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Resumo:

Neste trabalho utilizou-se a eletrodeposição potenciostática para a preparação de 
ligas metálicas de composição química heterogênea com composição média dada por 
(Co0.8 7Feo.i3)i-xCux, sendo 1 > x > 0. De fato, demonstrou-se ser viável a produção de um 
sistema magnético tipo granular com uma distribuição larga de tamanho de grânulos 
ferromagnéticos com formato irregular. Em particular, neste sistema espera-se encontrar 
efeito magnetoresistivo gigante decorrente de eventual distribuição de acoplamentos de 
troca intergrânulos. Visando obter ligas de composição heterogénea tipo granular, 
buscou-se induzir uma maior segregação do Co e do Fe nos eletrodepósitos, ora
utilizando aditivos com função surfactante, ora empregando tratamentos térmicos em
altovácuo. A análise química e morfológica obtida através de microscopia eletrônica de
varredura com elétrons secundários e de espectroscopia de raios-X por dispersão de
energia, revela que a utilização de aditivos (ácido bórico, dodecil-sulfato de sódio e acido 
crômico) altera significativamente tanto o tamanho quanto o formato dos grânulos 
ferromagnéticos. A análise por microscopia eletrônica de transmissão e diffaçao de 
elétrons em área selecionada mostra que todos os depósitos possuem uma estrutura 
policristalina pouco texturizada dominada pela fase cúbica de face centrada. Além disso, 
essa análise combinada à análise de diffação de raios-X indica que os recozimentos 
induzem a ativação térmica de mecanismos de difusão do Co no Cu e a retrodifusao do Cu 
disperso nos grânulos ferromagnéticos para a matriz de Cu. Medidas de curvas de 
magnetização versus campo magnético dessas ligas mostram que a magmtude da 
remanência diminui continuamente enquanto a magnitude do campo de saturaçao cresce 
progressivamente com o aumento do conteúdo de Cu nos depositos. A razao 
mametoresistiva apresenta um máximo de 0,54 % para um conteúdo de aproximadamente 
50 % atômico de Cu nos depósitos. Aparentemente, a principal causa para a ausência de 
um efeito magnetoresistivo mais elevado nessas amostras é a dispersão grande de tamanho 
e forma dos grânulos ferromagnéticos na matriz de Cu que, muito provavelmente ongina 
uma forte flutuação tanto na magnitude quanto no sinal das constantes de acoplamento 
magnético intergrânulos ferromagnéticos. Conjuntamente a isto, a estrutura policnstalma 
com baixa texturização (inclusive com coexistência de fases cubica e hexagonal) tende a 
promover uma redução do livre caminho médio eletrônico.



Abstract:

In this work was used the potenciostatic electrodeposition for preparation of the 
metallic alloys with heterogeneous chemical composition with average atomic composition 
given by (Coo.8 7Feo.i3 )i-xCux being 1 > x > 0. As a matter-of-fact, it was demostrated that is 
feasible the fabrication of a granular magnetic system with a broad distribution of size of 
the ferromagnetic granules with irregular shapes. In particular, in this system is expected 
to be found giant magnetoresistive effect originated from the eventual distribution of 
intergranular exchange coupling. In view to obtain compositionally heterogeneous alloys a 
greater Co and Fe segregation was induced by using both additives with surfactant action 
and thermal treatment under high-vacuum conditions. Chemical and morphological 
analyses performed with scanning electron microscopy with secondary electrons and 
energy dispersive x-ray spectroscopy show that the additives (boric acid, dodecil-sulphate 
and chromic acid) significantly change both size and shape of the ferromagnetic granules. 
Transmission electron microscopy and electron diffraction in selected area analyses show 
that all deposits present a polycrystalline structure with a low texture dominated by face 
centered cubic phase. Besides, this analyses together with x-ray diffraction analyses 
indicates that annealings induce a thermal activation of mechanism of diffusion of the Co 
in Cu and a backdiffiision of Cu dispersed in the ferromagnetic granules to the Cu matrix. 
Magnetization curve versus magnetic field measurements of this alloys show that the 
remanence continuously diminishes while saturation field progressively increases by 
increasing of the Cu content in the deposits. The magnetoresistive ratio displays a 
maximum of 0,54 % around 55% atomic of Cu content. Apparently, the main cause for 
the absence of a magnetoresistive effect greater than the observed in this samples is the 
large dispersion of size and shape of the ferromagnetic granules in the Cu matrix, which 
probably originates a strong fluctuation in both magnitude and signal of the intergranular 
magnetic coupling constants. Together with, the polycrystalline structure with low texture 
(including the coexistence of cubic and hexagonal phases) tends to promote a reduction in 
the electronic mean free path.

vi
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Capítulo 1-Introdução:

1.1- Materiais magnéticos e eletrodeposição:

Os materiais magnéticos, de um modo geral, tiveram um importante papel no 

avanço cientifico e tecnológico nos últimos séculos. Sem o conhecimento das 

propriedades magnéticas dos materiais, seria praticamente impossível o desenvolvimento 

de motores elétricos e geradores, principais responsáveis pelo avanço tecnologico

ocorrido no século passado.
O desenvolvimento e melhor entendimento da Física do Estado Sólido ocorrido

nas últimas décadas, contribuíram para a compreensão e controle dos processos físicos

presentes nos materiais magnéticos. Isto foi de fundamental importância para o avanço na

tecnologia de comunicação; leitura, processamento e armazenamento de informações.

Após isso os estudos de estruturas magnéticas se intensificaram, tomando possível hoje a

produção e caracterização de estruturas artificiais com dimensões da ordem de

nanometros, as chamadas nanoestruturas magnéticas.

Os inúmeros avanços tecnológicos de preparação e caracterização de materiais, 

ocorridos neste final de século, permitiram o desenvolvimento da pesquisa de 

nanoestruturas metálicas controladas na escala atômica[l]. Isto permitiu que propriedades 

eletrônicas e magnéticas até então desconhecidas, tais como o efeito magnetoresistivo 

gigante e o acoplamento de troca oscilatória de longo alcance e período, viessem a ser

observados.
No caso de metais magnéticos, cuja densidade dos elétrons de condução e alta 

(n * 17 x 1022 /cm3) e cujo comprimento de onda de Fermi desses elétrons a temperatura 

ambiente (KBT * 25 meV) é da ordem de 8 nm, os fenômenos de confinamento e 

quantização tomam-se visíveis somente em estruturas de dimensões atômicas. Diversos 

sensores e dispositivos baseados em fenômenos e propriedades decorrentes da formação 

de estados eletrônicos e magnéticos de baixa dimensionalidade pela quantização estao 

envolvidos nas atuais pesquisas de nanoestruturas metálicas magnéticas [1,2],

Um aspecto importante na fabricação de estruturas de baixa dimensionalidade é a 

qualidade dos arranjos atômicos e das suas interfaces, que são fortemente dependentes do
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balanço entre as energias livres de superfície e de interface dos metais e substratos 

envolvidos.

Na década de 80, a produção de nanoestruturas metálicas ocorreu quase que 

exclusivamente em sistemas de ultra-altovácuo sofisticados baseados no controle de 

células de efusão; isto é, tais sistemas chamados de MBE (Molecular Beam Epitaxy). No 

final da década de 80 e início da década de 90, sistemas menos sofisticados de ultra- 

altovácuo e de altovácuo; tais como, sistema de evaporação por feixe de elétrons e 

pulverização catódica (sputtering), também mostraram ser eficientes na produção de

nanoestruturas de boa qualidade.

Agora no final da década de 90, surgiram na literatura evidências de que a

eletrodeposição pode vir a tomar-se uma técnica capaz de gerar nanoestruturas metálicas

também de boa qualidade [2,3],

Uma vez aprimorado, o sistema de deposição eletroquímica para produção de 

nanoestruturas metálicas, apresenta grandes vantagens em relação às demais técnicas. 

Inicialmente, a eletrodeposição combina a simplicidade e o baixo custo de operação com a 

capacidade de produção em larga escala. Além disso; ela permite, a princípio, o 

recobrimento rápido de grandes áreas, mesmo com uma geometria diversificada. 

Finalmente, é esperado que a eletrodeposição tenha uma fácil adaptação aos setores

industriais de produção que já a utilizam.

Apesar da fabricação e controle de nanoestruturas metálicas magnéticas estar ainda 

em uma fase inicial de desenvolvimento, trabalhos recentes tem demonstrado a viabilidade 

da fabricação eletroquímica controlada de monocamadas atômicas magnéticas [3,4,5],

1.2 - Magnetoresistência Gigante:
A magnetoresistência é o fenômeno de variação da resistividade elétrica de

materiais ferromagnéticos quando estes são submetidos a campo magnético. Descoberto 

no ferro e no níquel metálico há mais de 50 anos atrás [6], este fenômeno tem sido 

estudado intensamente desde a década de 50. As propriedades magnéticas, dentre elas a 

magnetoresistência de ligas ferromagnéticas [7], formam um dos alicerces de uma das 

mais importantes tecnologias desta virada de milênio; a tecnologia da gravação magnética.
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Por tudo isso as nanoestruturas magnéticas tomaram-se alvo de muito estudo nos 

últimos anos, principalmente após terem sido publicados, pelo grupo do Dr. Fert da 

Universidade de Paris, em 1988 [8], os resultados obtidos para um sistema de 

multicamadas, consistindo de camadas de ferro alternadas por camadas finas de cromo. O 

principal resultado relatado pelo grupo, foi que o material apresentou um efeito de 

mudança em sua resistência elétrica de até 50 %, quando submetido a um campo 

magnético. Tal efeito, batizado de Magnetoresistência Gigante (GMR), motivou o 

desenvolvimento de novas estruturas, bem como, tecnologia de produção e caracterização 

destas. O grande desafio tecnológico está em encontrar sistemas que à temperatura 

ambiente e sob campos magnéticos baixos, garantam um efeito GMR alto.

