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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo utilizar a técnica nuclear de Correlação 

Angular γ-γ Perturbada (CAP) para a medida de interações hiperfinas em filmes finos 

e amostras em pó de óxidos semicondutores SnO2 e TiO2 puros e dopados com 

metais de transição para uma investigação sistemática de defeitos estruturais e do 

magnetismo sob o ponto de vista atômico tendo como principal motivação a 

candidatura à aplicação desses óxidos em spintrônica. O trabalho também teve como 

foco a preparação e caracterização das amostras por meio de técnicas convencionais, 

como difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de 

energia dispersiva e medidas de magnetização. Amostras puras dos filmes foram 

medidas mediante a variação sistemática da temperatura de tratamento térmico e do 

campo magnético aplicado. Tais medidas foram realizadas no HISKP, na 

Universidade de Bonn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), através de 

implantação de íons de 111In(111Cd) ou 181Hf(181Ta); no IPEN, por sua vez, essas 

medidas foram realizadas após a difusão dos mesmos núcleos de prova. Outra parte 

das medidas CAP foram feitas através de implantação de íons de 111mCd(111Cd) e 

117Cd(117In)  no Isotope Mass Separator On-Line (ISOLDE) do Centre Européen 

Recherche Nucléaire (CERN). As medidas foram realizadas nos intervalos de 

temperatura de 8 K a 1173 K. Para análise de ferromagnetismo, medidas foram feitas 

à temperatura ambiente com e sem aplicação de campo magnético externo. Após a 

comparação dos resultados das medidas macroscópicas e atômicas das amostras, foi 

possível concluir que há uma correlação entre os defeitos, o magnetismo e a 

mobilidade dos portadores de carga nos semicondutores aqui estudados. Um passo 

adiante na busca de semicondutores, cujo ordenamento magnético possibilite o seu 

uso na eletrônica baseada em spin. Alguns resultados já foram publicados, incluindo 

resultados obtidos na Universidade de Bonn durante o período de doutorado 

sanduíche [1-7]. 
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ABSTRACT 

This study aimed the use of nuclear technique Perturbed γ-γ Angular Correlation 

Spectroccopy (PAC) to measure the hyperfine interactions in thin films and powder 

samples of SnO2 and TiO2 pure and doped with transition metals to obtain a 

systematic investigation of defects and magnetism from an atomic point of view with 

the main motivation the application in spintronics. The work also focused on the 

preparation and characterization of samples by conventional techniques such as X-ray 

diffraction, scanning electron microscopy, energy dispersive spectroscopy and 

magnetization measurements. Pure samples of the films were measured by the 

systematic variation of thermal treatment and applied magnetic field. These 

measurements were performed in HISKP at the University of Bonn (Rheinische 

Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) using 111In(111Cd) or 181Hf (181Ta); at IPEN, in 

turn, these measurements were performed after the diffusion of the same probe nuclei. 

Another part of PAC measurements were carried out using 111mCd(111Cd) and 117Cd 

(117In) in Isotope Mass Separator On-Line (ISOLDE) at Centre Européen Recherche 

Nucléaire (CERN). The measurements were performed from 8 K to 1173 K. After 

comparing results from macroscopic techniques with those from PAC, it was 

concluded that there is a correlation between the defects, magnetism and the mobility 

of charge carriers in semiconductors studied here. A step forward in the search for 

semiconductors, whose magnetic ordering allows its use in electronics based on spin. 

Some results have been published, including results obtained at the University of Bonn 

for the sandwich doctorate period [1-7]. 
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1 – Introdução 

1.1 Magnetorresistência Gigante 

 

O tema spintrônica será abordado inicialmente, uma vez ter sido a principal motivação 

desse trabalho. Em 1856, o físico inglês William Thomson observou que a resistência 

elétrica de um material varia quando submetido a um campo magnético, fenômeno 

que ocorre devido à força de Lorentz [8]. A esta variação dá-se o nome de 

Magnetorresistência (MR). Em 1936, a condução dependente do spin foi estudada por 

Nevill Francis Mott em metais de transição e outros metais [9]. Em 1975, foi 

observado por Michel Jullière o tunelamento de elétrons de condução através de uma 

camada semi-isolante de Ge parcialmente oxidado entre filmes ferromagnéticos com 

um alto valor de magnetorresistência [10]. Ao ser observado esse efeito em 

microjunções nanoestruturadas de metal-isolante – Fe/Al2O3/Co –, o fenômeno foi 

nomeado magnetorresistência túnel (TMR, da sigla inglesa Tunneling 

Magnetoresistance) [11].  

