡
𝑑𝑧

)︃ (︃

𝑑𝑧
𝑑𝑡

)︃

(3.14)

sendo Φ o fluxo magnético contido pela bobina detectora, 𝑧 a posição da amostra em
relação a bobina, e 𝑡 o tempo.
O oscilador produz um sinal oscilatório que é traduzido pelo conjunto transdutor7 em
movimento vertical. A amostra é presa a uma haste que vibra, centrada entre dois polos
de um eletromagneto que gera uma campo magnético de alta homogeneidade. Bobinas
estacionárias são montadas nos polos do eletromagneto e seus centros de simetria
coincidem com o centro magnético da amostra. Por isso, a variação no fluxo magnético
originário do movimento vertical da amostra magnetizada induz uma voltagem 𝑉𝑏𝑜𝑏
nas bobinas. O campo magnético aplicado, sendo constante, não tem efeito sobre a
voltagem, mas é necessário para magnetizar a amostra.
De acordo com Faraday, a voltagem em uma bobina com área 𝐴 e 𝑛 espiras pode
7

O transdutor é um dispositivo que transforma um tipo de energia em outro, neste caso, ele transduta
energia elétrica em energia mecânica.
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ser escrita como,

𝑑B
.
(3.15)
𝑑𝑡
Quando a amostra está em um campo magnético homogênio H0 , ela será magnetizada
e terá magnetização M. A densidade de fluxo magnético B próximo à amostra torna-se,
𝑉𝑏𝑜𝑏 = −𝑛𝐴

B = 𝜇0 (H0 + M),

(3.16)

onde podemos expressar M como o resultante momento magnético m por unidade de
volume,
𝑑m
M=
(3.17)
𝑑𝑉
em um campo magnético constante H0 , temos,
𝑑B
𝑑M
=
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(3.18)

por fim, obtendo a relação,

𝑑M
.
(3.19)
𝑑𝑡
Portanto, a obtenção do potencial na bobina por meio da variação do fluxo magnético
fornece a magnetização na amostra.
𝑉𝑏𝑜𝑏 = −𝑛𝐴

3.2.5

Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios X XPS

Análises de superfícies por espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X XPS (do inglês, X-ray Photoelectron Spectroscopy), ou como também conhecido por espectroscopia de elétrons para análise química - ESCA (do inglês,Electron Spectrosocpy
for Chemical Analysis), são realizadas irradiando uma amostra com raios X moles
monoenergéticos no vácuo e analisando a energia dos elétrons emitidos. Os raios X
normalmente usados possuem limitado poder de penetração, da ordem de 1-10 micrometros.
Estes fótons interagem com os átomos da superfície da amostra por meio do efeito
fotoelétrico, causando a emissão dos elétrons. Os elétrons emitidos possuem energias
cinéticas dadas por,
𝐸𝑘 = ℎ𝜈 − 𝐸𝑙 − 𝜑𝑡
(3.20)
onde, ℎ𝜈 é a energia do fóton, 𝐸𝑙 é a energia de ligação do orbital atômico no qual o
elétron se originou, e 𝜑𝑡 é a função trabalho do espectrômetro.
A energia de ligação pode ser considerada como uma energia ionizante do átomo
para a particular camada envolvida. Como existe uma variedade de possíveis íons para
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cada tipo de átomo, existe uma correspondente variedade de energias cinéticas dos
elétrons emitidos. Além disso, existe uma probabilidade diferente para cada tipo de
processo.
Em adição aos fotoelétrons emitidos no processo fotoelétrico, são também emitidos
elétrons Auger devido à relaxação deixada dos íons energéticos após a fotoemissão. Esta
emissão ocorre aproximadamente 10−14 s após o evento fotoelétrico [84].
Fotoelétron

Elétron Auger

Nível de
Fermi

Nível de
Fermi

L2,3 ou 2p

L2,3 ou 2p

L1 ou 2s

L1 ou 2s

Fóton

Energia de
Ligação

K ou 1s

Energia de
Ligação

K ou 1s

(a) Processo Fotoelétrico

(b) Processo Auger

Figura 3.19: Diagrama dos processos de emissão de elétrons que ocorrem na espectroscopia
de fotoelétrons excitados por raios X - XPS .

No processo Auger, esquematizado na Figura 3.19, um elétron mais externo cai
ocupando a vacância no orbital mais interno e um segundo elétron é emitido, carregando
o excesso de energia. Os elétrons Auger possuem energia cinética igual à diferença entre
a energia do íon inicial e o duplamente carregado íon final, sendo independente do modo
de ionização inicial. Dessa forma, a fotoionização normalmente leva à emissão de dois
elétrons, um fotoelétron e um elétron Auger, sendo a energia dos elétrons emitido não
superior à energia do fóton ionizante.
As probabilidades de interação dos elétrons com a matéria é muito maior do que
para os fótons. Assim, enquanto ocorre a ionização a uma profundidade de poucos micrometros, somente aqueles elétrons que se originaram dentro de dezenas de Angstroms
abaixo da superfície do sólido podem deixar a superfície sem perda de energia. E são
esses elétrons que produzem os picos nos espectros e são os mais úteis.
Os elétrons que deixam a amostra são detectados por um espectrômetro de elétrons
de acordo com suas energias cinéticas, esquematizado na Figura 3.20b. O analisador é
operado como uma janela de energia, aceitando somente aqueles elétrons que possuem
energia dentro do alcance da janela fixada. O escaneamento por diferentes energias é
acompanhado pela aplicação de um campo eletrostático antes do analisador, com a
voltagem de retardação variando de zero até a energia do fóton incidente. Os elétrons
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são detectados como eventos discretos, e o número de elétrons para um dado tempo
de detecção e energia formam os picos que aparecem nos espectros que permitem a
identificação e quantificação de todos os elementos da superfície da amostra (exceto
hidrogênio e hélio).

Analisador

Óptica
eletrônica

Fonte de
raios X

Detector

Amostra

Câmara de
Alto vácuo

Bomba de Vácuo

(a) Equipamento

(b) Diagrama

Figura 3.20: (a) Equipamento de espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X.(b)
Diagrama esquemático dos componentes do espectroscópio.

Para análise da amostra e obtenção de informação da composição em função da
profundidade no espécime, é necessário realizar uma corrosão por íons de argônio,
também usada para remoção de contaminantes na superfície da amostra.
O espectrômetro utilizado no trabalho foi, o Thermo Fischer ESCALAB 250 XI com
fonte de raios X Al 𝐾𝛼 monocromáticos, mostrado na Figura 3.20a, pertencente ao
laboratório de reatores, cinética e catálise - RECAT, no Departamento de Engenharia
Química da Universidade Federal Fluminense.

Capítulo 4
Desenvolvimento Experimental
Neste capítulo são apresentados os detalhes dos procedimentos e etapas realizados
na preparação e crescimento das amostras estudadas nesta dissertação. O processo de
preparação das amostras pode ser resumido em poucas etapas: preparação dos substratos
e deposição dos filmes finos. Contudo, na etapa de deposição de filmes foram produzidos,
dois grupos de amostras com métodos de preparação diferenciados, sendo a estrutura
magnética existente no primeiro grupo de amostras composta por nanopartículas, e no
segundo grupo a estrutura magnética é constituída por nanoestruturas no formato de
discos.

4.1

Preparação dos Substratos

Para início do crescimento de filmes é necessário realizar a preparação do substrato
que o material se depositará sobre. O substrato escolhido e utilizado nas deposições
foi de silício (Si) monocristalino com orientação (100), existindo uma fina camada de
óxido de silício (𝑆𝑖𝑂2 ) de espessura ∼200 nm recobrindo uma das faces do monocristal,
estando também polida.
Os substratos de silício são adquiridos no formato de discos com 4 polegadas de
diâmetro, sendo cortados com o auxílio de um cortador com ponta de diamante em
pedaços com áreas de ∼ 15 x 10 mm2 para facilitar a manipulação no decorrer da
deposição dos filmes.
A preparação dos substratos consistiu em três processos, primeiramente era realizada
uma lavagem dos substratos já cortados, com água e sabão por 15 minutos na lavadora
por ultrassom para remoção de gorduras, em seguida, uma lavagem somente com água
por 15 minutos na mesma lavadora para remover os resíduos de sabão, e por fim uma
lavagem com acetona por 15 minutos na lavadora por ultrassom para remoção de
qualquer sujeira restante. A secagem dos substratos era realizada por jateamento de
gás argônio ou ar comprimido com o auxílio de uma pistola, e finalmente o substrato
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era posicionado no porta amostra e inserido no equipamento de deposição.

4.2

Calibração da técnica de Ablação a Laser

Para se obter um filme fino de qualidade algumas fatores são fundamentais, sendo
os principais, o controle da espessura depositada sobre o substrato e homogeneidade
de deposição. Para isso, foi realizada uma série de caracterizações das deposições de
nióbio produzidas por meio do sistema de Ablação a Laser, a fim de definir parâmetros
como, taxa de deposição, distância entre substrato e alvo, homogeneidade da deposição,
para uma deposição de boa qualidade.
Alvo

Feixe de Laser

L

Substrato

Figura 4.1: Distancia substrato e alvo.
Para superar a dificuldade do crescimento de um filme fino uniforme, é realizada
uma deposição com uma configuração específica no qual o substrato alinhado com o
alvo encontra-se mais afastado do mesmo, como mostrado na Figura 4.1, possibilitando
o crescimento de filmes de perfil uniforme, contudo existem algumas desvantagens,
como baixa taxa de deposição e as espécies que atingem o substrato estão termalizadas,
esta última em específico anula uma das maiores vantagens da técnica de ablação que
é a melhoria da mobilidade dos átomos adsorvidos devido à energia hipertermal das
espécies da deposição.
Utilizando um laser de comprimento de onda 𝜆 = 1064 nm, com frequência de
repetição do pulso de 10 Hz, cada pulso com duração de 7 ns, e potência de 200 mJ,
foram realizadas cinco deposições de nióbio com durações definidas sobre o substrato
já preparado, no qual variou-se a distância entre alvo e substrato em intervalos de 1 cm,
iniciando a partir de 3 cm até 7 cm de distância entre alvo e substrato, considerando que
era movido somente o porta amostra com o substrato. Como explicado anteriormente,
na secção 3.1.1, o material a ser depositado é ejetado com diversas velocidades angulares
na pluma, tendo as espécies da região central da pluma uma velocidade maior, logo ao
se afastar o substrato do alvo é selecionada uma região com um menor ângulo sólido e
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consequentemente uma variação menor de velocidades, exibindo uma deposição mais
uniforme.
Devido a não uniformidade de deposição, uma caracterização inicial por meio da
técnica de refletividade de raios X não seria a mais adequada, assim, foi escolhido o
perfilômetro para se obter tais informações iniciais.
Substrato

Area 4 x 4 mm2

6
5
4
123
Fita Kapton

Figura 4.2: Diagrama esquemático da deposição por ablação a laser e perfil de medida no
perfilômetro.