Com o avanço nas pesquisas foi descoberto que outras estruturas em forma 

de multicamadas, também podem apresentar efeito GMR, como por exemplo, 

multicamadas de Co/Cu e Fe/Cu [1-3, 9],

Os primeiros trabalhos teóricos sobre o efeito GMR em multicamadas metálicas, 

basearam-se na adaptação do modelo das duas correntes [7] ao trabalho de Fuchs e 

Sondheimer, inicialmente desenvolvido para o estudo da resistividade de filmes finos. A 

adaptação destes modelos para multicamadas foi feita por Carcia e Suna [10], utilizando o 

sistema Pd/Au. Nesta fase inicial o termo de espalhamento dos elétrons de condução 

dependentes de spin, foi utilizado em uma abordagem semiclássica para o sistema de 

muticamadas Fe/Cr [11-13],

Posteriormente , trabalhos inteiramente baseados em uma abordagem quantum- 

mecânica passaram a ser desenvolvidos vindo a confirmar a validade da adoção dos 

conceitos do modelo das duas correntes de spin [9],

Em 1992 foram publicados resultados mostrando que o efeito GMR não ocorre 

somente em estruturas dispostas em multicamadas. Três grupos de pesquisa independentes 

obtiveram efeito GMR em ligas de composição heterogênea consistindo de grânulos de 

dimensões nanométricas de metais de transição ferromagnéticos diluídos em matrizes de 

metais como Cu, Ag e Au [14-16],

Nestes sistemas o efeito GMR está relacionado com o acoplamento existente entre 

os grânulos ferromagnéticos, que estão contidos na matriz não magnética, bem como, com
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o espalhamento dos elétrons de condução no interior dos grânulos magnéticos. Portanto, 

mostraram-se importantes as pesquisas variando o tamanho, quantidade e espaçamento 

destes grânulos, a fim de obter um arranjo que forneça, à temperatura ambiente, efeito 

GMR alto com baixo campo aplicado.

Mais recentemente foram desenvolvidas nanoestruturas exibindo efeito GMR que 

são crescidas em membranas porosas [3,17-19], Tais membranas possuem canais com 

diâmetro da ordem de nanometros, formando estruturas com comprimento da ordem de 

micrometros. Com estas estruturas, chamadas de nanofios, é possível realizar medidas do 

efeito GMR, aplicando-se uma corrente elétrica na direção perpendicular ao plano da 

amostra. Tal estudo é muito importante para o entendimento do efeito GMR.

O interesse no estudo de materiais exibindo efeito GMR está tanto no âmbito da 

pesquisa básica quanto nas aplicações tecnológicas que tais materiais podem proporcionar. 

Do ponto de vista da pesquisa básica, os pontos que despertam maior atenção nas 

pesquisas hoje em andamento são, os mecanismos de espalhamento dos elétrons de 

condução dependentes do spin e os mecanismos de acoplamento magnético entre as 

camadas ou grânulos ferromagnéticos. Do ponto de vista tecnológico, o que mais motiva 

os investimentos em pesquisa é a potencialidade destes materiais como elementos ativos 

em dispositivos microeletrônicos e sensores de campo magnético ou cabeçotes de leitura e 

gravação em mídia magnética com alta densidade de informação [20],

Em 1994 ganharam destaque os chamados materiais CMR que exibem a chamada 

magnetoresistência colossal [21-22], Materiais tipo CMR como a perovskita 

Lao.67Cao.33Mn03+5 exibem efeito magnetoresistivo de até 50 % a temperatura ambiente. 

No entanto, as aplicações tecnológicas desses materiais ainda está condicionada a 

dependência com o efeito do campo poder ser reduzida sem uma perda de sensibilidade.

Finalmente^ estudos de junções túnel envolvendo um ou dois eletrodos 

ferromagnéticos separados por um material isolante fino, tem revelado grande potencial 

tecnológico para confecção de nanodispositivos acionados por campo magnético para 

indústria de armazenamento digital. Nestas junções o tunelamento de elétrons entre 

eletrodos ferromagnéticos depende da orientação relativa das magnetizações dos eletrodos 

(spin tunneling). Em presença de campo magnético, essas junções podem gerar efeitos



magnetoresistivos denominados por TMR (tunnel magnetoresistance) com magnitude 

superior a 400 % [23],

1.3 - Eletrodeposição das ligas de composição heterogêneas:

Neste trabalho foi utilizado o método de eletrodeposição potenciostática para a 

preparação das ligas metálicas de composição química heterogênea que denotaremos da 

forma (CoyFei.y)i.xCux,onde y = 0,9 M e x variou de 0 até 0,3 M; sendo estes os valores 

da concentração molar na solução eletrolítica utilizada para se obter os depósitos.

Devido a energia livre de superfície y do Co (yCo = 2,7 J/m2) e do Fe (yFe = 2,9 

J/m2) terem magnitudes semelhantes e ambas superiores a do Cu (ycu =1 , 9  J/m2), essas 

ligas de Co e Fe tendem a formar um sistema de grânulos ferromagnéticos em meio a uma 

matriz de Cu.

Nossa opção pela técnica potenciostática deve-se aos trabalhos pioneiros de 

eletrodeposição de nanoestruturas do grupo do Dr. Lashmore e seus colaboradores do 

N1ST [3], Segundo esses trabalhos e confirmações posteriores, a eletrodeposição 

potenciostática tende a gerar depósitos com interfaces quimicamente mais abruptas do que 

aqueles obtidos pela técnica galvanostática [24-28],

Nosso interesse pelo estudo deste sistema tipo granular reside principalmente no 

fato desse sistema poder exibir efeito magnetoresistivo gigante decorrente da eventual 

distribuição de acoplamentos de troca intergrânulos [15-16, 29-32]. Em especial, vários 

trabalhos mostram que a inclusão de até 10 % de Fe em multicamadas Co/Cu tende a 

reduzir o campo magnético de saturação sem reduzir significativamente o efeito 

magnetoresistivo [33-37],

Visando obter ligas de composição heterogênea com caráter granular, buscou-se 

controlar ou induzir uma maior segregação do Co e do Fe nos eletrodepósitos, ora 

utilizando aditivos com função surfactante, ora empregando tratamento térmico em 

altovácuo.
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Capítulo 2 - Método Eletroquímico [1-3]:

2.1 - Célula eletroquímica:

Um sistema de deposição eletroquímica simples é aquele composto por uma cuba 

com solução contendo íons livres, dois eletrodos (anodo e catodo) e um gerador (G), ver 

a figura 2.1 abaixo.

Figura 2.1: Célula eletroquímica simples.

A deposição eletroquímica acontece em uma célula eletroquímica contendo íons 

metálicos, obtidos pela dissolução de sais metálicos em meio aquoso, ao aplicar-se uma 

diferença de potencial entre os eletrodos que estão mergulhados nesta solução. Com isso 

os íons metálicos que estão livres na solução recebem elétrons no catodo vindo a reduzir- 

se e depositar-se em sua superfície. Neste caso, o catodo e chamado de eletrodo de

trabalho.
Por exemplo: Vamos considerar um íon de Cu2+, ou seja, um átomo de cobre 

duplamente ionizado. No momento em que este íon positivo chegar ao catodo, serão 

necessários dois elétrons para neutralizá-lo, ocorrendo assim o processo de redução. Tal 

reação pode ser descrita da seguinte forma:

CU2 (aq) + 2e —̂ Cu<S)

Onde: Cu2+(aq) é o íon de cobre no estado aquoso e Cu<S) é o cobre no estado

sóüdo.
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Para completar o processo outro íon negativo ou molécula do solvente é coletado 

pelo eletrodo positivo ou anodo, o que é a chamada reação de oxidação. O anodo é 

também chamado de contra eletrodo ou eletrodo auxiliar.

Existem dois métodos de controlar o processo eletroquímico:

O primeiro é o chamado método galvanostático. Neste método a corrente existente 

na célula é controlada durante os experimentos. Tal corrente está associada ao fluxo de 

elétrons e íons em um dado intervalo de tempo. Neste método a diferença de potencial 

pode variar de maneira a manter a corrente em um valor desejado. O gerador (G) 

mostrado na figura 2.1 funciona como uma fonte de corrente.

O segundo método é conhecido como potenciostático. Neste, ao contrário do 

anterior, a diferença de potencial da célula que é controlada durante os experimentos. 

Neste caso, a corrente existente na célula pode variar de maneira a manter o valor fixo do 

potencial.

© * s

Figura 2.2: Diagrama representando uma célula eletroquímica simples, onde R«, Rei, Rc2, 

são a resistência da solução e dos contatos, respectivamente e Vi e V2 são o potencial 

induzido na célula e o potencial de redução, respectivamente.

