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Resumo
Novas e mais eficientes maneiras de utilizar a conversão de energia interna em calor em dispositivos eletrônicos
são de extrema importância para a produção de dispositivos sustentáveis. Neste contexto, sabe-se que a eletrônica atual
deixa de ser viável à medida que seus dispositivos (transistores, por exemplo) são miniaturizados. A spintrônica surge como
promissora área para produção de dispositivos de alto desempenho energético, para isso diferentes fenômenos físicos são
estudados tais como: efeito Hall de spin, efeito Hall de spin inverso e efeito Seebeck de spin. Focados nesta perspectiva,
investigamos o Efeito Seebeck de Spin Longitudinal (LSSE) em bicamadas de Co 2FeAl/W crescidas sobre substrato
orientado de GaAs (100). A manipulação da anisotropia é realizada através da indução simultânea da anisotropia uniaxial e
cúbica durante a deposição. Pela comparação entre teoria e resultados experimentais mostramos que as bicamadas de
CFA/W sobre substrato orientado de GaAs (100) tornam-se candidatos promissores para dispositivos spintrônicos.
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Introdução
Novas e mais eficientes maneiras de utilizar a conversão de energia interna em calor em dispositivos eletrônicos
são de extrema importância para a produção de dispositivos sustentáveis [1]. Neste contexto, sabe-se que a eletrônica
atual deixa de ser viável à medida que seus dispositivos (transistores, por exemplo) são miniaturizados [2]. A spintrônica
surge como promissora área para produção de dispositivos de alto desempenho energético, para isso diferentes fenômenos
físicos são estudados tais como: efeito Hall de spin, efeito Hall de spin inverso e efeito Seebeck de spin [3].
Sobre esta perspectiva, as ligas Heusler aparecem como candidatos promissores para aplicações em spintrônica
[4,5,6-8], uma vez que teoricamente elas apresentam a energia de gap próxima ao nível de Fermi, podendo alcançar 100%
de polarização de correntes de spin [9]. Dentre as ligas Heusler, o Co2FeAl (CFA) é um material com a alta magnetização
de saturação, alta permeabilidade magnética, propriedades magnéticas macias e anisotropias magnéticas controláveis
[9,10]. Além disso, em condições estruturais adequadas pode-se alcançar um baixo fator de amortecimento. Todas estas
características levam o CFA como uma ótima liga ferromagnética para aplicações como antenas de detecção de spin
polarizado [1] e aplicações como Spin torque oscillators e biossensores [2].
Neste trabalho, exploramos a possibilidade de modular um efeito termoelétrico por meio da indução de anisotropia
magnética. Em especial, investigamos o efeito Seebeck de spin longitudinal (LSSE) em bicamadas de CFA/W crescidos
sobre o substrato orientado de GaAs (100). Além disso, simulamos o comportamento magnético e a resposta termoelétrica
dos filmes. Pela comparação entre teoria e resultados experimentais mostramos que as bicamadas de CFA/W tornam-se
candidatos promissores para aplicações em spintrônica.
Metodologia
1.

Produção de Amostras por “Magnetron Sputtering”: As amostras apresentaram uma estrutura de
bicamadas, onde a camada de CFA foi coberta por um metal não magnético com alto acoplamento spinórbita como por exemplo a Pt ou W;
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2.

Tratamentos Térmicos: O sistema de deposição de filmes do LNMS tem um controle rigoroso de
temperatura em ambiente controlado com a possibilidade de realização de sucessivos tratamentos
térmicos em uma faixa de 20ºC até 900ºC. Este sistema de tratamento térmico será utilizado tanto
durante o crescimento das amostras para mudanças e controle da estrutura e indução de diferentes fases
no CFA;

3.

Caracterização Magnética: A caracterização magnética foi realizada através de medidas de magnetização
utilizando-se um magnetômetro de amostra vibrante (VSM).

4.

Caracterização Termoelétrica: Finalmente a caracterização termoelétrica será realizada através de um
sistema “home made” capaz de gerar um gradiente de temperatura controlado, perpendicular a superfície
do filme, simultaneamente a aplicação de um campo magnético externo. O sistema conta com um
goniômetro que nos permite a rotação da amostra durante as medidas para caracterizar a influência da
anisotropia na tensão elétrica gerada.