No ano de 1988, Albert Fert e Peter Grünberg [12,13], ao lado de suas 

respectivas equipes, descobriram simultaneamente a magnetorresistência gigante 

(GMR, da sigla inglesa Giant Magnetoresistance); com essa descoberta, os dois 

físicos foram laureados com o prêmio Nobel em 2007. No fenômeno em questão, 

cada elétron desloca-se através de um sanduíche de duas camadas metálicas 

nanométricas e magnéticas com uma camada metálica nanométrica não magnética 

no meio, como ilustrado na FIG. 1: 

 

Camada não magnética (1 nm) 

 

Camadas 

     magnéticas (Fe) 

 

 
Figura 1 – Sanduíche de camadas metálicas usadas em GMR. 

 

Esses elétrons se locomovem através da estrutura formando uma corrente 

elétrica, passando também por elétrons em direções opostas que ficam dispersos em 

uma das camadas – como ilustra a FIG. 2 – sem aplicação de campo magnético. Com 

a camada não magnética no meio das camadas magnéticas, a locomoção dos 
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elétrons up e down através da estrutura se torna difícil sem a aplicação de um campo 

magnético, conforme ilustrado na FIG. 3(a). 

 

     e-spin up             Locomoção fácil            e-spin up             Locomoção difícil 

 e-spin down          Locomoção difícil      e-spin down     Locomoção fácil 

 

Figura 2 – Representação do tipo de locomoção de elétrons em camadas metálicas magnéticas 
nanométricas. 

 

Sem aplicação de campo magnético 

   e- spin up                       Locomoção difícil 

e- spin down                      Locomoção difícil 

 
(a) 

Com aplicação de campo magnético 

   e- spin up                       Locomoção fácil 

e- spin down           Locomoção 

                                         extremamente 

                              (b)            difícil 

Figura 3 – Representação do tipo de locomoção de 
elétrons GMR. 

Por outro lado, quando a estrutura 

fica submetida à ação de um 

campo magnético [FIG. 3 (b)], uma 

parte dos elétrons, cujos spins 

possuem alinhamento paralelo em 

relação ao vetor campo magnético, 

consegue se locomover facilmente, 

enquanto a locomoção da outra 

parte se torna muito dífícil por 

causa do alinhamento antiparalelo. 

 

A GMR depende da diferença da resistência elétrica de elétrons com 

diferentes sentidos de spins nas finas camadas magnéticas. Nesse sentido, tal estudo 

permitiu o desenvolvimento da spintrônica e possibilitou um aumento gigante na 

densidade de informações armazenadas em discos rígidos, bem como a redução dos 

custos desses dispositivos. O uso de portadores de spin em multicamadas metálicas 

é uma aplicação muito importante da GMR e forma a base dos atuais dispositivos de 

armazenamento de dados [14-15]. 

 

1.2 Semicondutores Magnéticos Diluídos 

 

Um dos tópicos mais importantes pesquisados atualmente no setor de alta tecnologia 

é a investigação científica de semicondutores magnéticos diluídos (DMS, da sigla 

inglesa Diluted Magnetic Semiconductors). Nisso, os óxidos SnO2 e TiO2 dopados 

com metais de transição/terras raras são candidatos a essa nova classe de materiais 
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em spintrônica. Os DMS possuem alta relevância no estudo das propriedades 

fundamentais da matéria condensada, com aplicações em áreas como: 

microeletrônica, engenharia de superfícies, engenharia de sistemas óticos e 

magnéticos, eletroquímica e aplicações como dispositivos de tela plana, células 

solares e laser [16-18]. Essa classe de materiais vem sendo pesquisada com muito 

afinco nos últimos anos. 

Em 1977, o trabalho experimental de Kamarov et al. [19] aprimorou 

propriedades magnéticas e ópticas do sistema CdMnTe como semicondutor 

magnético diluído. Porém, a aplicação na spintrônica apenas é conveniente quando a 

temperatura de Curie (Tc) do DMS é maior que a temperatura ambiente. Problema 

semelhante foi encontrado ao verificar que os calcogenitos de Eu, uma das primeiras 

classes de materiais a serem investigadas nessa área, possuíam baixa Tc [20]. 

Para representar o DMS que apresenta ferromagnetismo em temperatura 

ambiente, utilizaremos a nomenclatura DMSRT (RT, da sigla inglesa Room 

Temperature). 