O controle do potencial da célula eletroquímica é um tanto quanto complicado, 

pois como mostrado na figura 2.2, estão envolvidas três resistências, Rs, Rei, Rc2, que são
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a resistência da solução e dos contatos, respectivamente. Podemos considerar Rei e RC2  

praticamente nulas, pois tanto o eletrodo de trabalho quanto o contra eletrodo são 

metálicos. Porém não podemos saber o valor de V2, que é o potencial de redução (ou 

oxidação), nem a resistência da solução, que pode variar com tempo, então somente 

conhecemos o valor do potencial induzido na célula eletroquímica Vi.

Para contornarmos esse problema mergulhamos um terceiro eletrodo na solução, 

tal eletrodo é conhecido como eletrodo de referência (REF).

O eletrodo de referência é usado para medir o potencial do eletrodo de trabalho 

(V2), por isso é colocado próximo deste, como mostrado na figura 2.3a. A resistência da 

solução não terá influência na tensão de referência (V), pois como há uma alta 

concentração de íons entre os eletrodos de referência e de trabalho, o valor da resistência 

entre estes pontos (Rs ) será muito baixa.

cl

+

©

ref

K O

©>
(b)

R.

Figura 2.3: (a) Célula eletroquímica com três eletrodos, (b) diagrama elétrico referente à

célula.
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2.2 - Potencial da célula:

Na célula eletroquímica também ocorrem reações espontâneas de redução e 

oxidação. Isto pode ser observado, conectando um voltímetro no lugar do gerador (G) na 

célula da figura 2.1. A diferença de potencial medida será a tensão da célula, dada por:

Ecel = Ecatodo E anodo

A tensão da célula está diretamente relacionada com os eletrodos, então é definido 

um chamado Potencial do Eletrodo, que é a tensão do eletrodo de trabalho em relação a 

um eletrodo de hidrogênio (eletrodo de platina em meio a gás de hidrogênio a uma

atmosfera de pressão) como eletrodo auxiliar. O eletrodo de hidrogênio é o eletrodo de

referência padrão (zero volt).

O potencial do eletrodo depende do tipo de reação e da atividade química dos 

elementos envolvidos.

De acordo com a equação de Nemst, a força eletromotriz da célula é dada por:

E<x, = E0«, - [RT/nF . In ( a ^  . aH+" / a«* . a^"72)]

Por definição aH+ = 1 e &m =1, para 1 atm, então:

E = E° - RT/nF . ln(a«d / a»)

Onde: E = potencial do eletrodo;

E° = potencial padrão do eletrodo; 

a = atividade química;

R = constante dos gases (8,314 V.C/kmol);

T = temperatura absoluta (298,2 K); 

n = número de elétrons;
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F = constante de Faraday (96485 C/mol).

Substituindo os valores obtemos:

E = E° - 0,0592/n . log(a«d/a„)

Se os reagentes e produtos possuírem atividade unitária o log na equação será 

zero, então o potencial padrão será a tensão da célula.

Foram desenvolvidos vários eletrodos de referência em relação ao eletrodo padrão 

de hidrogênio(NHE). Neste trabalho foi utilizado um eletrodo de Ag/AgCl (saturado), 

cuja reação correspondente é a seguinte:

AgCl + e ->Ag° + Cf

Neste caso E° = 0,2221 V para uma temperatura de 25 °C.

2.3 - Sobrepotencial:

Para ocorrer o processo de redução dos íons positivos no eletrodo de trabalho, é 

necessário que este esteja carregado negativamente. Ou seja, como estamos trabalhando 

com íons metálicos positivos (perderam um ou mais elétrons), precisamos ceder elétrons 

para que estes íons se neutralizem no eletrodo ou aplicar um potencial mais negativo que a 

tensão da célula em aberto.

Este potencial mais negativo, é conhecido como sobrepotencial. A velocidade da 

reação é proporcional à este sobrepotencial, pois aumentando o valor do potencial 

aumenta o valor do campo elétrico entre os eletrodos. Conseqüentemente, a força 

eletrostática com que os íons são atraídos para o eletrodo de trabalho é maior, 

acarretando assim um aumento na corrente elétrica. A escolha do valor do sobrepotencial 

é feita empiricamente, analisando o aspecto do depósito e a taxa de deposição.

Se estivermos interessados em retirar íons metálicos do eletrodo, procedemos de 

maneira inversa, ou seja, aplicamos um sobrepotencial de um certo valor, porém, positivo. 

Com isso ocorrerá a reação de oxidação do eletrodo de trabalho.
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2.4 - Voltametrias:

Uma das maneiras de analisar uma reação eletroquímica é através do 

monitoramento da densidade de corrente em função da tensão aplicada entre os eletrodos, 

em relação ao eletrodo de referência. Com isto é possível determinar os potenciais de 

oxidação e redução. Isso é feito aplicando-se uma rampa linear de tensão e registrando o 

valor correspondente da corrente, à medida que a tensão cresce ou decresce. Tal processo 

é chamado voltametria. Podemos ainda aplicar a rampa de um ponto inicial até um 

máximo e retomar ao ponto inicial, formando um ciclo, então o processo passa a se 

chamar voltametria cíclica ou ciclovoltametria.

No caso de estarmos interessados somente na reação de redução, ou seja, no 

depósito metálico propriamente dito, podemos analisar somente parte do ciclo. Neste 

caso, é aplicada uma rampa linear de tensão, partindo de um certo valor de potencial 

inicial até um valor final mais negativo, cessando o processo neste ponto.

Quando há somente íons positivos na célula eletroquímica, a condição essencial 

para que ocorra redução no eletrodo de trabalho, é a de que este esteja carregado 

negativamente.

Como neste trabalho foram utilizadas soluções com íons metálicos positivos e 

também estamos somente interessados no processo de redução no eletrodo de trabalho, 

foram utilizadas rampas de tensão, iniciando em valores próximas de zero até um valor 

máximo negativo, o que é o suficiente para determinarmos os potenciais de redução 

envolvidos no sistema.

2.5 - Processo de eletrodeposição potenciostática:

Durante a eletrodeposição é na interface da solução com o eletrodo de trabalho ou 

catodo metálico que é definida a qualidade da estrutura cristalina e morfológica do 

eletrodepósito. Se o catodo possuir um excesso de carga Q distribuído uniformemente em 

sua interface com a solução, esse excesso de carga será compensado na solução por uma 

carga de mesma magnitude mas de sinal oposto. Esta carga é atraída da solução por forças 

eletrostáticas formando a chamada dupla camada. Essa dupla camada elétrica foi
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inicialmente descrita por H. L. F. Helmholtz como sendo equivalente a um capacitor, cujas 

placas são representadas pela carga distribuída homogeneamente na superfície do metal e 

pelos íons de carga oposta dispostos na solução em um plano paralelo a uma distância 

minima da superfície do metal.

A concepção atual é de que a nuvem eletrônica do metal extende-se, a um certo 

grau, até a região da camada de moléculas na vizinhança imediata da superfície do metal. 

Nesta região, os dipolos das moléculas solvatadas e íons podem ser adsorvidos no catodo 

pelo campo eletrostático.

E ainda possível que a adsorção também venha ocorrer por efeito de forças de 

outra natureza como a de Van der Waals, hidrofóbicas, ou químicas. As substâncias 

coletadas nessa região por forças cuja natureza não seja eletrostática são chamadas 

substâncias ativas superficiais ou surfactantes. A região sob a influência da força 

eletrostática imediatamente a frente do eletrodo metálico é chamada camada de 

Helmholtz. Contudo, a região total onde o campo eletrostático atua sobre os íons pode 

extender-se de alguns planos atômicos a alguns micrometros por dispersão térmica e 

difusão. Convencionalmente, a região limite entre a camada de Helmholtz e o seio da 

solução eletrolítica é chamada camada de Gouy ou camada de difusão. O gradiente de 

concentração e a distribuição das macrocorrentes extendem-se muito além desta região e 

dependem, por exemplo, da forma do depósito, da resistência da solução e do 

sobrepotencial usado.

Conforme visto nas seções anteriores, em equilíbrio (ou seja; circuito aberto) o 

catodo caracteriza-se por um potencial que a uma dada temperatura e pressão é 

determinado pela composição da solução e do eletrodo. No processo de eletrodeposição 

(ou seja, regime estacionário potenciostático ou galvanostático ), uma certa diferença de 

potencial é mantida entre eletrodo de referência e catodo pela atuação de uma fonte 

(corrente/tensão) externa. Essa diferença de potencial é determinada pelo fluxo de uma 

corrente elétrica, ou ainda, pelo sistema de oxidação-redução. Este processo equivale a 

uma corrente de fuga no capacitor idealizado por Helmholtz. Essa corrente elétrica flui 

através da célula provocando a extração dos íons metálicos da solução e sua deposição
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sobre o catodo. Assim, a função do anodo é simplesmente injetar íons na solução longe do 

catodo, conservando a corrente e mantendo fixo o número total de íons na célula.

De modo a controlar o processo de eletrodeposição potenciostática dos íons Co^, 

Fe++ (eventualmente Fe+++) e Cu* utilizou-se um sobrepotencial de -1,2 V em relação a 

um eletrodo de referência de Ag/AgCl e três aditivos: ácido bórico, ácido crômico e 

dodecil-sulfato de sódio.