Sobre o substrato, em todas as cinco amostras, foi definida uma área de 4x4 𝑚𝑚2
contornada com fita Kapton para deposição do material somente sobre a área delimitada
no substrato. O tempo de deposição foi definido de acordo com a distância entre o
alvo e o substrato, devido à esperada diminuição na quantidade de material depositado
em função do aumento da distância. Os nomes das amostras, descritos na Tabela 4.1,
foram designados de acordo com a distância definida.
Tabela 4.1: Amostras produzidas para calibração do sistema de deposição por ablação
a laser.
Nome da amostra

Distância entre Alvo e Substrato

Tempo de Deposição

D3

3,0±0,2 cm

15 minutos

D4

4,0±0,2 cm

15 minutos

D5

5,0±0,2 cm

15 minutos

D6

6,0±0,2 cm

40 minutos

D7

7,0±0,2 cm

40 minutos

Para obtenção do perfil geral da amostra e espessura depositada, foi realizada uma
sequência de medidas sistemáticas com o perfilômetro. Esquematizadas na Figura 4.2,
as medidas foram realizadas em seis regiões da amostra, três regiões horizontais e outras
três regiões verticais, sendo que em cada região a medida foi realizada três vezes, para
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se obter uma média da medida na determinada região, como mostrado na Figura 4.3
os três perfis medidos na mesma região 1 da amostra D3 e o perfil médio obtido na
região. Este procedimento foi realizado para todas as cinco amostras.
Média

1 0 0 0

1 c

1 0 0 0

8 0 0

E s p e s s u ra (n m )

6 0 0

E s p e s s u ra (n m )

1 b

8 0 0

1 a

4 0 0
2 0 0

6 0 0

4 0 0
2 0 0
0

0
0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

0

4 0 0 0

C o m p r i m e n t o ( µm )

(a) Medida dos perfis

1 0 0 0

Comprimento (µm)
2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

(b) Média dos perfis

Figura 4.3: (a)Gráfico da medida dos perfis da região 1 na amostra D3. (b)Gráfico da média
dos perfis na mesma região.

Em seguida, os perfis médios obtidos de cada uma das seis regiões em cada amostra,
foram utilizados para se obter a média geral do perfil em cada uma das cinco amostras,
mostrados na Figura 4.4 para a amostra D4.
Média

6 0 0

8 0 0

1
E s p e s s u ra (n m )

E s p e s s u ra (n m )

2
3

6 0 0

4
5

4 0 0

6

4 0 0

2 0 0

2 0 0
0

0
0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

C o m p r i m e n t o ( µm )

4 0 0 0

(a) Média das regiões

5 0 0 0
0

1 0 0 0

Comprimento (µm)
2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

(b) Média geral da amostra

Figura 4.4: (a)Grafico da média dos perfis das regiões na amostra D4. (b)Gráfico da média
geral na amostra D4.

Por fim, as médias gerais do perfil das cinco amostras podem ser observados na
Figura 4.5 para comparação. É importante ressaltar que as amostras D6 e D7 foram
ajustadas para exibirem a proporção de material depositado com duração de 15 minutos
para melhor comparação. Ajustes foram realizados nestes perfis com uma função polino-
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mial (𝑦 = 𝐴 + 𝐵𝑥 + 𝐶𝑥2 ), sendo possível obter a espessura média da camada de nióbio
depositada, assim como, a taxa de deposição de acordo com a distância definida entre
alvo e substrato. Na Tabela 4.2 são listadas as espessuras médias, taxas de deposição
das amostras e suas respectivas incertezas, assim como, os valores do ponto de maior
espessura das amostras depositadas.
8 0 0

8 0 0

E s p e s s u ra (n m )

E s p e s s u ra (n m )

6 0 0

6 0 0

D 3
4 0 0

D 4

2 0 0

D 5
D 6
D 7

D 3
4 0 0

D 4
D 5

2 0 0

D 6
D 7
0

0
0

1 0 0 0

2 0 0 0

C o m p r i m e n t o ( µm )

3 0 0 0

(a) Médias das amostras

4 0 0 0
0

1 0 0 0

2 0 0 0

C o m p r i m e n t o ( µm )

3 0 0 0

4 0 0 0

(b) Médias com ajuste

Figura 4.5: (a)Gráfico das médias das amostra. (b)Gráfico dos ajustes das amostras.
Podemos observar que a curvatura do perfil da deposição é reduzida com o aumento
da distância entre alvo e substrato. Concomitantemente, podemos notar a redução da
quantidade de material (nióbio) depositado, outro ponto a se observar é o valor da
espessura máxima em relação à espessura média, sendo que quanto mais próximo ao
alvo maior é a discrepância.
Tabela 4.2: Espessura e taxa de deposição das amostras produzidas para calibração do
sistema de deposição por ablação a laser.
Amostra

Espessura Média(nm)

𝑛𝑚
Taxa de Deposição( 𝑚𝑖𝑛
)

Espessura Máx.(nm)

D3

598 ± 35

39,9 ± 2,3

625 ± 1

D4

404 ± 21

26,9 ± 1,4

424 ± 1

D5

274 ± 13

18,3 ± 0,9

284 ± 1

D6

177 ± 10

11,8 ± 0,7

186 ± 1

D7

132 ± 7

8,7 ± 0,4

137 ± 1

No Gráfico 4.6, são mostradas as espessuras médias de cada amostra produzidas,
onde podemos observar um comportamento exponencial. Realizando um ajuste utilizando a função 𝑦 = 𝐴 + 𝐵/𝑥𝐶 , obtendo o valor da exponencial 𝐶 = (1,1 ± 0,3), sendo
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Espessura Média (nm)

um pouco distante do esperado 𝐶 ∼ 2, de acordo com a previsão por argumentos
geométricos.
7 0 0

Equaçao

y = A + B/x^C

6 0 0

A

-187.211 131.73735

B

2636.466

C

5 0 0

Valor

1.09035

Incerteza

569.458
0.31846

4 0 0
3 0 0
2 0 0
1 0 0
3

4

Distância (cm)
5

6

7

Figura 4.6: Gráfico da relação entre distância alvo e substrato, e espessura depositada.
A rugosidade média das amostras produzidas é 𝑅𝑎 = (151 ± 5) nm com uma superfície espelhada, revelando uma produção por ablação a laser sem a presença de
particulados na superfície, no qual tal presença aumentaria a rugosidade para a ordem
de micrometros.
Portanto, obtemos todas as informações necessárias para realizar a deposição de
filmes de nióbio por meio da técnica de ablação a laser, sendo elas, o perfil de espessura,
a taxa de deposição, e a rugosidade das amostras produzidas, e podemos assim preparar
as amostras desejadas.
De acordo com os perfis obtidos e as taxas de deposição determinadas, optou-se
pela deposição de nióbio com a distância entre alvo e substrato de 6 cm, isto é, taxa de
deposição e homogeneidade determinadas pela amostra D6, na qual pôde ser observado
que tal distância produz filmes de boa uniformidade e com taxa de deposição não muito
baixa. Em contraposto, os parâmetros da amostra D7 sugerem igualmente ótimas
condições de deposição, entretanto, quanto maior a distância entre alvo e substrato, as
espécies ejetadas se depositariam já termalizadas, e isso se refletiria na aderência do
filme ao substrato, e uma taxa de deposição menor elevaria o tempo de utilização do
equipamento para deposição.

4.3

Calibração da técnica de Pulverização Catódica

Antes do crescimento de filmes pela técnica também conhecida como Magnetron
Sputtering, é necessário assim como na técnica de deposição anterior, definir as taxas de

54

Capítulo 4. Desenvolvimento Experimental

deposição dos materiais. Para isso, é importante identificar e controlar os parâmetros
de deposição, sendo fundamental a determinação da intensidade de corrente necessária
para o início da deposição de cada material, visto que, para verificar a presença do
plasma para a deposição em cada alvo é preciso aumentar a intensidade de corrente até
a observação da formação do plasma.
Assim, é definido um tempo de duração da deposição, com base em materiais
semelhantes com taxas já definidas, para calibração da taxa de deposição do material em
específico. Principalmente, pela conhecida uniformidade nas deposições por sputtering,
as espessuras são determinadas por medidas de refletividade de raios X da camada
depositada de cada material, ao se analisar o espaçamento entre as franjas de Kiessig.
Os materiais depositados por meio da presente técnica são somente o permalloy e
a alumina, tendo sido mantidos fixos parâmetros, como, a distância entre o alvo e o
substrato 𝐷 = (10,0±0,2) cm, a pressão base 𝑃𝐵 < (2,0±0,5) x10−7 Torr, a temperatura
do substrato 𝑇 = (23 ± 1) o C (temperatura ambiente), durante a deposição.
O método de determinação da espessura por meio das franjas de Kiessig foi discutido
na secção 3.2.3, onde ao se utilizar a expressão matemática 3.12 podemos obter a
espessura da camada depositada. Considerando que sabemos, 𝜃 que é a posição do
máximo da correspondente 𝑚-ésima franja, 𝜆 = 1,54056 Å que é o comprimento de
onda da radiação K𝛼 do alvo de cobre, utilizada no equipamento de raios X, temos
todas as informações para identificar 𝑑 que é a espessura da camada depositada. Com
um ajuste polinomial de segunda ordem da função 𝑦 = 𝑥0 + 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥2 no gráfico de
sin2 (𝜃) em função de 𝑚 dos dados coletados, é possível determinar a espessura a partir
√
do coeficiente 𝑏 obtido pelo ajuste, onde 𝑑 = 𝜆/2 𝑏.
4

5 x 1 0

S u b s tr a to /A l2 O
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0 .0 0 0 6
4
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2 x 1 0
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Figura 4.7: (a)Gráfico de calibração da taxa de deposição da alumina. (b)Gráfico dos ajustes
de calibração da taxa de deposição da alumina

A análise de refletividade da alumina (𝐴𝑙2 𝑂3 ) é mostrada na Figura 4.7, exibindo
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as franjas de Kiessig, onde os picos na oscilação correspondem à ondas espalhando em
fase, e os declives correspondem ao espalhamento fora de fase, e juntamente é mostrado
o gráfico do ajuste para obtenção da espessura da alumina depositada.
Ao se relacionar a espessura 𝑑 obtida com o tempo de deposição, determinamos a
taxa de deposição do determinado material. Os valores das taxas de deposição de cada
material utilizado para o crescimento dos sistemas híbridos desejados são apresentados
na Tabela 4.3.
Tabela 4.3: Espessura e taxa de deposição das amostras produzidas para calibração do
sistema de deposição por pulverização catódica.
Material

Espessura(nm)

Duração da deposição(min)

𝑛𝑚
)
Taxa de Deposição( 𝑚𝑖𝑛

Permalloy

94,01

16,67 (1000s)

5,63

Alumina

84,37

41,67 (2500s)

2,03

É possível observar que a taxa de deposição da técnica de pulverização catódica é
bem menor que a taxa da técnica de ablação a laser.