A partir do estudo de Dietl et al. (2000) [17], que previu a existência de 

DMS com a adição de metais de transição TM, (da sigla inglesa Transition Metal), 

muitos trabalhos foram publicados reportando ferromagnetismo acima de 300 K em 

filmes finos de semicondutores wide-bandgap dopados com um pequeno percentual 

de TM [21-23]. Da mesma forma, ele contribuiu para a publicação de vários outros 

que investigavam os candidatos a DMS através de medidas e cálculos de primeiros 

princípios; uma das mais frequentes observações para baixas concentrações de TM 

consistiu na associação do metal de transição com as vacâncias de oxigênio – uma 

interação que seria responsável pelo magnetismo, cujo alcance é determinado pelo 

polaron magnético [24]. 

O centro de um polaron é ocupado por um defeito, como uma vacância de 

oxigênio, que seria responsável pelo alinhamento dos spins dos elementos dopantes 

mais próximos. Na sobreposição de polarons, todos os spins contidos neles ficam 

alinhados. Os átomos do TM que não estão contidos em um polaron – ou seja, que 

não estão próximos o suficiente de uma vacância de oxigênio – não ficam alinhados, 

podendo até formar pares antiferromagnéticos [25]. Na FIG. 4, é possível vizualizar a 

representação do modelo de polarons ilustrado no trabalho de [26]. Este modelo é 

aplicado a DMS e destinado a esclarecer a origem do ferromagnetismo em DMS e 

DMSRT [25, 26].  
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Figura 4 – Representação esquemática do modelo de polarons magnéticos para uma rede em um 
semicondutor magnético diluído [26]. Os retângulos verdes representam as vacâncias de oxigênio. As 
esferas, os cátions da rede, inclusive os íons TM (diferenciados pelas flechas). O sítio dos oxigênios 
está omitido na figura. 

 

Fortes interações de troca (exchange interaction) entre a impureza e os 

portadores de carga levam a um comportamento magnético; quando submetidos a um 

campo magnético, esses íons magnéticos podem influenciar o comportamento dos 

portadores de carga e modificar a estrutura eletrônica através, por exemplo, da 

interação da troca (sp-d) entre os momentos magnéticos localizados e os spins da 

banda de elétrons. Na ausência de campo magnético também podem ocorrer 

alterações relevantes nas propriedades [24-26]. 

Um grande obstáculo para a confecção de DMS é a formação de fases 

secundárias devido à baixa solubilidade da impureza, o que pode ocasionar uma 

baixa eficiência de injeção de spin. 

Um semicondutor que seja aplicável em spintrônica precisa apresentar 

várias propriedades que estão listadas abaixo, extraídas dos trabalhos de Jonker et al  

[27-28]: 

(I) Eficiente injeção de cargas com spin polarizado, permitindo um contato 

apropriado em uma heteroestrutura de um dispositivo; 

(II) Alcance adequado da difusão de spin, bem como um tempo de vida útil do 

spin adequado no semicondutor; 
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(III)  Eficiência no controle e manipulação do sistema de spin para a função 

desejada; 

(IV) Detecção eficiente do sistema de spin para que seja possível saber seu 

rendimento; 

(V) Alta mobilidade no transporte de canal ativo e ferromagnetismo à 

temperatura ambiente, de forma que apresente uma estrutura de banda 

com spins polarizados com correspondente polarização de cargas e um 

momento magnético macroscópico. Embora haja uma possível aplicação a 

100 K como detector de infravermelho, a maioria das aplicações precisa 

aproximadamente de Tc> 400 K; 

(VI) Estabilidade térmica em temperaturas típicas atingidas durante o uso do 

equipamento durante o processamento de informações; 

(VII) Estabilidade térmica em temperaturas de deposição de outras camadas de 

materiais que estarão em contato com ele no dispositivo; 

(VIII) Compatibilidade com materiais usados em equipamentos já existentes, 

como Si, GaAs, InP; 

(IX) Possibilidade de dopagem n e p, independentemente da dopagem 

magnética, com a finalidade de permitir o controle das propriedades 

elétricas e magnéticas fornecendo flexibilidade ao design do equipamento e 

à sua operação; 

(X) Apresentar propriedades ópticas de luminescência ou absorção no 

elemento óptico ativo; 

(XI) Ter baixo valor de campo coercivo (HC < 200 Oe). Esse campo define o 

valor necessário para que a magnetização seja zero quando o campo 

aplicado diminui. Isso é importante quando se deseja reverter (switching) a 

magnetização, pois se o Hc for grande, é mais dificil reverter a 

magnetização. Outra propriedade relevante é a magnetização remanente 

(Mr), que é o valor da magnetização quando o campo aplicado é zero. No 

caso de sistemas não voláteis, como memórias, isolantes ópticos, lógica 

reprogramável, é necessário que o Mr seja alto, pois assim a magnetização 

do sistema permanece. 