O valor do sobrepotencial aqui utilizado para a redução dos três íons metálicos 

baseia-se em estudos anteriores os quais encontram-se descritos na dissertação de 

mestrado de Edson M. Kakuno [2],
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Capítulo 3 - Produção das ligas [1 ]. 

3.1 - Material utilizado: 

No processo de eletrodeposição das ligas de (Coo,9Feo,1)1-xCux (x variando entre O 

e 0,3 M), foram utilizados, um Potenciostato/Galvanostato (EGG273A) conectado a um 

microcomputador AT486. Foi utilizada também uma cuba eletroquímica, com capacidade 

de 500 ml, com uma tampa de teflon com orificios destinados aos eletrodos. A célula 

contém três eletrodos: um contra eletrodo de platina, um eletrodo de referência Agi AgCl 

saturado (Meinsberg TM38) e uma lâmina de cobre (99,9 % puro) utilizada como 

eletrodo de trabalho. No eletrodo de referência há também um medidor de pH e um sensor 

de temperatura (PTlOO) incorporados. 

A eletrodeposição é realizada em uma célula eletroquímica convencional de 

eletrodos planos paralelos estacionários, como mostrado na figura 3 .1. 

6cm 

-----+ 

n 1 íl 
1 1 

1 

u -----+ Volwne = 500 mi 

< 

'-

Figura 3 .1: Célula eletroquímica. 



18

Para deposição das ligas (Coo.9 Fe0.i)i-xCux, o Potenciostato/Galvanostato operou 

no modo potenciostático.

Para realizar as voltametrias foi utilizado um microcomputador AT486 equipado 

com um software (desenvolvido pelo próprio fabricante do Potenciostato/Galvanostato), 

que via interface GPIB, controla o equipamento, bem como, a coleta dos dados 

experimentais.

Um diagrama representativo de blocos do aparato experimental está descrito na 

figura 3.2.

(a) Contra eletrodo
(b) Eletrodo de referência
(c) Eletrodo de trabalho

GPIB

AT 486

Figura 3 .2: Diagrama representativo de blocos do equipamento utilizado na

eletrodeposição.

3.2 - Preparação do substrato:

Foram utilizados como substrato, lâminas de cobre, com área circular total de 

2,83 cm2 e espessura de 0,1 mm com texturização nas direções cristalográficas [111] e 

[200],

O substrato de Cu é submetido a dois tipos de polimento antes de cada 

experimento. O primeiro é um polimento mecânico, utilizando-se para isto pasta de 

diamante de 1 pm. O segundo é um polimento químico realizado com imersões sucessivas
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em soluções diluídas de 10 e 20 % de ácido sulfiirico e 10 e 20 % de ácido fosfórico, com 

enxágüe em água destilada em cada etapa do processo.

Todos os depósitos foram realizados à temperatura ambiente, sem desoxigenação 

nem agitação na solução. Apesar dos eletrodos possuírem uma geometria circular, ocorre 

uma maior concentração de linhas de campo elétrico nas bordas dos eletrodos, é o 

chamado efeito de bordas, resultando com isso depósitos com o perfil de estrutura 

ilustrado abaixo na figura 3.3.

2 cm

2d Depósito.
Substrato.

Figura 3.3: Perfil típico de um depósito eletroquímico de superfície circular.

3.3 - Preparo da solução eletrolítica:

As eletrodeposições foram realizadas a partir de solução eletrolítica aquosa única 

contendo todos os íons de interesse, a partir de reagentes químicos grau pró-analise a base 

de sulfatos.

CoS0 4(H20 )7 ---------------------------------------------------------------252,9 g/l (0,9 M)

Fe(NH4 )2 (S0 4 )2 (H2 0 ) 6 ---------------------------------------------------- 39,2 g/l (0,1 M)

CuS0 4(H20 ) 5--------------------------------------------------------------- 249,0 g/l (1,0 M).

Inicialmente, foram preparadas duas soluções com concentração 1 molar; uma 

delas com concentração em peso porcento de Co e de Fe na proporção de 9:1, e outra 

com concentração em peso porcento de Cu, imediatamente antes de cada experimento. 

Essas duas soluções foram misturadas nas proporções molares de interesse.
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Capítulo 4- Caracterização da liga (Coo,9Feo,1)1-xCux. 

4.1 - Voltametrias da solução (Coo,9Feo,1)1-xCux: 

Na figura 4.1, mostramos as voltametrias para a solução (Co0,9Feo.1)1-xCUx, com x 

variando de O a 0,25 M, e sendo este o valor da concentração molar de Cu++ na solução. 

Todas as voltametrias foram feitas sobre eletrodo de cobre com área de 2,83 cm2
, em uma 

velocidade de 20 mV/s e passo de 2 mV de 0,1 V até -1 ,5 V. A escala de corrente está 

multiplicada por -1 . 

A mudança de inclinação na corrente ao redor de -0,25 V é devido à redução de 

Fe+++. O máximo que aparece em tomo de -0,6 V, nas curvas com x maior que O , e que não 

aparece na curva preta corresponde à redução do Cu++. 

Em tomo de -0, 75 V , para a solução sem Cu++, temos o início da redução do Co ++ e 

do Fe++. Nas outras soluções a redução do Co++ e do Fe++ começa em tomo de -0,9 V. Para 

potenciais ainda mais negativos temos a evolução do hidrogênio. 

Figura 4.1: Voltametria da solução (Coo,9feo,1)1-xCux, em função da concentração de Cu++ na 

solução (x) . 
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À medida que aumentamos a concentração de Cu na solução, o potencial referente 

à redução do mesmo se desloca para valores mais negativos, em cerca de 50 mV. O valor da 

corrente catódica associada a este processo aumenta com a concentração de Cu na 

solução [1]. Ainda, observa-se um deslocamento do potencial referente à redução dos íons 

Co"" e Fe", em tomo de 0,2 V para valores mais negativos.

4.2 - Análise química:
Foi realizada a análise química nos depósitos obtidos a partir das soluções

(Co0;9Feo.i)i-xCux com x = 0,001; 0,10; 0,20; 0,30 M; sendo esses valores respectivos à 

proporção molar de C u^ utilizada. Utilizou-se para esta análise a espectroscopia de 

dispersão em energia de raios-X (EDS), feita em um Microscópio Eletrônico de Varredura

(SEM), Philips XL30.

A figura 4.2 mostra a razão Co:Fe , contida nos depósitos, em relação à 

concentração molar de cobre nas soluções. É possível verificar que esta razão mantém-se em 

uma proporção em tomo de 87:13, mesmo aumentando a quantidade de cobre na solução.

Figura 4.2: Razão Co:Fe no depósito em função da concentração molar de Cu na solução. A 

linha contínua é uma regressão linear dos pontos experimentais.
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A figura 4.3 mostra a concentração de Cu contida no depósito em relação à 

concentração molar de íons de cobre na solução. Podemos ver através do gráfico, um 

aumento acentuado na proporção de Cu depositado quando é aumentada a proporção molar 

de íons de cobre na solução. Uma solução com x = 0,1 M gerou um depósito com uma 

concentração de Cu ao redor de 55 % atômico e uma solução com x = 0,3 M gerou um 

depósito com concentração de Cu ao redor de 96 % atômico.

Figura 4.3: Conteúdo de Cu no depósito em função da concentração de Cu~ na solução. A 

linha contínua é apenas uma guia para os olhos.

4.3 - Análise morfológica:
Foram geradas imagens por elétrons secundários utilizando um SEM, nos depositos

(C0 8 7 Fei3)i-xCux com x = 45, 67 e 97 % atômico, depositadas em um potencial de -1,2 V. A

espessura dos depósitos é de aproximadamente 0,3 pm.

Na figura 4.4 é mostrada uma micrografia do depósito (Co87 Fei3)4 5 Cu55. Podemos 

observar que, a morfologia de tal depósito, apresenta um caráter granular.

Como foi mostrado pela análise química feita por EDS, a solução contendo 0,1 M de 

Cu"" gera um depósito com aproximadamente 55 % de conteúdo de Cu. Esta concentração 

superior à concentração molar de Cu"" na solução ocorre devido ao elevado valor do 

sobrepotencial utilizado nos depósitos. Tal sobrepotencial é muito superior ao necessário
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1200EX-II, operando em 120 kV. As amostras analisadas no TEM foram cortadas 

utilizando um cortador ultra-sônico e afinadas através de ataque químico (ver apêndice).

4.4.1- Difração de raios-X:
Na figura 4.6, estão sobrepostos os difratogramas obtidos das medidas de difração

de raios-X, para os depósitos (Co8 7Fei3 )i-xCux, com x = 27, 55 e 67 % at. Todos os 

depósitos foram realizados a um potencial fixo de -1,2 V em relação ao eletrodo de

Ag/AgCl saturado.
As medidas foram feitas com uma resolução angular de 1/8 de grau e tempo de

integração de 48 s por ponto.
Analisando primeiramente a curva preta, que é referente ao depósito

(Cos7Fei3 )7 3 Cu2 7 , identificamos dois picos. O primeiro localizado em 20 = 50,5 e outro em

20 = 60,5 °, são referentes a reflexão de Bragg dos planos (111) e (200), de uma estrutura

cúbica de face centrada (cfc) semelhante ao Co metálico.