4.4

Deposição dos Filmes Finos

Com a definição de parâmetros importantes para a deposição, como, as taxas de
deposição e demais parâmetros de controle, torna-se possível o crescimento dos sistemas
almejados.
Os sistemas híbridos desenvolvidos para estudo podem ser divididos em dois conjuntos de interação entre estruturas ferromagnética e supercondutora, no primeiro conjunto
é desenvolvida uma estrutura magnética no formato de nanopartículas, e no segundo
conjunto é desenvolvida uma estrutura magnética no formato de nanodiscos. Devido
ao processo de crescimento diferenciado, cada conjunto será detalhado em diferentes
seções a seguir.

4.4.1

Nanopartículas

Com intuito de complementar o estudo das interações entre vórtices supercondutores e regiões de pinning, foi desenvolvido um sistema híbrido no qual nanopartículas
magnéticas interagissem com um filme fino supercondutor. Para isso, foi desenvolvido,
completamente pela técnica de ablação a laser, um sistema híbrido com a seguinte configuração: substrato de silício, nanopartículas de níquel, uma camada supercondutora
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de nióbio, e outra camada composta por nanopartículas de níquel, esquematizado na
Figura 4.8.
Ni

Nb

Ni

Si(100)

Figura 4.8: Diagrama esquemático das amostras do conjunto de nanopartículas.
Entretanto, para produção de nanopartículas pela técnica de ablação a laser é
necessária a presença de um gás ambiente na câmara de deposição, desse modo, foram
escolhidos os gases argônio e oxigênio para serem utilizados no processo de formação
de nanopartículas.
Foram desenvolvidas duas amostras, sendo alterado o gás ambiente em cada deposição das nanopartículas de níquel, e mantida constante a espessura da camada
supercondutora. Na Tabela 4.4 são listas as amostras produzidas neste conjunto e suas
configurações específicas.
Tabela 4.4: Descrição das amostras com espessura e estrutura especificada.
Amostra

Estrutura e Espessura(nm)

NiNb(Ar)

Substrato/Ni(3)/Nb(200)/Ni(3)

NiNb(O2 )

Substrato/Ni(3)/Nb(200)/Ni(3)

Como o sistema foi completamente desenvolvido através da técnica de ablação a
laser, novamente, é importante ressaltar que para uma deposição uniforme do nióbio
definiu-se como padrão de deposição a distância entre alvo e substrato de 6 cm, a mesma
utilizada no sistema de nanodiscos pelas mesmas razões, isto é, por apresentar uma boa
uniformidade e taxa de deposição não muito baixa, considerando que é a camada de
maior espessura depositada.
Para deposição das nanopartículas, como discutido na seção 3.1.1, é necessária
uma pressão de gás ambiente alta em comparação à outras técnicas de produção de
nanopartículas, dessa forma para deposição tanto na utilização de gás argônio quanto
na deposição com gás oxigênio utilizou-se uma pressão na câmara de 1 Torr mantida

57

Capítulo 4. Desenvolvimento Experimental

fixa durante todo o processo de deposição de nanopartículas, que teve duração de 30 s,
em ambas camadas depositadas por amostra. O diâmetro médio das nanopartículas foi
determinado por meio de microscopia eletrônica de transmissão, as dimensões serão
discutidas no capítulo 5 de resultados.

4.4.2

Nanodiscos

Com o propósito de estudar as interações entre vórtices supercondutores e regiões
de pinning, foi proposto um sistema na qual nanoestruturas magnéticas em formato
de discos interagissem com um filme fino supercondutor. Para isso, foi desenvolvido
um sistema híbrido com a seguinte configuração: substrato, nanodiscos de permalloy,
uma camada isolante de alumina, e por fim uma camada supercondutora de nióbio,
esquematizado na Figura 4.9.
Nb

Al2O3

Py

L

Si (100)

Figura 4.9: Diagrama esquemático das amostras do conjunto de nanodiscos.
Os nanodiscos foram desenvolvido em um padrão litográfico, com o processo descrito
na seção 3.1.3, contendo quatro separadas regiões cada uma com área de 3 x 3 mm2
sobre o mesmo substrato. Os nanodiscos possuem diâmetro fixo de 1 𝜇m e diferentes
distância entre nanodiscos 𝐿 para estudo.
Foram desenvolvidas três amostras, sendo variada a espessura da camada isolante, e
mantida constante a espessura da camada supercondutora e do material ferromagnético
dos nanodiscos. Na Tabela 4.5 são listas as amostras produzidas neste conjunto e suas
espessuras específicas. O nome que designa a amostra é relativo à distância entre
nanodiscos 𝐿, sendo eles distanciados em 20 𝜇m, 50 𝜇m, e 100 𝜇m entre si.
As deposições do permalloy e da alumina foram realizados através da técnica de
pulverização catódica, e somente a camada de nióbio foi depositada por meio da técnica
de ablação a laser. Os parâmetros para deposição dos materiais utilizados são os valores
definidos durante o processo de calibração, maiores detalhes nas seções anteriores.
É importante ressaltar que para uma deposição uniforme do nióbio pela técnica de

Capítulo 4. Desenvolvimento Experimental

58

Tabela 4.5: Descrição das amostras com espessura e estrutura especificada.
Amostra

Estrutura e Espessura(nm)

L20

Substrato/Py(50)/Al2 O3 (20)/Nb(200)

L50

Substrato/Py(50)/Al2 O3 (20)/Nb(200)

L100

Substrato/Py(50)/Al2 O3 (20)/Nb(200)

ablação a laser definiu-se como padrão de deposição a distância entre alvo e substrato
de 6 cm, pois, apresenta uma boa uniformidade e taxa de deposição não muito baixa,
considerando que é a camada de maior espessura deste conjunto de amostras.

Capítulo 5
Resultados e Discussão
Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos na análise dos
sistemas híbridos criados, pelas técnicas descritas no capítulo 3, para compreensão da
interação entre os ferromagnetos e supercondutores.
Os sistemas desenvolvidos estão separados em duas seções, onde na primeira seção
são apresentadas as propriedades estruturais, de transporte elétrico e análise magnética
do sistema híbrido com nanopartículas de níquel. E na segunda seção as propriedades
do sistema híbrido com nanodiscos são apresentadas com foco na análise das medidas
de transporte elétrico.

5.1
5.1.1

Sistema Híbrido com Nanopartículas
Análise Estrutural das Nanopartículas

Para observação das nanopartículas produzidas pelo sistema de ablação a laser foram
realizadas duas deposições de nanopartículas, com os mesmos padrões de deposição
definidos anteriormente no capítulo 4 de desenvolvimento experimental, sobre uma
grade de cobre coberta com uma fina camada de carbono em sua superfície, com a
finalidade de possibilitar a visualização das nanopartículas por imagens obtidas no
microscópio eletrônico de transmissão. A fina camada de carbono viabiliza a observação
das estruturas nanométricas, pois, a camada é amorfa, assim, na imagem somente é
observado um plano de fundo (background) homogêneo e o contraste observado com o
plano de fundo é a informação referente às nanopartículas, as imagens obtidas revelam
sobretudo a estrutura das nanopartículas.
Tanto nas imagens obtidas para as nanopartículas de níquel depositadas em atmosfera de trabalho de gás oxigênio (𝑂2 ), Figura 5.1, quanto nas imagens das nanopartículas
de níquel depositadas em atmosfera de trabalho de argônio (𝐴𝑟), Figura 5.3, claramente
podem ser observados formatos bem específicos para cada deposição.
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Figura 5.1: Imagem de microscopia eletrônica de transmissão de nanopartículas de níquel
depositadas em atmosfera de gás oxigênio com escala de 5 nm.

Figura 5.2: Imagem de microscopia eletrônica de transmissão de nanopartículas de níquel
depositadas em atmosfera de gás oxigênio com escala de 2 nm.
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As nanopartículas de níquel depositadas em atmosfera de 𝑂2 apresentam um formato
esférico com uma distribuição muito estreita de tamanhos, exibindo um diâmetro médio
de ∼5 nm. Na Figura 5.2 podemos observar as colunas dos átomos de Ni em três
direções com um ângulo entre essas direções de ∼60 º. Na mesma Figura podemos
perceber que o centro da nanopartícula é mais escuro do que na borda, significando que
a nanopartícula é de fato esférica, pois ao se observar uma estrutura esférica, o feixe de
elétrons incidente teria de atravessar completamente a estrutura, sendo que no centro
seria mais espesso do que nas bordas, isto é, apresentando uma diferença de contraste
na imagem.
Por sua vez, as nanopartículas de Ni depositadas em atmosfera de 𝐴𝑟 apresentam
um formato cúbico. Na Figura 5.3 podemos ver que a maioria das nanopartículas são
cúbicas e que elas se aglomeram. Na Figura 5.4 podemos observar que a nanopartícula
é bem definida na forma cúbica, onde o contraste da nanopartícula é bem homogêneo,
significando que a dimensão da nanoestrutura na direção 𝑧^ é constante. E podemos ver
os planos dos átomos de Ni em duas direções perpendiculares. Destacando assim, as
distintas orientações exibidas pelas nas nanopartícula preparada em 𝑂2 e em 𝐴𝑟.

Figura 5.3: Imagem de microscopia eletrônica de transmissão de nanopartículas de níquel
depositadas em atmosfera de gás argônio com escala de 20 nm.

A razão para a diferença nos formatos das nanopartículas de Ni com a utilização
de diferentes gases de trabalho vem de vários fatores.
Primeiramente, é necessário enfatizar que a única diferença nas condições de preparação das nanopartículas é o gás ambiente utilizado, onde diferem em cada deposição de
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Figura 5.4: Imagem de microscopia eletrônica de transmissão de nanopartículas de níquel
depositadas em atmosfera de gás argônio com escala de 5 nm.

nanopartículas, as demais condições são exatamente iguais. Os átomos do gás utilizado
para formação das nanopartículas contribui por meio das colisões com os átomos e
clusters de Ni ejetados do alvo. Então, a formação de nanopartículas esféricas em 𝑂2 e
nanopartículas cúbicas em 𝐴𝑟 é somente devido à diferença entre 𝑂2 e 𝐴𝑟.
O 𝐴𝑟 é um gás inerte, isto é, não reage com o material depositado. Durante o
processo de formação das nanopartículas, os átomos de Ni na superfície somente se ligam
aos átomos de Ni do interior das nanopartículas, e externamente os átomos de Ni na
superfície são livres. Dessa forma, podemos dizer que a superfície é limpa, considerando
que a energia cristalina é mais alta quando existem mais defeitos cristalinos, então
no processo de formar nanopartículas com a utilização do gás 𝐴𝑟, a energia cristalina
domina e no final prevaleceu a formação de nanopartículas cúbicas.
Entretanto, com o gás 𝑂2 o processo é bem diferente. O 𝑂2 pode reagir com os átomos
de Ni durante a formação das nanopartículas, assim, na superfície das nanopartículas
os átomos de Ni estão ligados com átomos de 𝑂. Logo, podemos dizer que a superfície é
’suja’, onde a energia cristalina devido aos defeitos no cristal é grande, e assim a energia
de superfície domina o processo de crescimento. Em nano escala, a proporção da área
da superfície pelo volume é alta, evidenciando a importante contribuição da superfície.
Portanto, formando-se as nanopartículas esféricas para diminuir a energia superfície,
visto que uma superfície esférica é a configuração de menor energia.
Com a análise acima podemos deduzir que as nanopartículas preparadas com 𝑂2
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têm mais defeitos cristalinos do que as nanopartículas preparadas com 𝐴𝑟 e o resultado
do difratograma de raios X confirma isto. Podendo ser observado no difratograma à
esquerda, na Figura 5.5a referente às nanopartículas criadas em gás 𝐴𝑟, o pico elevado do
níquel cristalino revelando sua estrutura organizada. Em contrapartida no difratograma
à direita, na Figura 5.5b referente às nanopartículas de níquel criadas em gás 𝑂2 , o
pico do níquel metálico cristalino é pouco intenso, indicando que a rede cristalina das
nanopartículas possui mais defeitos.