Atualmente, não existe nenhum semicondutor que apresente todas essas 

propriedades. No caso do semicondutor GaAs, foi observado alcance de difusão na 

ordem de vários mícrons e spin lifetime > 100 ns, o que gera motivações para o 
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estudo de semicondutores [27,28]. No entanto, o TiO2 e o SnO2 continuam a ser fortes 

candidatos, pois apresentam grande parte das propriedades citadas acima. 

 

1.3 Spintrônica 

 

Com a eletrônica, estuda-se a transmissão de corrente elétrica em materiais 

semicondutores e no vácuo. Na spintrônica, por sua vez, estuda-se o spin juntamente 

com a carga do elétron, ou seja, investiga-se o controle de correntes elétricas 

polarizadas em spin por um campo magnético. Essa nova eletrônica, ou 

nanoeletrônica, possibilita aumentar a densidade de informação armazenada por 

unidade de área e diminui o consumo de energia elétrica, além de aumentar a 

velocidade de processamento de dados. O termo spintrônica é a contração de Spin 

Transport Electronics, e seu estudo tem-se revelado muito promissor também para 

uma nova classe de dispositivos, tais como emissores de luz polarizada, chips que 

integram as funções de processamento e memória e transistores de ultrabaixa 

potência [29, 30]. 

A spintrônica também possibilita a armazenagem de informações de forma 

não volátil, impossibilitando a perda de informações em frente a falta de energia 

elétrica. Um dispositivo que possui esta característica é a Memória de Acesso 

Aleatório Magnética (MRAM, da sigla inglesa Magnetic Random Access Memory), 

uma aplicação da GMR [31] que consiste basicamente em uma junção túnel 

magnética [32]. 

Esta área de pesquisa vem sendo ampliada de forma a alcançar materiais 

semicondutores, já que na tecnologia GMR utiliza-se apenas metais. O controle de 

fenômenos dependentes de spin em semicondutores pode levar a dispositivos como 

spinlight-emitting diodes (spin-LEDs), spin field effect transistors (spin-FETs) e spin 

qubits para computadores quânticos [27, 28]. O uso de um material semicondutor 

possibilita o controle da corrente através da porta (ou “gate”, que é um material que 

recobre o semicondutor para formar um transistor) e acoplamento óptico; já o uso de 

materiais magnéticos possibilita, além da não volatilidade, o controle de corrente por 

manipulação de spin. A combinação dos dois materiais daria a um único chip a função 

de vários dispositivos – como, por exemplo, reunir lógica, capacidade de 

comunicação, armazenamento coletivo e detecção [14]. 
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Nos últimos anos, a indústria microeletrônica baseada em silício tem feito 

um progresso gigantesco no desempenho dos dispositivos eletrônicos, tendo atingido 

atualmente a chamada tecnologia CMOS (Complemetary Metal-Oxide 

Semiconductor), na qual os óxidos desempenham um papel crucial, tal como na 

magnetoeletrônica ou spintrônica. 

Da injeção de spin (ou extração de spin, no caso de uma corrente em 

sentido oposto) de um metal ferromagnético em um semicondutor não magnético, 

verifica-se que a ampla densidade de estados no metal faz com que a acumulação de 

spin intensa nos dois lados da interface seja conduzida ao lado do metal [14]. A 

despolarização é tão rápida no lado metálico que a corrente fica completamente 

despolarizada quando entra no semicondutor [14], como ilustra a FIG. 5. No caso de 

uma interface metal/metal, a despolarização diminui gradativamente e zera somente 

após a corrente ter percorrido parte da segunda camada de metal. 

 

Zona de acumulação de spin 

Metal          Semicondutor 
 

      e-spin up 

                   e-spin down 

Polarização 

 

            z 

 

 
Figura 5 – Representação da acumulação de spin na interface entre um metal e um semicondutor e a 
despolarização das correntes de spins up e down [14]. 

 

Para solucionar este problema, pode-se introduzir no sistema uma 

resistência dependente do spin na interface, uma junção túnel. Com isso, ocorre uma 

descontinuidade da acumulação de spin na interface, aumentando o número de spin 

no lado do semicondutor. No entanto, a resistência de tunelamento dessa forma de 

injeção de spin é alta, dificultando a transformação da informação de spin em sinal 

elétrico [31,32]. 

Um dispositivo genérico de spintrônica pode consistir basicamente em um 

injetor de spin em uma das extremidades, um transporte médio semicondutor – que 

pode ser um semicondutor magnético –, um detector de spin na outra extremidade e 
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uma porta para manipulação de spin e carga que ficaria localizada em cima do 

semicondutor. 