Para o depósito (Co87Fe13 )4 5 Cu55 (curva vermelha), podemos perceber um 

deslocamento dos picos referentes ao Co, ocorrendo então o surgimento de um pico intenso 

em 20 = 50,9 °. Este pico corresponde a uma reflexão de Bragg, do plano (111) de uma 

estrutura cúbica de face centrada (cfc) semelhante ao Cu metálico. É possível notar a 

formação de um “ombro”, devido à sobreposição dos picos do Co e do Cu.

Quando a concentração de Cu no depósito aumenta para 67 % at. (curva azul), 

desaparecem os picos referentes à reflexão da estrutura do Co, permanecendo apenas os 

picos em 20 = 50,9 ° e 59,7 °, referentes à reflexão de Bragg dos planos (111) e (200), 

respectivamente, de uma estrutura cfc semelhante ao Cu metálico.

O fato de não aparecerem picos referentes à reflexão do Co, deve-se ao fato de que 

os depósitos obtidos de soluções com concentração molar de Cu acima de 0,20 M, 

possuírem um conteúdo muito grande de Cu em relação ao Co e o Fe tomando o Cu o 

elemento dominante no depósito.
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Figura 4.6: Difração de raios-X para depósitos obtidos da solução (Cos1Fe13)1-xCux, com 

x=27, 55e67%at. 

4.4.2- Análise por microscopia eletrônica de transmissão: 

A figura 4.7 (a) e (b) mostra imagens em campo claro, feitas no TEM em depósitos 

(Co87Fe13)1-xCux, para x = 55 e 67 % at., sendo este o valor referente ao conteúdo de Cu no 

depósito . As regiões claras são ricas em Cu e as escuras ricas em Co e Fe. Tal contraste 

ocorre devido a uma maior densidade eletrônica das regiões ricas em Co e Fe, de acordo 

com as orientações cristalinas preferenciais encontradas para estes depósitos. E também 

porque para partículas magnéticas, neste caso Co e Fe, o espalhamento do feixe de elétrons 

ocorre de maneira mais acentuada. 

Podemos facilmente observar, que este sistema gera depósitos com composição 

heterogênea de caráter granular. O tamanho das partículas magnéticas é dominada por uma 

distribuição de grânulos ferromagnéticos grandes (tamanho entre 30 e 580 nm), com 

diâmetro e perímetro irregulares, havendo ainda evidência de percolação entre essas 

partículas. De acordo com a figura 4.5 (b), a morfologia granular da liga torna-se ainda mais 
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Figura 4.9: Curvas de magnetização para os depósitos (Cog7Fei3)i-xCux, para x 55 e

x = 67 % at

Para entender melhor o comportamento magnético da liga (Co87Fei3)i-xCux foram 

feitos gráficos mostrando a dependência da razão magnetoresistiva MR e da razão M /M s em

relação à concentração atômica de Cu.

A razão magnetoresistiva MR é dada por:

M R =  AR/R«,

sendo que:

AR =  Rpico " Rm

Onde consideramos RpiC0 como sendo o valor da resistência no ponto máximo da 

curva de magnetoresistência, e Rmé o  valor da resistência da amostra quando está submetida

ao campo magnético máximo disponível no magnetômetro.

Na figura 4.10, são mostrados gráficos do efeito magnetoresistivo versus campo 

magnético aplicado, para depósitos obtidos da solução (Co87Fei3)i-xCux, sendo que em (a) e

(c) x= 55 o/o at e em (b) e (d) x = 67 % at.. Em (a) e (b), as medidas foram realizadas com a 

corrente passando paralela à superfície da amostra e o campo magnético também aplicado 

na direção paralela à superfície da amostra, fazendo um ângulo de 90° com a direção da 

corrente. Em (c) e (d), a corrente foi aplicada na direção paralela à amostra, porem, o 

campo magnético, foi aplicado na direção perpendicular à superfície da amostra. Os 

contatos elétricos foram feitos utilizando solução coloidal de prata comercial de modo a 

reduzir o efeito da resistência de contato e a garantir um contato ôhmico nas medidas. O 

erro absoluto nas medidas de MR possui um valor máximo de 0,012 %.
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Figura 4.10: MR versus campo magnético aplicado para depósitos obtidos da solução 

(Cog7Fei:,)i.xCux, sendo que em (a) e (c) x= 55 % at. e em (b) e (d) x = 67 % at. Em (a) e (b) 

a corrente elétrica flui paralela à superfície da amostra e o campo magnético aplicado 

paralelo à superfície da amostra faz um ângulo de 90° com a direção da corrente. Em (c) e

(d) a corrente flui paralela à superfície da amostra sendo o campo magnético aplicado

perpendicular à superfície da amostra.

A razão H/M s nada mais é do que a razão entre o valor da magnetização de 

remanência Mr pelo valor da magnetização de saturação Ms. O valor da magnetização de 

saturação para algumas amostras foi definido através de extrapolação da curva de 

magnetização versus campo magnético aplicado. Tal procedimento foi necessário quando o 

campo máximo utilizado na medida não foi suficiente para magnetizar totalmente a amostra. 

Tal caso ocorre quando a concentração de Cu no depósito é muito grande.
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Figura 4.11: Variação da razão Mr / Ms em função da concentração atômica de cobre no 

depósito. A linha contínua serve apenas como guia para os olhos.

Na figura 4.11 é mostrada a variação da razão M /M s em relação ao aumento da 

quantidade de Cu. Podemos verificar que ocorre uma redução sistemática no valor da razão 

M,/Ms com o aumento do conteúdo de Cu no depósito. Isto mostra que os depósitos passam 

a ter um comportamento cada vez menos ferromagnético (mais paramagnético), à medida 

que a concentração de Cu aumenta.

Figura 4.12: Variação de MR em função da concentração atômica de cobre no depósito. A 

linha contínua serve apenas como guia para os olhos.
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Na figura 4.12 temos a curva mostrando a variação de MR versus a concentração de Cu. Ao 

contrário da figura 4 . 1 1  podemos notar um máximo de MR para depósitos com 

concentração atômica igual à 5 5  %, este máximo pode ser explicado utilizando-se do 

modelo desenvolvido por Zhang-Levy [2], conforme veremos adiante.

4.6 - Modelo de Zhang-Levy.
Como vimos na secção 4.5, onde foi apresentada a caracterização magnética dos

depósitos (Co8 7Fei3 )i-xCux, o efeito magnetoresistivo apresenta um valor maximo para os 

depósitos obtidos através de uma solução com concentração de 0,1 M de Cu2+, ou seja,

depósito contendo aproximadamente 55 % atômico de Cu.

Este valor máximo do efeito magnetoresistivo em relação à concentração de Cu, 

pode ser explicado através do modelo desenvolvido por Zhang e Levy. Tal modelo assume 

que o efeito magnetoresistivo está relacionado à densidade e ao tamanho das partículas 

magnéticas contidas dentro da matriz de Cu. Se as partículas magnéticas são pequenas e o 

espaçamento entre elas é grande ( em nosso caso x tendendo a 1 0 0 ), o efeito 

magnetoresistivo será pequeno. Neste caso o campo magnético aplicado não é suficiente 

para saturar as partículas (super)paramagnéticas formadas. Além disso, a separação media 

entre as partículas será grande em relação ao livre caminho médio dos elétrons de condução. 

O resultado disto é que o efeito magnetoresistivo será pequeno e terá um campo de 

saturação maior do que a magnetização, sendo a diferença atribuída as partículas muito

pequenas presentes na amostra.
Se a estrutura consistir de partículas magnéticas suficientemente grandes e

numerosas (mas sem haver percolação magnética), de modo que as partículas tomam-se

ferromagnéticas e que a área de interface entre as partículas e a matriz de Cu seja grande, o

efeito magnetoresistivo aumentará. Ao mesmo tempo, tanto o efeito magnetoresistivo

quanto a magnetização irão possuir o mesmo valor para o campo de saturação. Então,

podemos deduzir que o valor máximo do efeito magnetoresistivo ocorre em uma

concentração logo abaixo do limite de percolação magnética entre as partículas. O valor da
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concentração onde exatamente ocorre a percolação magnética é dificil de ser determinado 

para este sistema temário. 

Além de um certo limite de concentração ocorrerá a percolação magnética e o efeito 

magnetoresistivo diminuirá, pois haverá muitas partículas magnéticas no livre caminho 

médio dos elétrons de condução, além do acoplamento magnético intergrânulos tomar-se 

predominantemente ferromagnético . 
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Figuras 4.13 (a) e (b): Efeito magnetoresistivo em função da razão MIMs, com o mesmo 

valor de campo magnético aplicado, para os depósitos (Cos1Fe13)1-xCux, sendo que em 

(a) x = 55 % ate em (b) x = 67 % at. A curva vermelha foi um ajuste obtido com A = 0,53 . 