(a) Níquel em Ar

(b) Níquel em O2

Figura 5.5: Difratogramas das nanopartículas de níquel depositadas em atmosfera de argônio
e oxigênio.

A fim de verificar as estruturas das nanopartículas, foram realizadas medidas de
espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS), sendo desenvolvido um
sistema que consistia de quatro camadas sobre um substrato de silício, com a primeira
camada composta por nanopartículas de níquel, a seguinte camada de silício em filme
fino, depois outra camada de nanopartículas de níquel, e por fim uma camada de
silício em filme fino para recobrimento, de forma que foram produzidas duas amostras,
uma com as nanopartículas obtidas em ambiente de gás 𝐴𝑟 e a outra amostra com
nanopartículas obtidas em ambiente de gás 𝑂2 .
Ao analisar a energia de ligação dos elétrons ejetados de cada elemento da amostra,
por meio da espectroscopia, é possível observar na Figura 5.6 que os dois tipos de
nanopartículas criadas exibem Ni metálico, e que as nanopartículas preparadas em
𝑂2 não apresentam um pico de monóxido de níquel(𝑁 𝑖𝑂), o que é contrário ao que
esperávamos. Porém, o espectro do Si, do sistema de nanopartículas de Ni em 𝑂2 , mostra
um pico de energia referente ao óxido de silício(𝑆𝑖𝑂2 ) que é bem maior no sistema
desenvolvido com nanopartículas em 𝑂2 , Figura 5.6b, do que no sistema desenvolvido
com nanopartículas em 𝐴𝑟,Figura 5.6a.
Para compreensão dos resultados, é importante salientar que o silício é conhecido
pela sua rápida oxidação formando uma fina camada de óxido em sua superfície, assim
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como o alumínio(𝐴𝑙) em relação à alumina(𝐴𝑙2 𝑂3 ), logo, os átomos de oxigênio que
estavam presentes na estrutura das nanopartículas criadas em 𝑂2 foram absorvidos pela
camada de silício formando SiO2 , evidenciando a existência de oxigênio na estrutura
das nanopartículas criadas em atmosfera de 𝑂2 .
Outro fator é o deslocamento do pico de ligação dos elétrons do Ni metálico no
espectro do níquel da amostra de nanopartículas de Ni em 𝑂2 , onde a presença de átomos
de oxigênio ligados aos átomos de Ni torna a organização estrutural das nanopartículas
em 𝑂2 diferente das nanopartículas em 𝐴𝑟, de modo que a ligação de cada átomo vizinho
é diferente nos dois sistemas. A absorção dos átomos de oxigênio das nanopartículas
em O2 pelo Si, possibilita uma maior quantidade de defeitos e uma não tão organizada
estrutura nas nanopartículas em 𝑂2 , tal organização diferenciada também é refletida nas
energias de ligação dos átomos de Ni no sistema, sendo verificadas neste deslocamento
do pico de energia do Ni metálico.

(a) Níquel em Ar

(b) Níquel em O2

Figura 5.6: Espectros de energia das nanopartículas de níquel depositadas em atmosfera de
argônio e oxigênio.

5.1.2

Análise das Propriedades de Transporte

Todas as propriedades de transporte elétrico do sistema analisado foram conduzidas
no PPMS por meio do método de quatro pontas, onde foram obtidas as análises de
resistência em função da temperatura na ausência e presença de diferentes campos
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aplicados, e do comportamento da voltagem em função da corrente aplicada, ambas as
medidas revelam importantes informações e características de sistemas supercondutores.
Cada amostra apresenta uma transição supercondutora definida pela queda abrupta
na resistência do material e pelo valor da temperatura de transição (T𝑐 ). A temperatura
crítica de transição do nióbio puro produzido no sistema de Ablação a laser é de
(5,65 ± 0,05) K, como pode ser observado nas medidas de FC e ZFC mostradas na
Figura 5.7. Na mesma Figura podemos observar a medida da histerese do nióbio puro
à 3 K, sendo obtidos os campos magnéticos críticos do material, com 𝐻𝑐1 = (0,05 T) e
𝐻𝑐2 = (1,60 T) para a temperatura medida.
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Figura 5.7: Medidas das propriedades do filme de nióbio. (a) Medidas de FC e ZFC com
campo de 10 mT. (b) Histerese à 3 K, apresentando os campos críticos do material.

A presença das nanoestruturas ferromagnéticas nas interfaces da camada supercondutora enfraquece a camada, de modo que favorecem um alinhamento dos spins dos
elétrons no material supercondutor convencional, quebrando os pares de elétrons. A
variação da T𝑐 também é dependente das condições de preparação do sistema híbrido,
onde as condições de pressão(vácuo) influenciam na qualidade do filme supercondutor.
Os sistemas desenvolvidos são resfriados com a presença do campo remanente das
nanopartículas ferromagnéticas, logo o sistema se torna supercondutor formando vórtices
espontâneos afim de minimizar a energia do sistema, onde durante a transição do sistema
os vórtices estão em movimento pelo filme, existindo dissipação de energia, mas quando
a resistência medida é nula, os vórtices estão agora estáticos como uma rede ordenada
ou não. Essa situação é diferente da apresentanda quando o sistema é resfriado e após
ter transicionado ao estado supercondutor, é então aplicado um campo magnético,
fazendo com que o sistema mude somente depois para um estado misto com a presença
de vórtices. O primeiro campo magnético crítico encontrado na literatura com mesma
espessura apresenta 𝐻𝑐1 = 0,2 T [85], sendo maior do que obtivemos em nossas medidas.

66

Capítulo 5. Resultados e Discussão

O

Resistência Normalizada (Ohm)

1 .0

2

A r

0 .5

0 .0
2

3

4

5

6

T e m p e ra tu ra (K )

Figura 5.8: Comportamento da resistência em função da temperatura nos sistemas de Nb
com nanopartículas.

Na Figura 5.8 pode ser observado que o sistema com nanopartículas produzidas em
𝑂2 apresenta uma temperatura crítica (T𝑐 ) menor que o sistema com nanopartículas
produzidas em 𝐴𝑟, mas ambas exibem um perfil de transição similar, na Tabela 5.1 são
mostrados os valores de T𝑐 e da largura de transição supercondutora. As duas amostras
mostram uma transição de dois passos(two step), isso significa que as amostras podem
ser bem granulares ou existir geração de vórtices espontâneos [12]. Pelo fato de o
diâmetro médio de ambas nanopartículas do sistema ser ∼5 nm, onde, a camada de
nanopartículas é menor que uma monocamada, e a espessura do Ni ser de 200 nm, o
que é bem maior do que a espessura de nanopartículas, logo, as amostras desenvolvidas
não podem ser granulares. Então as duas transições observadas significam a existência
de vórtices espontâneos nas amostras. Devido à orientação aleatória das nanopartículas
magnéticas, é possível que os vórtices estejam emaranhados levando a um tipo de vórtice
do tipo vidro.
Tabela 5.1: Descrição das temperaturas de transição crítica supercondutora das amostras dos sistemas com nanopartículas e suas respectivas larguras de transição.
Amostra

T𝑐 (K)

Largura de transição(K)

Ni/Nb/Ni(Ar)

4,37

0,36

Ni/Nb/Ni(O2 )

3,22

0,39

As medidas de transporte elétrico fornecem a assinatura da presença de vórtices
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em um supercondutor, dessa forma podem ser utilizadas para caracterizar um estado
de vórtice. A presença de tais vórtices manifesta uma mudança na transição ao estado
supercondutor com o alargamento na largura de transição. Assim, a fim de compreender
o comportamento dos vórtices supercondutores foram realizadas caracterizações da
voltagem em função da corrente aplicada no sistema à uma determinada temperatura
fixada sem a presença de campo magnético 𝐻 = 0, tais medidas são conhecidas como
curvas I-V isotérmicas.
As curvas IV do sistema com nanopartículas em Ar e O2 são mostradas, na Figura 5.9,
em escala logarítmica, pois assim, pode ser observada de forma mais evidente a existência
ou não da separação de duas classes de curvas IV: uma para baixas temperaturas
abaixo da linha crítica 𝑇𝐺 e outra para temperaturas maiores. As curvas IV do sistema
com nanopartículas em O2 , na Figura 5.9c, mostram uma curvatura positiva para
temperaturas maiores e um comportamento ôhmico associado, enquanto para baixas
temperaturas as curvas possuem uma curvatura negativa.
Para baixas temperaturas, a voltagem é zero para baixas correntes, no qual indicam
a existência de vórtices sólidos, mas a voltagem aumenta exponencialmente com o
aumento da corrente, uma característica de tanto vórtices do tipo vidro como de fluxo
aprisionado (flux creep) [45]. E segue aumentando a voltagem com a corrente aplicada
para uma temperatura pouco abaixo da temperatura de transição T𝑐 , como esperado
para um líquido de vórtices normal.
O aparecimento do comportamento ôhmico sugere uma fase líquida, e a diminuição
𝜇
exponencial na voltagem, 𝑉 ∝ 𝑒−(𝐼𝑐 /𝐼) , para baixos valores de corrente é a assinatura
de uma fase de vórtices do tipo vidro(glass) [50]. Nas Figuras 5.9b e 5.9d são mostradas
as mesmas curvas IV agora em escala linear, onde o comportamento exponencial na
voltagem pode ser observado mais claramente, sendo realizados ajustes com a função
𝐷
exponencial do tipo 𝑦 = 𝐴𝑒−𝐵(𝐶/𝑥) explicitando o comportamento no sistema, onde
podemos ver que o comportamento exponencial no sistema de nanopartículas em 𝐴𝑟
não é muito evidente.
Os dois sistemas nessas medidas apresentam ser muito diferentes, onde a amostra
de nanopartículas em 𝐴𝑟 mostra muitas transições abruptas, e somente quando a
temperatura está próxima de T𝑐 os vórtices começaram a se comportar como um líquido,
significado que maioria dos vórtices estão alinhados e fixados(pinned) nas nanopartículas
nos dois lados do filme supercondutor. Na amostra com nanopartículas em 𝑂2 é o oposto,
a uma temperatura muito abaixo de T𝑐 os vórtices já começaram a se comportar como
vórtices líquido, e as curvas IV exibe muito ruído, o que representa o realinhamento dos
vórtices emaranhados(entangled) quando a corrente está aumentando, logo, os vórtices
não estão alinhados. Tal comportamento pode ser elucidado ao se analisar as estruturas
das nanopartículas. As nanopartículas desenvolvidas em 𝐴𝑟 são de formato cúbico,
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Figura 5.9: (a) Isotermas de voltagem em função da corrente aplicada do sistema com
nanopartículas em Ar na escala log-log com temperaturas variando de 3,5 a 4,7K em intervalos
de 0,05K. (c)Isotermas IV do sistema com nanopartículas em 𝑂2 na escala log-log com
temperaturas variando de 2,9 a 3,5K em intervalos de 0,05K com T𝐺 = 3,07 K. (b) e (d)
Região de baixa voltagem das mesmas isotermas de voltagem em função da corrente na
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como já citado, e assim possuem uma face exatamente paralela ao plano da superfície
da amostra. Então a orientação magnética das nanopartículas em 𝐴𝑟 na amostra não é
completamente aleatória. O campo alinhado na amostra induziu os vórtices alinhados
constatados nas medidas. Já a amostra com nanopartículas preparadas em 𝑂2 são
esféricas, assim, quando foi realizada a deposição das nanopartículas na superfície da
amostra, o alinhamento dos momentos magnéticos são completamente aleatórios, e
consequentemente, se espera que os momentos aleatórios tenham induzido vórtices
aleatórios, em forma de vidro.
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Figura 5.10: Comportamento da resistência em função da temperatura nas (a) amostras com
nanopartículas em 𝐴𝑟 na presença de campos magnéticos aplicados variando de 0,0 a 2,5 T
em intervalos de 0,2 T, e nas (c) amostras com nanopartículas em 𝑂2 com campos aplicados
variando de 0,0 a 2,0 T em intervalos de 0,2 T. Diagrama de fase H-T das nanopartículas em
(b)𝐴𝑟 e em (d)𝑂2 .