Os primeiros injetores ferromagnéticos estudados foram metais 

ferromagnéticos e ligas contendo metais de transição 3d [29]. Estudos posteriores 

revelaram que a condutividade do injetor não pode ser maior do que a condutividade 

do semicondutor [29, 30], redirecionando o estudo para o uso da técnica de 

tunelamento de spins polarizados, na qual foi investigada também a resistência 

dependente do spin. Apesar da eficiência de 30% dessa técnica, a injeção por 

tunelamento de spins não polarizados também foi investigada. Tal técnica, no entanto, 

apresenta apenas uma pequena variação na resistência no dispositivo, o que pode 

ser explicado por um efeito Hall local [29, 30]. 

A injeção de spin por balística é feita através das interfaces de um 

semicondutor ferromagnético. A diferença entre as duas sub bandas de condução de 

spin de um metal ferromagnético e a banda de condução do semicondutor determina 

a probabilidade de transmissão balística de spin nas interfaces. A probabilidade de 

choque elástico é muito pequena [30]. 

Na técnica de injeção de spin à temperatura alta, como os elétrons 

polarizados, possuem uma maior energia que a energia do nível de Fermi e são 

injetados por tunelamento em uma camada ferromagnética. Em seguida, a corrente 

continua até chegar na interface e entrar parcialmente no semicondutor com uma 

polarização que pode ser maior que 90%. A desvantagem desta técnica é que a 

eficiência é pequena [30]. 

Também foi observado pelo trabalho de Krivorotov et al [33] que campos 

de troca produzidos através do contato entre uma tira magnética e peroviskitas de 

valências mistas provoca efeitos de uma grande magnetorresistência, o que permite 

aumentar a polarização de spins. Todavia, os dados mostraram que esta polarização 

chega a zerar perto da temperatura ambiente. 

Questões cruciais envolvendo o estudo de DMS ainda não foram 

resolvidas. Procura-se o porquê de tantos resultados não reprodutíveis e qual é o 

papel da natureza e da concentração do dopante. A temperatura de sinterização e os 

defeitos dos compostos também é um ponto importante. Além disso, não há consenso 

sobre o mecanismo de acoplamento entre os spins dos elementos magnéticos. Logo, 

buscou-se neste trabalho investigar sistematicamente os óxidos de titânio e estanho 
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através de uma técnica muito precisa, que revela informações de materiais a nível 

atômico. Esta técnica se chama correlação angular gama-gama perturbada. 

Para o estudo dos defeitos, realizou-se neste trabalho a comparação entre 

dois métodos de adição do núcleo de prova e do dopante. Também foram 

investigadas a melhor temperatura de tratamento térmico e a variação do dopante, 

bem a como variação da sua concentração. 

 

1.4  Dióxido de Estanho e suas Propriedades 

 

O dióxido de estanho possui vacâncias de oxigênio (𝑉𝑂). A seguir, estão listadas as 

algumas das suas propriedades: 

• Estrutura tetragonal pertencente ao grupo espacial P42/mnm; 

• Alta transparência em comparação a outros óxidos na região do visível; 

• Alta condutividade elétrica; 

• Boa estabilidade química; 

• Baixo custo; 

• Estado de oxidação do Sn: +2 ou +4. 

• Alto ponto de fusão: 1930°C. 

• Ponto de ebulição: 2623°C. 

Temos como aplicações do SnO2 sensores de gases, sensor de umidade, 

eletrodos transparentes para células solares, varistores (sistemas de proteção contra 

surtos de energia), dispositivos optoeletrônicos, capacitores, displays e muitos 

utensílios em indústria eletrônica [34, 35]. 

 

1.4.1 Dióxido de Estanho como Semicondutor Dopado 

  

O SnO2 é um semicondutor do tipo 𝑛 – ou seja, seus portadores de carga são em 

maioria partículas negativas. Grande parte dos dispositivos semicondutores como 

diodos e transistores são dopados. A dopagem, por sua vez, objetiva a adição de 

determinadas impurezas de forma controlada. Na rede cristalina de SnO2, cada átomo 

de oxigênio se liga a 3 átomos de estanho e cada átomo de estanho se liga a 6 

átomos de oxigênio. A adição de Fe ao SnO2, por exemplo, pode fazer com que o Fe 

ocupe o sítio do Sn ou do O na rede cristalina, ou, ainda, ocupar uma posição 

intersticial. 
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A adição de impurezas, mesmo que em pequenas concentrações, em 

semicondutores pode aumentar a condutividade do material em várias ordens de 

grandeza. A condutividade de SnO2 ocorre devido à presença de vacâncias de 

oxigênio e de Sn intersticial. O valor da energia para um elétron passar da banda de 

valência para a banda de condução (bandgap) no SnO2 é de cerca de 𝐸𝑔 ~ 3,5 −

3,6 𝑒𝑉 e o nível de doadores se encontra a 0,14 − 0,30 𝑒𝑉 [34-36]. 