As figuras 4.13 (a) e (b) mostram os gráficos do efeito magnetoresistivo versus a 

razão (M!Ms), onde M é a magnetização e Ms é a magnetização de saturação, para depósitos 

(Cos1f e13)1-xCux, sendo x = 55 e 67 % at. respectivamente 

Tais gráficos foram elaborados para testar a validade do modelo proposto por Zhang 

e Levy, onde o efeito magnetoresistivo está ligado à magnetização através da relação: 
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MR = 1 - A(M/MS) 2

onde A é um coeficiente independente do campo magnético que indica a magnitude do 

efeito magnetoresistivo (MR). Uma explicação mais detalhada a respeito das grandezas 

físicas que determinam o valor desse coeficiente pode ser encontrada nas referências [2,3], 

Em ambas as descrições, seja a quântica [2] ou seja a semiclássica [3], este coeficiente 

depende de vários parâmetros de natureza microscópica do sistema. Em última análise, este 

coeficiente vem sendo utilizado na literatura como um parâmetro fenomenológico associado 

ao grau de curvatura do comportamento parabólico da curva MR versus magnetização 

relativa.

De acordo com estes gráficos podemos afirmar que o modelo de Zhang-Levy ajusta- 

se somente para os depósitos com maior concentração de Cu, isto é, com grânulos 

magnéticos de tamanho menor. O desvio do comportamento parabólico observado neste 

caso deve-se provavelmente à população de grânulos magnéticos de menor tamanho cujo 

comportamento tenderia ao de partículas superparamagnéticas.

A figura 4.13 (a) corresponde a uma liga cujo comportamento magnético é 

dominado por interações ferromagnéticas entre grânulos.
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Capítulo - 5: Efeito de aditivos na eletrodeposição da liga

(Coo,9Fe0,i)o,9Cu0,i.

5.1 - Introdução:

Foram preparadas soluções eletrolíticas contendo alguns aditivos, para que 

pudéssemos estudar os seus efeitos, tanto no processo de eletrodeposição quanto nas 

propriedades dos depósitos. Este procedimento tem sido adotado em vários trabalhos, e 

têm como objetivo principal, a obtenção de depósitos com melhor morfologia, bem como, 

promover uma melhoria da qualidade estrutural nas ligas.

Em relação a estes aditivos sabemos haver diversos mecanismos conhecidos de 

atuação de surfactantes, alguns destes mecanismos são por exemplo: a simples redução da 

energia livre de superfície, a diminuição da barreira de difusão facilitando a fuga de 

átomos adsorvidos (adatoms) em ilhas de nucleação; o aumento da densidade de ilhas de 

nucleação facilitando o crescimento de centros bidimensionais de nucleação; redução do 

fator pH local imediatamente a frente do eletrodo, etc. [1-5].

Os aditivos agem diretamente no processo eletroquímico, bem como no processo 

de nucleação e crescimento, durante a reação de redução no eletrodo de trabalho.

Apesar dos aditivos participarem efetivamente do processo de eletrodeposição, tais 

aditivos não são em geral incorporados pelo depósito, agindo somente enquanto está

ocorrendo a eletrodeposição.

Como ocorrem grandes mudanças nas estruturas dos depósitos obtidos de 

soluções com aditivos , é esperado que também as propriedades magnéticas sejam 

afetadas. Com isso surgiram vários trabalhos com o intuito de analisar as mudanças nas 

propriedades magnéticas de estruturas obtidas através de eletrodeposição.

5.2 - Produção das ligas:
Foi preparada uma solução contendo 0,1 M de Cu2+ e 0,9 M de CoFe na 

proporção utilizada nos capítulos anteriores, na qual foram colocados os aditivos. As 

condições iniciais para o processo de eletrodeposição foram mantidas, ou seja, foi 

utilizado o mesmo processo de preparação dos substratos, e os depósitos foram realizados
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a temperatura ambiente em um potencial fixo de -1,2 V em relação ao eletrodo de 

referência Ag/AgCl saturado.

Os aditivos utilizados neste trabalho foram: Ácido bórico ( H 3 B O 3 ) ,  ácido crômico 

(CrOs) e Dodecil-sulfato de sódio (Ci2 H2 5Na0 4 S), e suas concentrações estão 

relacionadas abaixo:

H3 BO3 ---------------------------------------------------------------30,9 g/l

C r0 3 -----------------------------------------------------------------0,05 g/l

C 1 2 H2 5 N a04S -------------------------------------------------------28,8 g/l

Foram preparadas também soluções com a combinação desses aditivos: H3 BO3 e 

C r03, e também, H 3BO3 e Ci2 H2 5 N a0 4 S, com as mesmas concentrações indicadas acima.

Os aditivos, bem como as quantidades molares por litro de solução utilizadas, 

foram escolhidos a partir das referências consultadas. Salientamos ainda que o mecanismo 

exato de atuação de cada um dos aditivos usados permanece ainda obscuro e não foi alvo 

específico de investigação deste trabalho.

5.3 - Análise morfológica:

A análise morfológica de superfície dos depósitos foi realizada através de imagens 

geradas por elétrons secundários em um SEM.

Na figura 5.1, é mostrada a comparação da morfologia dos depósitos em relação 

ao aditivo utilizado durante a eletrodeposição. Todas as figuras mostrando a morfologia 

dos depósitos possuem a mesma magnificação ( 1 0 0 0 0  x).

As figuras 5.1 (b) e (c), mostram a morfologia dos depósitos obtidos de soluções 

contendo dodecil-sulfato de sódio e ácido crômico, respectivamente, em relação ao 

depósito obtido de uma solução sem aditivos, figura 5.1 (a). Podemos afirmar que tais 

aditivos agem de maneira a formar superfícies com grânulos menores, ou seja, uma 

superfície mais lisa, destacando alguns grãos maiores de Cu (regiões claras).
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Se analisarmos as figuras 5.1 (d), (e) e (f) onde foi adicionado o ácido bórico nas 

soluções usadas em (a), (b) e (c), podemos notar que tal aditivo age de maneira a 

aumentar o tamanho dos grânulos, tanto nos depósitos onde ele é o único aditivo, quanto 

quando ele está combinado com outro aditivo.

Foram obtidas também imagens em campo claro por TEM (operando em 120 kV) 

dos depósitos obtidos de soluções com aditivos, figura 5.2. Observamos que a 

micromorfologia dos depósitos é bastante irregular, apresentando grânulos de tamanho e 

formatos aleatórios, e também que esta micromorfologia é fortemente alterada pelos 

aditivos, sendo que, o ácido crômico, figura 5.2 (a), agiu de maneira a segregar as 

partículas de Co e Fe, regiões escuras, dentro da matriz de Cu. Tal efeito também ocorreu 

nos depósitos obtidos de uma solução com dodecil-sulfato de sódio, figura 5.2 (b), porém 

de maneira menos intensa. Quando são utilizados os aditivos, dodecil-sulfato de sódio 

junto com o ácido bórico, figura 5.2 (c), o depósito gerado apresenta partículas de Co e 

Fe com tamanho menor e bastante dispersas na matriz de Cu.

5.2 (a) 5.2 (b)
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5.2 (c)

Figura 5.2: Imagens feitas por TEM dos depósitos obtidos de soluções com aditivos, (a) 

ácido crômico, (b) dodecil-sulfato de sódio e (c) dodecil-sulfato de sódio e ácido bórico .

5.4 - Caracterização magnética:

Os depósitos obtidos de soluções com aditivos foram submetidos à caracterização 

magnética, através de curvas de magnetização versus campo magnético aplicado e 

medidas de magnetoresistência. Na tabela 5.1, estão relacionados os valores do pH e os 

resultados das medidas magnéticas em função do aditivo utilizado na solução.

Analisando a tabela 5.1 podemos verificar mudanças pouco significativas nos 

valores obtidos. A mudança mais expressiva é que ocorre um aumento no valor do 

campo coercivo (Hc) para o depósito obtido de uma solução com dodecil-sulfato de sódio, 

e também ocorre uma diminuição no valor do campo de saturação para o depósito obtido 

de uma solução com ácido crômico.

Em relação ao valor da magnetoresistência, ocorreu que todos os aditivos agiram 

de maneira a produzir depósitos com baixo efeito magnetoresistivo, em comparação ao 

depósito obtido de uma solução sem aditivo.



Aditivo pH da solução Hc (Oe) Mr/Ms Hs (Oe) MR(%) 

H3BÜ3 2,79 162 0,63 3000 0,30 

C12H2sNa04S 2,92 220 0,50 3200 0,30 

C12H2sNa04S 2,80 163 0,65 3740 0,30 

+ H3BÜ3 

Cr03 3,03 186 0,45 2400 0,25 

Cr03+ H3BÜ3 2,92 190 0,70 3000 0,20 

Tabela 5 .1: Valores do pH e resultados das medidas magnéticas e de 

magnetoresistência em função do aditivo utilizado na solução. 
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Na figura 5.3, estão sobrepostas as curvas de magnetização versus campo 

magnético aplicado para os depósitos obtidos de soluções com aditivos. 
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Figura 5.3: Curvas de magnetização versus campo magnético aplicado de depósitos 

obtidos de soluções com aditivos. 
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Capítulo 6 - Caracterização da liga (Co87Fei3)45Cu55 tratada 

termicamente

6.1 - Tratam ento Térmico:
O tratamento térmico em nanoestruturas magnéticas têm o intuito de ativar os

mecanismos de difusão dos elementos contidos na amostra. Vários trabalhos tem sido 

publicados, mostrando como isso ocorre e quais são seus efeitos na estrutura e morfologia 

das amostras, e a influência nas propriedades magnéticas e de transporte eletnco. [ 1 - 1 1 ]

Os depósitos com composição em atômico % (Co8 7Fei3 )4 5 Cu5 5 foram removidos do 

substrato e submetidos a tratamento térmico, a temperaturas de 250, 350, 450, e 550 °C por 

um período de uma hora cada amostra à pressão de 10- 6  Torr. Após isso, foram realizadas 

medidas de magnetização versus campo magnético aplicado e magnetoresistencia, bem 

como análises de diffação de raios-X e de elétrons e micromorfológica usando TEM.