Nas Figuras 5.10a e 5.10c são mostrados os comportamentos da resistência em

Capítulo 5. Resultados e Discussão

70

função da temperatura na presença de um campo magnético externo das amostras com
nanopartículas em 𝐴𝑟 e 𝑂2 , respectivamente. O campo é aplicado paralelo ao plano
das amostras, e pode ser observado que a supercondutividade é suprimida alterando
as temperaturas de transição T𝑐 para menores valores. Nas duas amostras a transição
ainda apresenta a transição de dois passos, significando a existência de vórtices. Com os
dados obtidos nas medidas, construiu-se um diagrama de fase H-T correspondente para
cada sistema mostrando as fases de vórtices. Juntamente com a redução da T𝑐 pode ser
observado que a fase de vórtices sólidos no sistema de nanopartículas em O2 muda para
a fase líquida em uma temperatura bem mais baixa que o sistema de nanopartículas em
𝐴𝑟, destacando uma interação diferenciada pela estrutura de nanopartícula específica
como já discutido anteriormente. No sistema de nanopartículas em O2 , o momento que
se inicia a fase de vórtices vidro pode ser observado na primeira medida da resistividade
em função da temperatura na Figura 5.10c, dados plotados na cor preta, onde ocorre
o início da inclinação na queda da resistência, devido à grande quantidade de pontos
experimentais foi possível a constatação, contudo, nas demais medidas a quantidade de
pontos experimentais é menor, assim, impossibilitando a aferição das informações da
fase de vórtices vidro.

5.1.3

Análise Magnética

A resposta magnética de cada subsistema presente no sistema é específica, onde um
supercondutor do tipo II ideal apresenta curvas de magnetização reversíveis, assim as
supercorrentes não conseguem fluir acima do primeiro campo magnético crítico H𝑐1 ,
contudo a presença de defeitos fixam as linhas de fluxo, obtendo curvas de magnetização irreversíveis e ao mesmo tempo restringindo o movimento das linhas de campo
no supercondutor, sendo tal movimento responsável pela dissipação de energia, isto
é, surgimento de resistência e assim limitando a densidade de corrente acima de H𝑐1 .
Entretanto, para os ferromagnetos como níquel(Ni), ferro(Fe), cobalto(Co) e a liga permalloy(Py) a resposta magnética apresenta um formato típico de histereses magnética,
onde mudanças na largura [86] ou um deslocamento da curva [87, 88] podem ocorrer
de acordo com a estrutura do sistema criado.
As medidas magnéticas apresentadas são do sistema de nanopartículas em O2 , e
todas foram realizadas no PPMS, onde o campo magnético aplicado em todas as medidas
estava paralelo à superfície das amostras. Sendo realizadas medidas de histerese, isto
é, momentos magnéticos em função do campo magnético aplicado, e medidas FC e
ZFC (field cooling e zero field cooling) no sentido de aquecimento, onde são medidos
os momentos magnéticos em função da variação da temperatura.
Nas nanopartículas magnéticas, o domínio dos momentos magnéticos pode ser virado
por flutuações térmicas, onde são caracterizadas pela temperatura de bloqueio para-
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magnética sobre a qual elas são superparamagnéticas e abaixo dessa temperatura elas
são ferromagnéticas. Na medida da curva ZFC, a amostra é resfriada sem a presença de
campo magnético a partir de uma temperatura acima da temperatura de bloqueio e da
temperatura de transição supercondutora T𝑐 até bem abaixo de T𝑐 , depois é aplicado
um campo e realizada a medida de 𝜇(T) durante o aquecimento da amostra. Já na
medida da curva FC, um campo é aplicado na amostra que é resfriada a partir de um
temperatura acima das temperaturas de bloqueio e T𝑐 , depois durante o processo de
aquecimento é realizada a medida de 𝜇(T) estando o campo ainda aplicado.
A Figura 5.11a mostra a curva de histerese, para o sistema de nanopartículas desenvolvidas em O2 à 2 K, abaixo da temperatura de transição supercondutora T𝑐 = 3,22 K
determinada para o sistema. Podemos observar que a amostra exibe uma histerese diferente da esperada com amostra magnética, mostrando a resposta de um supercondutor
tipo II.
As Figuras 5.11b e 5.11c mostram o momento magnético como função da temperatura (medidas ZFC e FC) em um pequeno campo magnético aplicado, onde pode ser
observado nas medidas de 𝜇-T ZFC que o sistema está no estado Meissner diamagnético
abaixo de T𝑐 com uma transição ao estado normal quando a temperatura é maior que
o valor de T𝑐 quando os campos externos são 10 e 20 mT. Podemos confirmar isso com
o gráfico de histerese, porque os campos magnético de 10 e 20 mT ainda estão dentro
da histerese da amostra. Existe um pico nas curvas de FC e ZFC, e também podemos
observar que a curva FC não mostra magnetização negativa num supercondutor normal,
mas com a magnetização positiva. Isso é conhecido como efeito Meissner paramagnético
(Paramagnetic Meissner Effect - PME) [89, 90]. As curvas de medida de 𝜇-T FC são
realizadas a partir de 100 K até 2 K, abaixo da temperatura de transição. Tal processo
alinha os momentos magnéticos das nanopartículas de Ni na direção do campo magnético externo e as diferentes respostas da amostra para o campo externo e campo das
nanopartículas induziu o PME. A Figura 5.11d mostra a medida de ZFC e FC com um
campo magnético aplicado de 200 mT que suprime a supercondutividade do sistema
completamente. Isso também pode ser confirmado com a histerese da amostra que em
200 mT já suprimiu a supercondutividade da amostra.
Durante a realização das medidas de FC e ZFC o equipamento não registrou os
valores entre o intervalo de 4,45 a 4,90 K, justificando a presença da lacuna nos gráficos
apresentados.
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Figura 5.11: (a)Curva de histereses do sistema com nanopartículas em O2 . Medidas FCZFC do sistema com nanopartículas em O2 com um campo magnético aplicado de (b)10 mT,
(c)20 mT, e (d)200 mT onde a supercondutividade é suprimida.
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Sistema Híbrido com Nanodiscos
Análise Estrutural dos Nanodiscos

Seguindo o processo de revelação litográfico descrito na seção 3.1.3 foram obtidas
as nanoestruturas de permalloy em formato de disco, sendo mostradas na Figura 5.13
as estruturas da amostra L50 com distância entre discos de 50 𝜇m, observadas através
do microscópio eletrônico de varredura, onde exibem a esperada estrutura cilíndrica
sem apresentar qualquer tipo de deformação.

Figura 5.12: Imagem de microscopia eletrônica de varredura dos nanodiscos da amostra L50,
que apresentam uma distância entre discos de 50 𝜇m na escala de 10 𝜇m.

Na Figura 5.12 podem ser observados quatro nanodiscos indicados pelas setas vermelhas, destacando o arranjo de rede quadrada criada. Devido à grande diferença
nas dimensões de distância entre discos e diâmetro de cada disco, a visualização das
estruturas é dificultada, logo na Figura 5.13 é mostrada em evidência a nanoestrutura.

5.2.2

Análise das Propriedades de Transporte

Todas as propriedades de transporte elétrico do sistema analisado foram realizadas
no PPMS utilizando o mesmo método de medida usado nos sistemas de nanopartículas,
isto é, o método de quatro pontas, onde foram obtidas as análises de resistência em
função da temperatura e do comportamento da voltagem em função da corrente aplicada,
ambas medidas também foram realizadas no sistema discutido na secção anterior.
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Figura 5.13: Imagem de microscopia eletrônica de varredura de um nanodisco da amostra

Resistência Normalizada (Ohm)

L50 na escala de 1 𝜇m.

1 .0

0 .5

L 1 0 0
L 5 0
L 2 0
0 .0
2

3

4

5

6

T e m p e ra tu ra (K )
Figura 5.14: Comportamento da resistência do sistema com nanodiscos em função da temperatura.
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Cada amostra do sistema desenvolvido apresenta uma temperatura de transição
supercondutora específica, mostradas na Figura 5.14, onde pode ser observada uma
diferença no perfil de transição. Os sistemas desenvolvidos diferem pela distância entre
nanodiscos em um padrão litográfico criado de 3 x 3 mm2 , assim, a amostra L20 possui
mais nanodiscos que as demais. Na Tabela 5.2 são mostrados os valores de T𝑐 e a
largura de transição supercondutora dos sistemas com nanodiscos.
Tabela 5.2: Descrição das temperaturas de transição crítica supercondutora das amostras dos sistemas com nanodiscos.
Amostra

T𝑐 (K)

Largura de transição(K)