No dióxido de estanho dopado com elementos de valência +2, observa-se 

o aumento na concentração de defeitos extrínsecos neste óxido: vacâncias de 

oxigênio que provocam um aumento no coeficiente de difusão dos íons e promovem 

densificação [34-36]. 

No caso de filmes finos, em geral, a quantidade de Sn no interstício é 

pequena devido à alta difusão para a superfície, o que faz com que a principal causa 

da condutividade elétrica, neste caso, esteja relacionada com as vacâncias de 

oxigênio [34]. 

 

1.4.2 Óxido de estanho como candidato a DMS 

 

O fato de o dióxido de estanho SnO2 ser um semicondutor de bandgap largo do tipo n, 

ter excelente transparência ótica, possuir vacâncias nativas de oxigênio e apresentar 

uma alta densidade de portadores [34-36] o torna muito atrativo para a confecção de 

DMS [35-39]. Embora vários experimentos tenham sido feitos para a investigação do 

magnetismo em SnO2 dopado com metais de transição [36-39], ainda não está clara a 

origem do ferromagnetismo; por isso, ainda não se pode afirmar que esse óxido é 

realmente um DMS. 

Foi observado que a temperatura de sinterização pode influenciar no 

ordenamento magnético de uma mesma amostra [37]. No dióxido de estanho dopado 

com elementos de valência +2, observa-se o aumento na concentração de defeitos 

extrínsecos neste óxido –Vo que provocam um aumento no coeficiente de difusão dos 

íons, causando densificação [34-36]. 

Há vários trabalhos que investigam o SnO2 e o TiO2, teoricamente e 

experimentalmente; no entanto, raramente se encontra na literatura uma investigação 

feita mediante a utilização da técnica de correlação angular gama-gama perturbada 

[40-41] usando amostras dopadas. 
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1.4.3 SnO2 dopado com Ni 

 

No trabalho de I. Felner et al (2010), foram estudadas amostras de SnO2 dopado com 

Ni e amostras de Ni; foi observado que partículas de Ni possuem a mesma 𝑇𝑐 que as 

amostras de SnO2+Ni, o que demonstraria que a aplicação deste óxido como DMS 

não seria possível [42]. No entanto, no trabalho teórico de H. Wang et al (2010), é 

verificado por cálculos de primeiros princípios que o ferromagnetismo em SnO2+Ni 

ocorre devido a 𝑉𝑂 próxima dos átomos de Ni; sem estas vacâncias, a amostra é 

antiferromagnética [43]. Por isso, neste trabalho é estudada sistematicamente a 

influência das 𝑉𝑂 nos parâmetros hiperfinos. 

Na literatura, são encontrados resultados que verificaram que a adição da 

impureza de Ni provoca diminuição no tamanho médio das partículas e aumento da 

área superficial, além de não proporcionar grandes mudanças na rede cristalina (para 

até 5% de Ni em SnO2, preparado pelo método sol-gel e calcinado a 973 K) [44, 45]. 

 

1.4.4 SnO2 dopado com Mn 

 

Filmes finos de SnO2 impurificados com Mn apresentam ferromagnetismo em 

temperatura ambiente no trabalho de Yuhua Xiao et al. [45]. Estudos revelam duas 

fases possíveis presentes em amostras policristalinas de SnO2 dopadas com 5% de 

Mn são Mn2O4 e Mn3O4 com Tc na faixa de 40-50 K. Também foi observado 

ferromagnetismo (momento magnético de 0,11 μ𝐵/Mn para temperatura de 300 K) 

com 𝑇𝑐 de 340 K [44, 45]. 

 

1.4.5 SnO2 dopado com Co 

 

O trabalho de S. B. Ogale et al. [22] reporta um momento magnético gigante (7.5 ±

0.5 μ𝐵/Co) em filmes finos de SnO2 dopados com Co em uma 𝑇𝑐 de 650 K mantendo a 

sua transparência óptica e semicondutividade; neste caso, o Co pode ocupar o sítio 

intersticial ou substitucional com ligeira distorção na rede cristalina também provocada 

por vacâncias de oxigênio. 
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1.4.6 SnO2 dopado com Fe 

 

Inúmeras investigações de amostras dopadas com baixa concentração de Fe revelam 

ordenamento ferromagnético assumindo acima da ambiente, por exemplo,  𝑇𝑐 = 610 K 

[26-46]. 