6.2 - Caracterização magnética:
Na tabela 6.1 são mostrados os resultados das medidas magnéticas, feita nos

depósitos tratados termicamente. Estão relacionados os valores para o campo coercivo (H*), 

para a razão (M/M,), campo de saturação (Hs) e a magnitude do efeito magnetoresistivo

(MR).  ,_____________

Ta (°C) Hc(Oe) M/Ms Hs(Oe) MR

como

depositada

187 0 , 6 6 4553 0,54

250 153 0,36 4600 0,54

350 161 0,36 4350 0,27

450 165 0,45 4390 0,58

550 162 0,34 5250 0,40

Tabela 6.1: Caracterização magnética da liga (Co8 7Fei3 )4 5 Cu5 5  tratada termicamente.
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Podemos ver que os dados obtidos dos ciclos de magnetização (a, WMs e Hs ), 

figura 6.1, não sofrem grandes alterações. Por outro lado, observamos uma diminuição 

significativa no valor do efeito MR para o depósito tratado à temperatura de 350 ºC. 
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Figura 6.1: Ciclos de magnetização para os depósitos tratados termicamente. 

6.3 - Análise morfológica: 

As fig 6.2 (a) e (b) mostram imagens em campo claro, feitas no TEM, para os 

depósitos submetidos a temperaturas de 250 e 550 ºC. Tais imagens mostram um evidente 

aumento no tamanho dos grânulos de Co-Fe (regiões escuras). Com o aumento na 

temperatura uma coalescência dos grânulos magnéticos é observada formando-se assim 

vastas regiões ricas em Co-Fe. Entendemos este efeito como sendo devido à baixa 

solubilidade, tanto do Co quanto do Fe dentro da matriz de Cu. 



Figuras 6.2: Imagens feitas por TEM dos depósitos tratados termicamente em temperaturas.

(a) 250 °C e (b) 550 °C.

Buscando entender melhor este efeito, investigamos o coeficiente de difixsão (D) 

para estes materiais [12]. Tal coeficiente indica quanto uma certa quantidade de um metal 

difunde dentro de outro metal em uma certa temperatura por um dado período de tempo. 

Basicamente temos que:

D = Doe' * * 1

onde: D0 = constante de difusão dada em (cm2 /seg)

E = energia de ativação dada em (kJ/mol)

R = constante dos gases (8,314 J/molK) e 

T = temperatura dada em (K)

Sendo que o comprimento de difusão é estimado através da relação:

L = (Dt) 1 / 2
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onde t é o tempo transcorrido durante os recozimentos.

Na tabela 6.2 estão relacionados os valores de D para o Co e Fe imersos na matriz 

de Cu à temperatura de 550 °C. Podemos notar uma diferença substancial entre os valores 

de D, já que o valor obtido para o Co é praticamente a metade do valor obtido para o Fe. 

Portanto o Fe tende a sofrer uma dispersão maior no Cu comparativamente ao Co.

Matriz Material difundido Temperatura

(°C)

Coeficiente de 

difusão (cm2 /s)

Cu Co 550 1,20 xlO ' 1 4

Cu Fe 550 2,36 xlO ' 1 4

Tabela 6.2: Coeficientes de difusão para o Co e Fe contidos em uma matriz de Cu.

6.4 - Análise estrutural:
Nas figuras 6.3(a) e (b) são mostrados os resultados obtidos da difração de elétrons

em área selecionada (SAED) para depósitos tratados a 250 e 550 °C, respectivamente.

Considerando uma área circular explorada com 100 pm de diâmetro.

A figura 6.3 (a) revela uma estrutura policristalina com baixa textura, mostrando 

anéis intensos e dispersos referentes a uma estrutura cúbica de face centrada (fcc).

Por outro lado, na figura 6.3 (b) não há mais o surgimento de anéis mas sim de um 

padrão de pontos. Assim, ocorre qualitativamente uma melhora na textura e um aumento no 

tamanho do grão cristalino dos depósitos, quando estes foram submetidos a temperaturas

mais elevadas.
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indicativo de que para temperaturas altas, há uma coexistência das estruturas fcc e hcp do 
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Fig. 6.4: Evolução estrutural dos depósitos tratados termicamente. 

Outro ponto importante revelado nesta figura é que no difratograma do depósito 

tratado à 3 50 ºC os picos associados à reflexão do Cu (que para temperaturas mais baixas 

estão evoluindo e tomando-se mais evidentes) não aparecem. Tal fato, ocorre 

provavelmente devido a uma mudança de fase estrutural que ocorre no sistema Co-Cu 

quando este é submetido à temperatura de 340 ºC. Esta mudança de fase, ilustrada no 

diagrama de fases mostrado na figura (6.5), possivelmente indica que em tomo desta 

temperatura, a solução sólida formada sofre uma transição de uma fase cúbica para uma 

fase composta onde coexistem as fases cúbica e hexagonal. É também muito provável estar 

ainda ocorrendo uma desordem química no sistema. 
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Figura 6.5: Diagrama de fases do sistema Co-Cu [13].
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Capítulo 7-Discussão:

A eletrodeposição potenciostática de ligas heterogêneas do tipo (Coo^Feo.Oi-xCux, 

obtidas a partir de soluções aquosas de sais contendo os respectivos íons metálicos, 

mostrou-se eficiente para produção de um sistema magnético de composição heterogênea 

e com morfologia granular.

A análise química, feita por EDS, mostrou pelas figuras 4.2 e 4.3, que a razão da 

concentração atômica Co:Fe nos depósitos permanece em tomo de 87:13, sendo pouco 

alterada com o aumento da concentração molar de Cu++ na solução. Porém, a 

concentração atômica de Cu aumenta de maneira acentuada com o aumento da 

concentração molar de Cu na solução.

A análise morfológica feita por SEM e TEM, mostrada nas figuras 4.4, 4.5 e 4.7, 

revelou uma distribuição aleatória no tamanho e formato dos grânulos ferromagnéticos 

contidos na matriz de Cu. A mesma análise, indicada nas figuras 5.1 e 5.2, mostrou que 

os aditivos utilizados nas eletrodeposições (ácido bórico, ácido crômico e dodecil-sulfato 

de sódio), alteram significativamente o tamanho e formato dos grânulos.

A análise estrutural feita por TEM e SAED, mostrada na figura 4.8, revela que os 

depósitos possuem uma estrutura policristalina pouco texturizada dominada pela fase 

cúbica de face centrada.

Foi possível mostrar, através da figura 6.2, que o tratamento térmico em vácuo, 

em temperaturas entre 250° e 550°C, causou um progressivo aumento no tamanho dos 

grãos cristalinos, bem como, um aumento no tamanho dos grânulos ferromagnéticos.

O tratamento térmico também induziu a ativação de mecanismos de difusão do Co 

no Cu e a retrodifusão do Cu disperso nos grânulos ferromagnéticos para a matriz de Cu.

A análise magnética, feita através de medidas de magnetização versus campo 

magnético aplicado, revelou que os depósitos (Coo,8 7Feo,i3 )i-xCux, apresentam um 

comportamento ferromagnético. O aumento da concentração de Cu, faz com que a 

magnitude da magnetização remanente diminua progressivamente, enquanto que a 

magnitude do campo de saturação aumenta progressivamente. Os valores para o campo
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coercivo mostram uma fraca dependência com o conteúdo de Cu nos depósitos (figura

4.9).

O tratamento térmico, bem como, os aditivos, não alteram significativamente os 

ciclos de histerese, mantendo a magnitude da magnetização remanente, do campo de 

saturação e coerção dentro do intervalo de, 30,7 %, 17,2 % e 18,2 %, respectivamente 

para os depósitos tratados termicamente, (tabela 6.1). Para os depósitos obtidos de 

soluções com aditivos os intervalos são, 35,7 %, 35,9 % e 26,4 %, respectivamente, 

(tabela 5.3).

A maior variação na resistividade com campo magnético aplicado, ou seja, maior 

efeito magnetoresistivo, ocorre em depósitos obtidos de uma solução com concentração 

de 0,10 M de Cu, como mostra a figura 4.12.

Estes depósitos que possuem um conteúdo de aproximadamente 55 % atômico de 

Cu, apresentam um máximo na razão magnetoresistiva de 0,54 %.

O fato dos depósitos apresentarem um baixo valor no efeito MR, pode estar 

relacionado com a grande dispersão na forma e tamanho dos grânulos magnéticos na 

matriz de Cu, que muito provavelmente dá origem a uma acentuada dispersão de 

magnitude e sinal das constantes de acoplamento magnético intergrânulos.