L20

3,07

0,89

L50

4,24

0,72

L100

4,01

0,36

Para se ter uma noção da concentração de nanodiscos no material, aproximadamente
na amostra L20 existem 22.500 nanodiscos, na amostra L50 existem ∼3.600 nanodiscos, e
na amostra L100 existem ∼900 nanodiscos. Isto concorda com as medidas de transporte,
isto é, as medidas de resistividade, que a largura de transição da amostra L20 é a maior
e a largura de transição da amostra L100 é a menor. A temperatura de transição T𝑐
da amostra L50 é somente um pouco maior (0,2K) que a T𝑐 da amostra L100, em
relação a amostra L20, isto pode ser reflexo de uma certa inomogeneidade existente na
amostra. Podemos ver na Figura 5.14 que a transição da amostra L50 termina depois
da amostra L100, este comportamento mostra que existe um limite de distância entre
os nanodiscos na formação da rede. Sendo que quando é diminuída a distância entre
nanodiscos dentro do alcance de 100 a 50 𝜇m, a T𝑐 não varia muito como nas amostra
L100 e L50, mas quando a distância entre discos é menor que um certo valor, isto é, para
distâncias entre nanodiscos mais próximas das dimensões do nanodisco, a T𝑐 diminui
muito rápido.
Uma camada de alumina(Al2 O3 ) foi depositada entre a rede de nanodiscos e o filme
de Nb, portanto as nanoestruturas ferromagnéticas estão eletricamente isoladas, não
ocorrendo o efeito de proximidade nos sistemas híbridos com nanodiscos. A diminuição
de T𝑐 é somente devido à interação do campo magnético remanescente(stray field) dos
nanodiscos com o filme supercondutor. O comportamento relacionado à redução da T𝑐
analisado comparando as distâncias entre discos, revela que com uma quantidade menor
de nanodiscos L100 a transição é mais abrupta, isto é, com menos vórtices gerados, já
na amostra L20 a transição é bem mais larga com uma grande quantidade de vórtices
gerados interagindo, sendo a primeira indicação da interação entre si de vórtices gerados.
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As medidas de transporte elétrico, como apresentado na secção anterior, caracterizam um estado de vórtice existente no sistema, onde curvas I-V isotérmicas foram
obtidas de cada sistema, mostradas na Figura 5.15. As curvas da amostra L100 são
simples e mostram que existe uma transição de vórtices vidro no sistema, podendo ser
claramente observada nas curvas em escala log-log, na Figura 5.15 à esquerda, onde
para temperaturas maiores que T𝐺 as curvas exibem uma curvatura positiva, e para
temperaturas menores a curvatura é negativa. Para baixas temperaturas a voltagem
é zero, na Figura 5.15 à direita, no qual indica a existência de vórtices sólidos, em
seguida a voltagem aumenta exponencialmente com o aumento da corrente, revelando
o comportamento do tipo vidro dos vórtices.
Lembrando que existe em cada nanodisco uma estrutura de vortex magnético,
onde os momentos magnéticos do permalloy se alinham em um formato espiralado,
apresentando somente uma componente magnética central perpendicular à superfície
do nanodisco. Assim, como todos os nanodiscos possuem os núcleos alinhados na direção
positiva ou negativa em relação à normal da superfície do filme, os vórtices espontâneos
devem estar alinhados também, contudo, o comportamento observado não mostra isso,
o que significa que um nanodisco induziu mais de um vórtice, e os vórtices de cada
nanodisco estão em estado de vidro. Shapoval [91] por meio da técnica de LT-MFM
(microscopia de força magnética em baixas temperaturas) relatou a existência de um
cluster de vórtices sobre redes ordenadas de nanodiscos magnéticos.
As curvas IV das amostras L50 e L20, na Figura 5.15 à direita, começam a se
deformar, onde para temperaturas intermediárias as curvas IV da amostra L20 principalmente, apresentando um formato em S associado ao movimento dos vórtices com
dois diferentes tipos de energias de ativação, o que não foram observados na medida
de R-T do sistema. Lembrando que a distância entre os nanodiscos na amostra L20,
isto é, 20 𝜇m, é bem menor que na amostra L100, 100 𝜇m, os vórtices induzidos por
diferentes nanodiscos na amostra L20 podem interagir uns com os outros, então existe
dois tipos de interações entre os vórtices: a interação entre vórtices de somente um
mesmo nanodisco e a interação entre vórtices de nanodiscos diferentes. A energia de
ativação das duas interações é diferente, e, portanto induziu o comportamento de curva
S observado.
O comportamento ôhmico propõe uma fase líquida e o comportamento exponencial na voltagem para baixas correntes sugere uma fase de vidro nas amostras L50 e
L20, principalmente na amostra L20 onde as diversas interações dos vórtices propiciam
a formação de uma rede de vórtices desorganizada. Nas Figuras à direita em 5.15
são mostradas as mesmas curvas IV agora em escala linear, onde vemos o comportamento exponencial na voltagem, sendo realizados ajustes com a função exponencial
𝐷
𝑦 = 𝐴𝑒−𝐵(𝐶/𝑥) explicitando o comportamento no sistema.
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Figura 5.15: À esquerda são mostradas as isotermas de voltagem em função da corrente
aplicada na escala log-log com temperaturas variando de (L20) 2,0 a 3,0 K em intervalos de
0,05 K com T𝐺 = 2,17 K, (L50) 3,5 a 4,5 K em intervalos de 0,1 K com T𝐺 = 3,75 K, e (L100)
3,5 a 4,0 K em intervalos de 0,05 K com T𝐺 = 3,67 K. À direita são mostradas as regiões de
baixa voltagem das mesmas isotermas de voltagem em função da corrente agora na escala
linear.
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Na Figura 5.16 são mostradas as medidas de resistência em função da temperatura
na presença de um campo magnético externo, onde o campo é aplicado paralelo ao
plano das amostras, sendo observada a supressão da supercondutividade como esperado,
e à direita é apresentado o diagrama de fase H-T correspondente de cada amostra,
mostrando as fases de vórtices existentes.
Podemos observar que as amostras contendo uma quantidade menor e ao mesmo
tempo mais espaçados nanodiscos, apresentam uma transição supercondutora mais
abrupta, com a amostra L100, verificado na Tabela 5.2, apresentando a transição de
menor largura, revelando uma menor fase de vórtices líquidos significando que os vórtices
estão fixados(pinned), onde os vórtices líquidos aparecem à temperaturas bem próximas
à T𝑐 . Nas amostras L50 e L20 já é perceptível a contribuição dos nanodiscos na geração
de vórtices, gerando uma rede de vórtices com configuração do tipo vórtices vidro,
devido às interações entre vórtices presente an amostra.
As medidas anteriores foram realizadas sem qualquer tipo de aplicação de campo
magnético externo, de modo que a polarização, isto é, a orientação do campo magnético
remanescente dos nanodiscos não estava definida em um sentido preferencial, a fim
de verificar se a presença de todos os nanodiscos orientados em um mesmo sentido
alteraria de alguma forma o sistema, foi então aplicado um pequeno campo magnético
de 5 mT por poucos segundos com único propósito de alinhamento. Em seguida foram
realizadas medidas de resistência em função da temperatura, mostradas na Figura 5.17,
onde podemos observar que o perfil de transição permaneceu praticamente inalterado.
Na Tabela 5.3 são mostrados os valores de T𝑐 e da largura de transição supercondutora dos sistemas com nanodiscos polarizados. Podemos ver que os valores das
temperaturas de transição ficaram praticamente inalteradas. É observado que a largura
de transição para o sistema L100 se tornou ainda mais estreita, visto que o sistema da
amostra L100 era o que possuía uma quantidade menor de nanodiscos, a orientação preferencial tornou a transição mais abrupta, pois fez com que ocorresse uma organização
na formação de vórtices.
Tabela 5.3: Descrição das temperaturas de transição crítica supercondutora das amostras do sistema com nanodiscos polarizados.
Amostra

T𝑐 (K)

Largura de transição(K)

L20

3,08

0,90

L50

4,20

0,70

L100

4,05

0,15

Na Figura 5.18 são mostradas as curvas IV da amostra L100 com nanodiscos não
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Figura 5.16: Comportamento da voltagem em função da corrente aplicada nas amostras com
nanodiscos. (L20) Campos magnéticos aplicados variando de 0,0 a 1,0 T em intervalos de
0,1 T, (L50) Campos magnéticos aplicados variando de 0,0 a 2,0 T em intervalos de 0,1 T, e
(L100) Campos magnéticos aplicados variando de 0,0 a 2,0 T em intervalos de 0,2 T. Com
seus respectivos diagramas de fase H-T.
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Figura 5.17: Comportamento da resistência do sistema com nanodiscos em função da temperatura com campo magnético aplicado previamente.

polarizados e da amostra L100 com nanodiscos polarizados, para fator de comparação.
Em ambas as medidas podem ser observadas a transição vortex vidro, sendo as curvas
muito semelhantes, onde a interação em formato ’S’ não é observada, o que sugere que
também não existem dois tipos de interações no sistema polarizado, onde os vórtices
gerados pelos nanodiscos sem a presença de campo podem se alinhar mais ao se definir
a polarização dos nanodiscos. De forma, que são verificadas gerações espontâneas de
vórtices em todas as amostras de nanodiscos, mas devido a distância existente entre os
nanodiscos da amostra 100, os vórtices gerados em um nanodisco não interagem com
os vórtices dos demais nanodiscos da rede.
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Figura 5.18: Comportamento da voltagem em função da corrente aplicada na amostra L100
com nanodiscos não polarizados e polarizados. Isotermas de voltagem em função da corrente
aplicada na escala log-log de (a)(L100) com temperaturas variando de 3,5 a 4,0 K em intervalos
de 0,05 K com T𝐺 = 3,67 K, (b)são mostradas as regiões de baixa voltagem de (L100) agora
na escala linear. (c)(L100) polarizado com temperaturas variando de 3,4 a 4,0 K em intervalos
de 0,05 K com T𝐺 = 3,67 K, (d)são mostradas as regiões de baixa voltagem das mesmas
isotermas de voltagem em função da corrente de (L100) polarizado agora na escala linear.