 

1.5 Dióxido de Titânio e suas propriedades 

 

O TiO2 apresenta comumente as fases rutilo, que é termodinamicamente estável, e 

anatásio, cineticamente estável. Algumas aplicações do TiO2 são: fotocatalisador, 

células solares, pigmento para tintas brancas e protetor solar – além da possível 

aplicação em spintrônica como semicondutor magnético diluído e de caráter 

tecnológico na indústria eletrônica [47]. 

 

1.5.1 Dióxido de Titânio como DMS 

 

O dióxido de titânio foi um dos primeiros óxidos a serem investigados como DMS, 

onde ferromagnetismo foi reportado primeiramente por Matsumoto et al. [23] em um 

estudo feito através da adição de Co no sistema. A origem do acoplamento 

ferromagnético ainda é desconhecida e vem sendo estudada com afinco nos últimos 

anos, e por muitas vezes este ferromagnetismo foi associado à presença de clusters 

de Co (TC ≈1180 K) [48].  

O trabalho de D. Banerjee et al. [40] investiga o TiO2 impurificado com 181Hf 

pela técnica de correlação angular gama-gama perturbada e mostra o crescimento de 

cristalitos durante o processo de transição de fase. Essa difusão ocorre em rutilo, mas 

não em anatase. Esse trabalho também reporta somente a presença de interação 

quadrupolar elétrica.  

 

1.6 Rutilo em SnO2 e em TiO2 

 

A estrutura cristalina rutilo está presente no dióxido de estanho e, ocasionalmente, no 

dióxido de titânio. Ela pertence ao grupo espacial P42/mnm e está ilustrada na FIG. 6, 

cujos parâmetros de rede estão ilustrados na Tabela 1. 
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Átomo de Sn ou de Ti 

Átomo de O 

Figura 6– Representação gráfica da estrutura cristalina rutilo. 

 

Tabela 1 – Parâmetros de rede da estrutura rutilo. 

 

 SnO2 

Experimental [50] 

SnO2 

Teórico [51] 

TiO2 

Experimental [52] 

a (Å) 4,7374 4,7297 4,5937 

c (Å) 3,1864 3,1995 2,9587 

U 0,3056 0,3061 0,6441 

 

Os íons de Ti ou Sn (denominados por M) da estrutura ficam dispostos 

dentro de octaedros MO6; em seus vértices estão os átomos de oxigênio O, como 

ilustra a FIG. 6. Devido a distância entre M e O, assim como ao contato entre O e O 

ser diferente, a base dos octaedros não assume a forma quadrática, distorção que 

depende das interações entre M e M (1). 

Em rutilo, o tamanho da célula está correlacionado com a magnitude das 

vibrações térmicas dos átomos. A vibração térmica dos átomos de Ti é maior do que 

dos átomos de O. As vibrações mais intensas tanto de Ti como de O estão no plano 

(001) [52]. Os tipos de ligações presentes em TiO2 são covalentes e iônicas [50]. 
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Figura 7 – Representação da disposição de átomos de oxigênio em camadas de octaedros MO6 na 
estrutura rutilo vistos ao longo do eixo c (Fonte:[50]). 

 

Apesar do TiO2 poder possuir outras fases como broquita e anatase, elas 

não serão discutidas nesse trabalho, uma vez que as amostras não apresentaram 

estas fases. No caso de redução na estrutura rutilo de Ti4+ para Ti3+, esse cátion 

possui mais estabilidade em coordenação octaédrica, provocando a formação de 

vacâncias de oxigênio. Dependendo do número de defeitos, a estrutura cristalina 

pode mudar [50-54]. 

 

1.7 Fases Magnéli em Óxidos de Titânio 

  

Diferenças na estequiometria em óxidos de titânio ocorrem devido à presença de 

várias vacâncias de O e Ti intersticial. Esses defeitos, por sua vez, rearranjam-se na 

estrutura, localizando-se em planos de deslizamentos, conhecidos como planos 

cristalográficos shear (121) [53]. Esse reposicionamento comprime a estrutura, 

ocorrendo a formação de fases Magnéli (𝑇𝑖𝑛𝑂2𝑛−1, 3 ≤ 𝑛 ≤ 10) [53, 54]. Na TAB. 2, 

podem ser observados os valores teóricos de parâmetros de rede, magnetização e 

grupos espaciais de algumas dessas fases. 

Interações magnéticas em fases Magnéli tem sido previstas não somente 

em cálculos de primeiros princípios [53], mas também têm sido observadas em 

trabalhos experimentais de nanopartículas [55], mesmo na ausência de dopantes. A 

única maneira de induzir Ti3+ a apresentar interação não diamagnética em rutilo é 

através da deficiência de oxigênio [55]. 
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Figura 8 – Estrutura Magnéli e planos shear representados em azul. (Fonte: [53]). 