Outro fator importante que pode contribuir para o baixo efeito, é a desordem 

estrutural dos depósitos. Tais depósitos são formados de estruturas policristalinas com 

baixa texturização, inclusive com coexistência da fase cúbica de face centrada com 

hexagonal compacta. Com isso há uma redução do livre caminho médio eletrônico, 

conseqüentemente, a variação da resistividade elétrica sob efeito do campo magnético 

toma-se uma pequena fração da magnitude da resistividade elétrica sem campo magnético 

aplicado.

Podemos ainda utilizar outro argumento para explicar o baixo valor no efeito MR. 

Através da análise estrutural podemos concluir que ocorreu uma melhora na estrutura dos 

depósitos submetidos a tratamento térmico, porém sem ocorrer um aumento no efeito 

MR. Como sabemos, o Fe tende a sofrer uma maior difusão do que o Co na matriz de Cu, 

então uma liga CoyFei.y com estequiometria variada tenderia a acentuar-se. Isto reduziria 

o efeito MR por duas razões. Primeiro , a liga Coo,9Feo,i possui o máximo efeito MR, de
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acordo com vários artigos da literatura. Segundo, a maior dispersão do Fe tenderia a 

reduzir o chamado comprimento de difusão de spin da liga, o qual tende a ser maior do 

que o livre caminho médio eletrônico.

Depósitos com maior concentração de Cu, ou seja, proporção mais diluída de 

CoFe, não puderam ser analisados neste trabalho, pela impossibilidade de sua remoção do 

substrato de cobre.
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Capítulo 8 - Conclusões:

- Ligas de composição heterogêneas (Coo.8 7^ 6 0 ,1 3 ) i-xCux, podem ser produzidas através da 

eletrodeposição utilizando o método potenciostático, com solução única. A concentração 

relativa de Co:Fe permanece praticamente constante, sendo pouco alterada com a inclusão 

de Cu no depósito.

- Todos os depósitos possuem uma morfologia granular. Nos depósitos não tratados 

termicamente, o tamanho das partículas magnéticas é dominado por uma distribuição 

aleatória de grânulos ferromagnéticos grandes (tamanho entre 30 e 580 nm) com diâmetro 

e perímetro irregulares.

- Os depósitos possuem uma estrutura policristalina, dominada pela fase cúbica de face 

centrada.

- Com tratamento térmico em temperaturas superiores a 350 °C, o Co tende a formar uma 

fase hexagonal compacta, a qual, passa a coexistir com a fase cúbica de face centrada, 

induzida pelo conteúdo de Cu.

- A utilização de aditivos na solução eletrolítica causa mudanças significativas na 

morfologia dos depósitos. Por outro lado, suas propriedades magnéticas são pouco

alteradas.
- Através das curvas de magnetização versus campo magnético aplicado, mostrou-se que 

os depósitos evoluem de um comportamento ferromagnético para um comportamento 

paramagnético, à medida que a concentração de cobre aumenta.

- O efeito magnetoresistivo apresenta um máximo de 0,54 %, em depósitos com 55 % 

atômico de conteúdo de Cu, obtidos de uma solução com concentração molar de 0,10 M

de Cu.
- O modelo de Zhang-Levy ajusta-se razoavelmente somente aos depósitos com maior 

concentração de Cu; isto é, com grânulos magnéticos de tamanho menor.

- A principal causa, possível de ser apresentada a partir dos resultados obtidos, para a 

ausência de um efeito magnetoresistivo mais elevado nessas amostras, é a grande 

dispersão de tamanho e forma dos grânulos ferromagnéticos na matriz de Cu, aliada a 

estrutura policristalina com baixa texturização. Estas características dos depósitos tendem,
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muito provavelmente, a originar fortes flutuações tanto na magnitude como no sinal das 

constantes de acoplamento magnético intergrânulos, e ainda a promover uma redução do 

livre caminho médio eletrônico.
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Trabalhos futuros e questões em aberto:

- Estudo mais detalhado do processo de eletrodeposição, utilizando soluções com aditivos 
diferentes e em diversas concentrações.

- Realizar tratamento térmico e medidas de magnetoresistência em depósitos com maior 
concentração de cobre, para explorar o processo de segregação do Co - Fe e verificar seu 
efeito sobre a razão magnetoresistiva.

- Realizar eletrodeposições controlando a temperatura e o fator pH das soluções 
eletrolíticas, visando melhorar a qualidade cristalina e morfológica dos depósitos.

- Estudar de maneira mais detalhada como o fator pH age nas eletrodeposições.

- Fazer medidas de transporte elétrico em baixas temperaturas e em altos campos 
magnéticos, visando investigar melhor as propriedades de magnetotransporte eletrônico.

- Fazer medidas de magnetização versus campo magnético em baixas temperaturas, de 
modo a investigar a existência de irreversibilidades magnéticas e da formação ou não da 
fase superparamagnética.
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Apêndices:

Al - Microscopia eletrônica:

A utilização da microscopia eletrônica é feita quando necessitamos visualizar 

detalhes menores que 1 mícron, pois esta resolução não pode ser obtida através de 

microscopia ótica.

A microscopia eletrônica baseia-se no fato, de que, quando se incide um feixe de 

elétrons em um material, esses elétrons interagem com os átomos do material que está 

sendo observado, e são refletidos, espalhados ou transmitidos, e com isso é possível 

formar imagens, obter figuras de difração e identificar os elementos contidos na amostra.

A2 - Microscopia eletrônica de varredura (SEM):

Na microscopia eletrônica de varredura, um feixe de elétrons é gerado por um 

canhão de elétrons. Esse feixe passa por lentes eletromagnéticas, que nada mais são do 

que arranjos de bobinas, e então incide sobre um ponto da amostra, onde interage com os 

átomos deste ponto e é espalhado. Esses elétrons espalhados são analisados por um 

detetor. Uma das interações que ocorre entre o feixe e os átomos da amostra, é a 

transferência de energia dos elétrons do feixe para os elétrons ligados da amostra a ponto 

de ejetá-los para fora, estes são conhecidos como elétrons secundários. Ajustando-se o 

detetor de maneira a captar esses elétrons secundários, é possível formar uma imagem 

deste ponto, onde está incidindo o feixe.

Através do controle das bobinas, é possível deslocar o feixe para outro ponto da 

amostra. Sincronizando a posição do feixe com os dados obtidos pelo detetor, podemos 

então formar uma imagem de toda a superfície da amostra.

Com a incidência do feixe de elétrons na amostra, ocorre também a produção de 

raios-x. Sabendo-se que cada elétron ligado de um determinado átomo tem uma energia 

característica, é possível determinar os elementos existentes na amostra. Este 

procedimento é conhecido como análise EDS.
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A3 - Microscopia eletrônica de transmissão (TEM):

Este tipo de microscopia também está baseado no fato do feixe de elétrons 

interagir com os átomos contidos na amostra. A diferença do TEM para o SEM, é que no 

TEM são analisados os elétrons que atravessam a amostra, ou seja, elétrons transmitidos.

O feixe é produzido por um canhão de elétrons, e após passar por uma seqüência 

de lentes, que nesse caso também são bobinas polarizadas, incide sobre a amostra. No 

TEM toda a amostra é iluminada pelo feixe de uma só vez, ao contrário do SEM, onde 

somente um ponto da amostra é iluminado por vez. O feixe que atravessa a amostra é 

devidamente projetado e focalizado sobre uma tela fluorescente. A informação que chega 

na tela é a atenuação que a amostra provoca no feixe de elétrons. Esta atenuação é 

proporcional à espessura da amostra e a densidade eletrônica do material observado.

É possível ainda obter figuras de diffação na tela. Sabendo a distância entre a 

amostra e a tela, pela medida da distância dos pontos de diffação ao centro do feixe 

podemos determinar os parâmetros das estruturas cristalinas envolvidas.

A4 - Preparação das amostras para TEM:

Ao contrário do SEM, a microscopia feita por TEM, exige que as amostras 

tenham um preparo prévio, para que possam ser analisadas. Primeiramente as amostras 

são cortadas no formato de discos com três milímetros de diâmetro em um cortador ultra- 

sônico, após isso é submetida à ataque químico em uma solução ácida com 25 % HNO3 , 

diluído em ácido acético. Com isso o substrato afina e deixa o filme exposto, então 

mergulhamos a amostra em uma solução ácida mais diluída para que afine o filme até 

perfurá-lo, formando uma cunha na borda do furo, como mostra a figura(Al).

Figura A l: Esquema representativo do perfil de uma amostra preparada para microscopia

eletrônica de transmissão.

Filme.

Substrato.
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A5 - Retirada do substrato através de processo eletroquímico:

De algumas amostras foi removido o substrato através do método eletroquímico. 

O processo é semelhante ao processo de deposição descrito no capítulo 2. Para a remoção 

do substrato utilizamos a mesma célula eletroquímica utilizada na deposição. Nesse caso 

utilizamos uma solução de 0,3 M de ácido crômico com o substrato funcionando como 

eletrodo de trabalho e o filme ficando isolado da solução. Aplicando-se um potencial de

1,2 V positivo em relação ao eletrodo de referência de Ag/AgCl, ocorre o processo de 

oxidação do eletrodo de trabalho (no caso é o substrato de cobre), o qual queremos 

remover, até o filme ficar totalmente exposto.