Capítulo 6
Conclusões e Considerações Finais
Foram estudados sistemas híbridos constituídos de filmes finos supercondutores de
Nb com diferentes nanoestruturas ferromagnéticas de Ni e Py, com ênfase na compreensão da interação entre supercondutores e ferromagnetos por caracterizações de
estrutura, transporte elétrico e resposta magnética.
Os resultados mostram que o sistema híbrido de filme supercondutor de Nb e
nanopartículas de Ni em diferentes gases, apresenta distintas características, onde o
gás usado para criação das nanopartículas é de extrema relevância, observado nas
imagens de MET que as nanopartículas de Ni em 𝐴𝑟 apresentam um formato cúbico
com uma constituição de Ni metálico verificada em DRX e XPS, e as nanopartículas de
Ni em 𝑂2 apresentam um formato esférico onde as medidas de XPS verificaram uma
presença maior de 𝑂. Nas medidas de caracterização do transporte elétrico do sistema
com nanopartículas, foi constatado que a temperatura de transição supercondutora
T𝐶 apresentou valores bem distintos, com uma T𝐶 = 4,37 K para o sistema com
nanopartículas em 𝐴𝑟 e uma T𝐶 = 3,22 K para o sistema com nanopartículas em 𝑂2 ,
com o perfil de transição supercondutora de dois passos que caracteriza uma geração
espontânea de vórtices no sistema.
As medidas das curvas IV do sistema com nanopartículas, mostraram a existência
de uma fase de vórtices vidro na amostra com nanopartículas em O2 com uma T𝐺 =
3,07 K, onde os vórtices apresentam estar emaranhados, isto é, não alinhados, devido
à orientação aleatória dos momentos magnéticos das nanopartículas esféricas. Para
o sistema com nanopartículas em 𝐴𝑟 a maioria dos vórtices estão mais alinhados e
fixados, devido à orientação dos momentos magnéticos bem definidos das partículas
cúbicas. O diagrama de fase H-T dos sistemas com nanopartículas é obtido, onde para o
sistema com nanopartículas em 𝐴𝑟 a fase vortex-líquido é pequena, e para o sistema com
nanopartículas em 𝑂2 a fase vortex-líquido é maior, destacando o comportamento de
vórtices já afirmado. Nas medidas FC de 10 e 20 mT da amostra de nanopartícula em 𝑂2
é observado o efeito Meissner paramagnético, induzido pelo campo das nanopartículas
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na amostra e pelas resposta do material ao campo externo.
Os resultados mostram que o sistema híbrido de filme supercondutor de Nb e
nanodiscos de Py não polarizados, com uma fina camada de Al2 O3 entre eles, apresentou
temperaturas de transição T𝑐 que se relacionam com a distância entre nanodiscos
determinada em cada amostra, com L100 em T𝑐 = 4,01 K, com L50 em T𝑐 = 4,24 K,
e L20 em T𝑐 = 3,07 K, onde os valores próximos de L50 e L100 é atribuído a uma
inomogeneidade no material, e a grande diminuição da T𝑐 em L20 é relata ao grande
número de nanodiscos na amostra, e a grande largura de transição indica a geração
espontânea de vórtices, onde primeiramente se verifica a geração de clusters de vórtices
sobre os nanodiscos de Py.
Nas medidas das curvas IV de todos as amostras deste sistema foi constatada a
transição de fase vortex vidro, com L100 em T𝐺 = 3,67 K, com L50 em T𝐺 = 3,75 K,e
com L20 em T𝐺 = 2,17 K, revelando o não alinhamento existente, contudo nas amostras
L50 e L20 foi observado um comportamento diferenciado que indica a existência de
duas interações entre vórtices nessas amostras, que são as interações entre vórtices de
um mesmo nanodisco e as interações entre vórtices de nanodiscos diferentes, sendo mais
intenso na amostra L20 que possui os nanodiscos mais próximos. O diagrama de fase
H-T das amostras, mostrou que quanto menor a distância entre nanodiscos maior é a
geração espontânea de vórtices e maior é a interação entre eles, sendo a amostra L100
à com transições mais abruptas mostrando vórtices mais fixos e uma fase de vortex
líquido menor, inversamente à amostra L20 que apresenta uma transição com grande
movimentação entre vórtices.
Os resultados para o sistema híbrido de filme supercondutor de Nb e nanodiscos de
Py agora polarizados, com uma fina camada de Al2 O3 entre eles, apresentou diferença
somente na transição da amostra L100 que tem menos discos, onde a polarização
favoreceu o alinhamento dos vórtices na amostra estreitando a transição, evidenciando
a geração espontânea de clusters de vórtices sobre cada nanodisco, e quando próximos
começam a interagir.
Devido a geração de múltiplos vórtices sobre o nanodisco de  = 1 𝜇m, uma proposta
futura seria o desenvolvimento de nanodiscos com  = 0,5 𝜇m, pois de acordo com o
estudo teórico de nanodiscos por Usov, o núcleo que apresenta o campo remanescente
da nanoestrutura seria menor e consequentemente não formaria clusters, mas vórtices
individuais fixados. Outras possibilidades são variar a espessura da camada isolante
limitando a interação do campo dos nanodiscos com o filme supercondutor, desenvolver
uma estrutura com a mesma configuração das nanopartículas, isto é, desenvolver por
litografia padrões de nanodiscos na superfície superior e inferior da camada supercondutora com e sem a camada isolante, e também fazer o estudo das propriedades de somente
um nanodisco desenvolvendo os contatos de medida no nanodisco por litografia.
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Para o sistema com nanopartículas, a utilização de diferentes gases para criação das
mesmas oportunizaria estudos de diversas estruturas.

Referências Bibliográficas
[1] Zhaorong Yang, Martin Lange, Alexander Volodin, Ritta Szymczak, and Victor V
Moshchalkov. Domain-wall superconductivity in superconductor–ferromagnet hybrids. Nature materials, 3(11):793–798, 2004.
[2] A. Palau, H. Parvaneh, N. A. Stelmashenko, H. Wang, J. L. Macmanus-Driscoll,
and M. G. Blamire. Hysteretic vortex pinning in superconductor-ferromagnet
nanocomposites. Physical Review Letters, 98:117003, Março 2007.
[3] L.N. Bulaevskii, A.I. Buzdin, M.L. Kulić, and S.V. Panjukov. Coexistence of
superconductivity and magnetism theoretical predictions and experimental results.
Advances in Physics, 34(2):175–261, 1985.
[4] A. I. Buzdin. Proximity effects in superconductor-ferromagnet heterostructures.
Rev. Mod. Phys., 77:935–976, Setembro 2005.
[5] I. F. Lyuksyutov and V. L. Pokrovsky. Ferromagnet–superconductor hybrids.
Advances in Physics, 54(1):67–136, 2005.
[6] M. Vélez, J.I. Martín, J.E. Villegas, A. Hoffmann, E.M. González, J.L. Vicent,
and Ivan K. Schuller. Superconducting vortex pinning with artificial magnetic
nanostructures. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 320(21):2547 –
2562, 2008.
[7] A Yu Aladyshkin, A V Silhanek, W Gillijns, and V V Moshchalkov. Nucleation
of superconductivity and vortex matter in superconductor–ferromagnet hybrids.
Superconductor Science and Technology, 22(5):053001, 2009.
[8] Jacques Flouquet and Alexandre Buzdin. Ferromagnetic superconductors. Physics
World, pages 41—-46, Janeiro 2002.
[9] Yurii A Izyumov, Yurii N Proshin, and Mensur G Khusainov. Competition between
superconductivity and magnetism in ferromagnet/superconductor heterostructures.
Physics-Uspekhi, 45(2):109, 2002.

Referências Bibliográficas

86

[10] F. S. Bergeret, A. F. Volkov, and K. B. Efetov. Odd triplet superconductivity and
related phenomena in superconductor-ferromagnet structures. Rev. Mod. Phys.,
77:1321–1373, Nov 2005.
[11] K. Kim, A. E. Ozmetin, D. G. Naugle, and I. F. Lyuksyutov. Flux pinning with a
magnetic nanorod array. Applied Physics Letters, 97(4), 2010.
[12] Y. T. Xing, H. Micklitz, T. G. Rappoport, M. V. Milošević, I. G. SolórzanoNaranjo, and E. Baggio-Saitovitch. Spontaneous vortex phases in superconductorferromagnet pb-co nanocomposite films. Physical Review B, 78:224524, Dec 2008.
[13] J E Villegas and Ivan K Schuller. Controllable manipulation of superconductivity
using magnetic vortices. Superconductor Science and Technology, 24(2):024004,
2011.
[14] R. Held, J. Xu, A. Schmehl, C. W. Schneider, J. Mannhart, and M. R. Beasley.
Superconducting memory based on ferromagnetism. Applied Physics Letters, 89
(16), 2006.
[15] Michael Tinkham. Introduction to Superconductivity. Dover Publications, 2nd
edition, 1996.
[16] Y. T. Xing, H. Micklitz, E. Baggio-Saitovitch, and T. G. Rappoport. Controlled switching between paramagnetic and diamagnetic meissner effects in
superconductor-ferromagnet pb-co nanocomposites. Physical Review B, 80:224505,
Dezembro 2009.
[17] Y. T. Xing, H. Micklitz, W. T. Herrera, T. G. Rappoport, and E. Baggio-Saitovitch.
Superconducting transition in pb/co nanocomposites - effect of co volume fraction
and external magnetic field. The European Physical Journal B, 76(3):353–357,
2010.
[18] H. K. Onnes. Eletrical researches. Leiden Communications, (120b, 122b, 124c),
1911.
[19] W. Meissner and R. Ochsenfeld. Ein neuer effekt bei eintritt der supraleitfähigkeit.
Naturwissenschaften, 21:787, 1933.
[20] V. L. Ginzburg and L. D. Landau. Zh. Eksp. Teor. Fiz., 20:1064, 1950.
[21] A. A. Abrikosov. Zh Fksp Teor. Fiz., 32:1442, 1957. [Sov. Phys. JETP 5, 1174
(1957)].

Referências Bibliográficas

87

[22] J. Bardeen, L. N. Cooper, and J. R. Schrieffer. Theory of superconductivity.
Physical Review, 108:1175–1204, Dec 1957.
[23] Leon N. Cooper. Bound electron pairs in a degenerate fermi gas. Physical Review,
104:1189–1190, Nov 1956.
[24] B.D. Josephson. Possible new effects in superconductive tunnelling. Physics
Letters, 1(7):251 – 253, 1962. ISSN 0031-9163.
[25] J.G. Bednorz and K.A. Müller. Possible high tc superconductivity in the balacuo
system. Zeitschrift für Physik B Condensed Matter, 64(2):189–193, 1986.
[26] M. K. Wu, J. R. Ashburn, C. J. Torng, P. H. Hor, R. L. Meng, L. Gao, Z. J. Huang,
Y. Q. Wang, and C. W. Chu. Superconductivity at 93 k in a new mixed-phase
y-ba-cu-o compound system at ambient pressure. Physical Review Letters, 58:
908–910, Mar 1987.
[27] Shun ichi Narumi, Hiroshi Ohtsu, Ienari Iguchi, and Ryozo Yoshizaki. Synthesis
of 110 k bi(pb)-sr-ca-cu-o oxide superconductors. Japanese Journal of Applied
Physics, 28(Part 2, No. 1):L27–L30, 1989.
[28] S. S. P. Parkin, V. Y. Lee, E. M. Engler, A. I. Nazzal, T. C. Huang, G. Gorman, R. Savoy, and R. Beyers. Bulk superconductivity at 125 k in 𝑡𝑙2 𝑐𝑎2 𝑏𝑎2 𝑐𝑢3 𝑜𝑥 .
Physical Review Letters, 60:2539–2542, Jun 1988.
[29] S. S. Saxena, P. Agarwal, K. Ahilan, F. M. Grosche, R. K. W. Haselwimmer,
M. J. Steiner, E. Pugh, I. R. Walker, S. R. Julian, P. Monthoux, G. G. Lonzarich,
A. Huxley, I. Sheikin, D. Braithwaite, and J. Flouquet. Superconductivity on the
border of itinerant-electron ferromagnetism in uge2 . Nature, 406:587–592, Agosto
2000.
[30] D. Aoki, A. Huxley, E. Ressouche, D. Braithwaite, J. Flouquet, J. P. Brison, E. Lhotel, and C. Paulsen. Coexistence of superconductivity and ferromagnetism in urhge.
Nature, 413:613–616, Outubro 2001.
[31] N. T. Huy, A. Gasparini, D. E. de Nijs, Y. Huang, J. C. P. Klaasse, T. Gortenmulder,
A. de Visser, A. Hamann, T. Görlach, and H. v. Löhneysen. Superconductivity on
the border of weak itinerant ferromagnetism in ucoge. Phys. Rev. Lett., 99:067006,
Agosto 2007.
[32] Yoichi Kamihara, Hidenori Hiramatsu, Masahiro Hirano, Ryuto Kawamura, Hiroshi
Yanagi, Toshio Kamiya, and Hideo Hosono. Iron-based layered superconductor laofep. Journal of the American Chemical Society, 128(31):10012–10013, 2006.