Resultados e Discussão
PROPRIEDADES MAGNÉTICAS
Sobre as propriedades magnéticas, figura 2 mostra as curvas de magnetização obtidas para as bicamadas de
CFA/W em diferentes valores de φH . A dependência angular das curvas nos revela a indução de anisotropia magnética em
todas amostras produzidas. É claramente notável a diferença entre as curvas obtidas em valores distintos de

φH , em

especial para as amostras depositadas a 573K e 673K. Para todos os filmes, as curvas realizadas em φH = 0º sugere a
existência de um eixo de magnético intermediário resultado da sobreposição das anisotropias magnéticas uniaxial e cúbica
(este fato será discutido mais adiante neste relatório). Além disso, os resultados também revelam um eixo de fácil
magnetização ao longo da direção φH = 90º e o eixo de difícil magnetização em φH = 45º . Os resultados expressos aqui
corroboram com os resultados encontrados nas referências [15,16], em que o CFA foi crescido sobre substratos de Si, MgO
e GaAs.

Figura 8: Curvas de magnetização normalizada para os filmes produzidos a 300,573,673 e 773 K. Todas amostras apresentam
sobreposição de anisotropia uniaxial e cúbica sendo mais evidente nas depositada em 573 K e 673 K.

RESULTADOS EXPERIMENTAIS PARA O EFEITO SEEBECK DE SPIN
O foco da nossa atenção é as medidas das voltagem termoelétrica realizadas nas amostras no qual o CFA foi
depositado à 573K e 673K.
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A figura 2 mostra os resultados experimentais da resposta magnética e voltagem termoelétrica para ambas
amostras. Em especial, as figuras 2 (a,b) apresenta a voltagem como função do campo, em distintos valores de φ , sobre
ΔT constante de 27 K. A evolução bastante interessante das formas das curvas mostra como a direção e a magnitude do
campo são modificados. As medidas feitas em φH = 0º levam a uma configuração de campo, no qual as curvas têm forma
similar às curvas de magnetização, podemos ver este fato claramente na figura 2 (c,d). Contudo, com o aumento de φH ,
verifica-se a diminuição da voltagem de saturação, levando a uma voltagem mínima em

φH = 90º , como esperado. É

importante comentar que a resposta da voltagem termoelétrica é resultado da combinação dos efeitos associado a
anisotropias magnéticas e a configuração empregada no experimento[5].
As figuras 2 (e,f) mostram o comportamento de V como função de φ para um valor fixo de H = +500 Oe e valores
diferentes de ΔT . Sobre este campo a amostra está magneticamente saturada. Como esperado, as curvas apresentam
uma clara dependência de V com φH , evidenciado pela forma cossenoidal das curva e a alteração da sua amplitude com a
variação de ΔT .

Figura 2: Voltagem termoelétrica em função do campo magnético com ΔT = 27 K para amostra crescidas em (a) 573 K e (b) 673 K. (c,d)
comparação das curvas normalizadas de magnetização e voltagem medidas em φH = 0º .(e,f) dependência angular das voltagens
termoelétrica em H= +500 Oe.

Conclusões
Em resumo, investigamos o efeito Seebeck de spin longitudinal em bicamadas de CFA/W crescidas sobre
substrato orientado de GaAs(100). Notamos que as propriedades magnéticas são intensamente dependentes dos
parâmetros utilizados durante o processo de deposição, tal como temperatura de deposição e tratamento térmico pós
deposição. Após definir as condições ideais de temperatura, depositamos sistemas com anisotropia magnética induzida
juntamente com a anisotropia magnetocristalina cúbica. Observamos claramente a dependência das curvas da voltagem
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termoelétrica com a anisotropia magnética e os parâmetros empregados durante o experimento de efeito Seebeck de spin
longitudinal. Comparando os resultados experimentais, confirmamos a possibilidade de modular o efeito termoelétrico
através de anisotropia magnética em ligas Heusler de CFA. Nossos resultados trazem características importantes
contribuindo para a integração entre propriedades elétricas e magnéticas, colocado as amostras de CFA/W sobre substrato
de GaAs(100) como candidato promissor para aplicações em spintrônica.
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