Referências Bibliográficas

88

[33] F. London and H. London. The electromagnetic equations of the supraconductor.
Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical
Sciences, 149(866):71–88, Março 1935.
[34] Fritz London. Superfluids - Macroscopic Theory os Superconductivity, volume 1.
Dover Publications, 1st edition, 1961. p. 152.
[35] K. Charles. Introduction to Solid State Physics. John Wiley & Sons, 2004.
[36] Bascom S Deaver Jr and William M Fairbank. Experimental evidence for quantized
flux in superconducting cyclinders. Physical Review Letters, 7(2):43–46, Julho 1961.
[37] L. D. Landau and E.M. Lifshitz. Statistical Physics. Butterworth-Heinemann, 3rd
edition, Dezembro 1975.
[38] Vadim V. Schmidt. The Physics of Superconductors: Introduction to Fundamentals
and Applications. Springer, 1997.
[39] Liying Liu. Rugosidade da interface e efeito de tratamento térmico nas propriedades
supercondutoras de multicamadas nb/co. Master’s thesis, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, 2012.
[40] A. C. Rose-Innes and E. H. Rhoderick. Introduction to Superconductivity. Pergamon Press, 2nd edition, 1994.
[41] C. A. Reynolds, B. Serin, W. H. Wright, and L. B. Nesbitt. Superconductivity of
isotopes of mercury. Physical Review, 78:487–487, Maio 1950.
[42] E. Maxwell. Isotope effect in the superconductivity of mercury. Physical Review,
78:477–477, Maio 1950.
[43] H Fröhlich. Isotope effect in superconductivity. Proceedings of the Physical Society.
Section A, 63(7):778, 1950.
[44] Lev P. Gor’kov. Microscopic derivation of the ginzburg-landau equations in the
theory of superconductivity. Soviet Physics JETP, 36(9)(6):1364–1367, Dezembro
1959.
[45] G. Blatter, M. V. Feigel’man, V. B. Geshkenbein, A. I. Larkin, and V. M. Vinokur.
Vortices in high-temperature superconductors. Rev. Mod. Phys., 66:1125–1388,
Oct 1994.
[46] P. W. Anderson. Theory of flux creep in hard superconductors. Physical Review
Letters, 9:309–311, Outubro 1962.

Referências Bibliográficas

89

[47] A.I. Larkin and Yu.N. Ovchinnikov. Pinning in type ii superconductors. Journal
of Low Temperature Physics, 34(3-4):409–428, 1979.
[48] Matthew P. A. Fisher. Vortex-glass superconductivity: A possible new phase in
bulk high-tc oxides. Physical Review Letters, 62:1415–1418, Março 1989.
[49] Daniel S. Fisher, Matthew P. A. Fisher, and David A. Huse. Thermal fluctuations,
quenched disorder, phase transitions, and transport in type-ii superconductors.
Physical Review B, 43:130–159, Janeiro 1991.
[50] R. H. Koch, V. Foglietti, W. J. Gallagher, G. Koren, A. Gupta, and M. P. A. Fisher.
Experimental evidence for vortex-glass superconductivity in y-ba-cu-o. Physical
Review Letters, 63:1511–1514, Outubro 1989.
[51] K. Binder and A. P. Young. Spin glasses: Experimental facts, theoretical concepts,
and open questions. Rev. Mod. Phys., 58:801–976, Outubro 1986.
[52] Neil W Ashcroft and N David Mermin. Solid state physics. 1976.
[53] N.A. Usov and S.E. Peschany. Magnetization curling in a fine cylindrical particle.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 118(3):L290 – L294, 1993.
[54] Konstantin Yu. Guslienko and Konstantin L. Metlov. Evolution and stability of a
magnetic vortex in a small cylindrical ferromagnetic particle under applied field.
Physical Review B, 63:100403, Fevereiro 2001.
[55] R. P. Cowburn, D. K. Koltsov, A. O. Adeyeye, M. E. Welland, and D. M. Tricker. Single-domain circular nanomagnets. Physical Review Letters, 83:1042–1045,
Agosto 1999.
[56] Alex Hubert and Rudolf Schäfer. Magnetic Domains - The Analysis of Magnetic
Microstructures. Springer, 3rd edition, 1998.
[57] T. Okuno, K. Shigeto, T. Ono, K. Mibu, and T. Shinjo. {MFM} study of magnetic
vortex cores in circular permalloy dots: behavior in external field. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 240(1–3):1–6, 2002. 4th International Symposium
on Metallic Multilayers.
[58] T. Shinjo, T. Okuno, R. Hassdorf, K. Shigeto, and T. Ono. Magnetic vortex core
observation in circular dots of permalloy. Science, 289(5481):930–932, 2000.
[59] E. A. Demler, G. B. Arnold, and M. R. Beasley. Superconducting proximity effects
in magnetic metals. Physical Review B, 55:15174–15182, Junho 1997.

Referências Bibliográficas

90

[60] Douglas B. Chrisey and Graham K. Hubler. Pulsed Laser Deposition of Thin Films.
Wiley-Interscience, 1st edition, 1994.
[61] J. A. Greer and M. D. Tabat. Large-area pulsed laser deposition: Techniques and
applications. Journal of Vacuum Science and Technology A, 13(3):1175–1181, 1995.
[62] J. G. Andrews and D. R. Atthey. On the motion of an intensely heated evaporating
boundary. IMA Journal of Applied Mathematics, 15(1):59–72, 1975.
[63] Yu. V. Afanas’ev and O.N. Krokhin. Vaporization of matter exposed to laser
emission. Soviet Physics JETP, 25(4), 1967.
[64] A.M. Hassanein, G.L. Kulcinski, and W.G. Wolfer. Surface melting and evaporation
during disruptions in magnetic fusion reactors. Nuclear Engineering and Design.
Fusion, 1(3):307–324, 1984.
[65] Fabrício Frizera Borgui. Recobrimentos cristalinos de hidroxiapatita produzidos a
temperatura ambiente por ablação a laser pulsado de nd:yag – 532nm. Master’s
thesis, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Maio 2012.
[66] M. Von Allmen. Laser drilling velocity in metals. Journal of Applied Physics, 47
(12):5460–5463, 1976.
[67] P. E. Dyer, A. Issa, and P. H. Key. Dynamics of excimer laser ablation of superconductors in an oxygen environment. Applied Physics Letters, 57(2):186–188,
1990.
[68] A. Matsunawa, S. Katayama, A. Susuki, , and T. Ariyasu. Trans. J. Welding Res.
Inc., 15(61), 1986.
[69] A. Yariv. Introduction to Optical Electronics. Rinehart & Winston, 2nd edition,
1976.
[70] Willian Edgardo Alayo Rodriguez. Anisotropia magnética e acoplamento de troca
em Multicamadas de metais de transição. PhD thesis, Centro Brasileiro de Pesquísas
Físicas, Setembro 2007.
[71] Alexandre Mello de Paula Silva. Instrumentação para produção e caracterização
de filmes finos nanoestruturados. Master’s thesis, Centro Brasileiro de Pesquísas
Físicas, Dezembro 2002.
[72] Mohammad Ali Mohammad, Mustafa Muhammad, Steven K. Dew, and Maria
Stepanova. Nanofabrication, chapter Fundamentals of Electron Beam Exposure
and Development, pages 11–41. Springer Vienna, 2012.

Referências Bibliográficas

91

[73] Harry J. Levinson. Principles of Lithography. Spie Press, 3rd edition, 2010.
[74] David B. Williams and C. Barry Carter. Transmission Electron Microscopy - A
Textbook for Materials Science. Springer, 2nd edition, 2009.
[75] Holý, Pietsch, and Baumbach. High-Resolution X-Ray Scattering from Thin Films
and Multilayers, volume 149 of Springer Tracts in Modern Physics. Springer, 1999.
[76] Jens Als-Nielsen and Des McMorrow. Elements of Modern X-ray Physics. Wiley,
2nd edition, 2011.
[77] Alistair Kwan, John Dudley, and Eric Lantz. Who really discovered snell’s law?
Physics World, 15(4):64, 2002.
[78] A. van der Lee. Grazing incidence specular reflectivity: theory, experiment, and
applications. Solid State Sciences, 2(2):257–278, Maio 2000.
[79] Heinz Kiessig. Interferenz von rontgenstrahlen an dunnen schichten. Annalen der
Physik, 10(7):769–788, 1931.
[80] A. van der Lee, S. Roualdes, R. Berjoan, and J. Durand. Mass density determination
of thin organosilicon films by x-ray reflectometry. Applied Surface Science, 173
(1-2):115–121, Março 2001.
[81] Georg Simon Ohm. Die Galnanische Kette. T.H. Riemann, Berlin GE, 1827.
[82] Munir H. Nayfeh and Morton K. Brussel. Electricity and Magnetism. Wiley, 1st
edition, March 1985.
[83] Simon Foner. Versatile and sensitive vibrating sample magnetometer. Review of
Scientific Instruments, 30(7):548–557, 1959.
[84] C. D. Wagner, W.M. Riggs, L.E. Davis, and J.F. Moulder. Handbook of x-ray
photoelectron spectroscopy: a reference book of standard data for use in x-ray photoelectron spectroscopy. Physical Electronics Division, Perkin-Elmer Corp., 1979.
[85] W.M. Roach, D.B. Beringer, Z. Li, C. Clavero, and R.A. Lukaszew. Magnetic
shielding larger than the lower critical field of niobium in multilayers. Applied
Superconductivity, IEEE Transactions on, 23(3):8600203–8600203, Junho 2013.
[86] A. V. Ramos, J.-B. Moussy, M.-J. Guittet, M. Gautier-Soyer, C. Gatel, P. BayleGuillemaud, B. Warot-Fonrose, and E. Snoeck. Influence of a metallic or oxide
top layer in epitaxial magnetic bilayers containing cofe2o4(111) tunnel barriers.
Physical Review B, 75:224421, Jun 2007.

Referências Bibliográficas

92

[87] W. H. Meiklejohn and C. P. Bean. New magnetic anisotropy. Physical Review,
105:904–913, Feb 1957.
[88] J Nogués and Ivan K Schuller. Exchange bias. Journal of Magnetism and Magnetic
Materials, 192(2):203–232, 1999.
[89] A. K. Geim, S. V. Dubonos, J. G. S. Lok, M. Henini, and J. C. Maan. Paramagnetic
meissner effect in small superconductors. Nature, 1998.
[90] Mai Suan Li. Paramagnetic meissner effect and related dynamical phenomena.
Physics Reports, 376(3):133–223, 2003.
[91] T. Shapoval, V. Metlushko, M. Wolf, V. Neu, B. Holzapfel, and L. Schultz. Enhanced pinning of superconducting vortices at circular magnetic dots in the magneticvortex state. Physica C: Superconductivity, 470(19):867 – 870, 2010.