  

Tabela 2 – Valores teóricos dos parâmetros de rede de fases Magnéli, grupos 

espaciais e magnetização total por célula unitária em átomos de Ti em 

magnetons de Bohr (μ𝐵) 

 

 Ti2O3 α-Ti3O5 β-Ti3O5 γ-Ti3O5 

a (Å) 5,471 3,760 3,834 4,997 

b (Å)  5,237 5,195 5,627 

c (Å)  9,937 9,215 7,180 

Grupo 

Espacial 

R3c (167) Cmcm (63) 

 

C2/m (12) C2/c (15) 

Magnetização total por 

célula unitária (μB) 

0 3,75 0 0,15 

(Fonte dos valores apresentados: [53]). 

  

No caso do trabalho experimental de Marina Parras [55], a amostra de 

TiO1,84 apresentou a estrutura rutilo, mas o difratograma mostra que há mudanças nos 

picos devido à redução de simetria, já esperada em fases Magnéli. Nessas fases, 

infinitos octaedros MO6 são conectados entre si pelos vértices e arestas em duas 

direções. Já na terceira direção, o número deles é limitado e eles são conectados por 

uma camada de octaedros que compartilham as suas faces com outros deles 

pertencentes à última camada daquela série. As posições de Ti correspondem às 

posições não ocupadas ou intersticiais da próxima camada, o que diminui a simetria 

para triclínica e aumenta o tamanho da célula unitária [55]. 

O arranjo estrutural de cátions de Ti3+, mesmo que desordenado, fica 

localizado principalmente nos planos cristalinos shear. Para explicar a origem do 
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ferromagnetismo observado, os autores sugerem que esse é o fator que origina o 

“hopping” do elétron 3d ou um mecanismo de dupla troca “double exchange”, que 

induz campos magnéticos locais quando a dimensão do semicondutor é reduzida à 

escala nanométrica [55]. 

Mesmo quando há formação de fases Magnéli em uma estrutura que não 

seja rutilo, elétrons localizados nos octaedros MOn também contribuem para o 

transporte de cargas, propriedade que depende fortemente do tipo de íons. Óxidos de 

metais de transição 3d são considerados por estarem perto da fronteira da fase metal-

isolante com uma correlação significativa elétron-elétron e/ou um acoplamento 

elétron-fônon [56]. Fases Magnéli em compostos como Ti3O5 e Ti4O7 também 

possuem orbitais 3d não preenchidos, sendo que a fase γ-Ti3O5 é um condutor quase 

metálico e a fase β-Ti3O5 é um semicondutor com band gap de 0,14 eV [57]. 

Através do processo de fotoindução, é possível transformar 

reversivelmente a fase γ-Ti3O5 em β-Ti3O5 à temperatura ambiente [59]. Dispositivos 

de memória ótica de alta densidade usam materiais como esses, sujeitos a mudança 

de fase, como materiais de gravação regraváveis [57].  

No cálculo Ab Initio do trabalho de Shin-ichi Ohkoshi et al. [57], as bandas 

perto do nível de Fermi foram consistentes com os orbitais t2g dos orbitais 3d dos íons 

de Ti dos octaedros MOn, sendo que estes orbitais t2g foram divididos por acoplamento 

com íons Ti vizinhos. Na FIG. 9, apresentamos os gráficos de densidade de estados 

(DOS, da sigla inglesa density of states) do trabalho de Shin-ichi Ohkoshi et al. 
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Figura 9 – Acima: estrutura de banda de γ-Ti3O5 (i) e β-Ti3O5 (ii) mostrando o (DOS) próximo do nível 
de FERMI. Abaixo, os mapas das respectivas densidades de elétrons próximos do nível de Fermi. 
(Fonte: [57]). 

 

A banda de valência da fase β-Ti3O5 foi formada por um par de polárons 

sem spin de Ti(3) -Ti(3), causada por uma ligação tipo σ de orbitais Dxy em Ti (3), e a 

sua banda foi localizada em −0,60 eV; já a banda de condução consistiu 

principalmente em um orbital vazio dxz em Ti(2) em +0.71 eV, como pode ser visto na 

FIG. 9 (i). Na TAB. 3, são apresentados os valores da valência para as duas fases. Na 

fase 𝛽 − Ti3O5, foi formado um empilhamento de orbitais dxy de Ti(2) e dxy de Ti(3) que 

estão deslocados lateralmente um em relação ao outro na direção π em ziguezague. 

Essa fase é condutora, pois a localização da banda ficou no nível de Fermi, como 

indica a FIG. 9(ii) [57]. 

 

Tabela 3 – Átomos de Ti possuem diferentes valências de acordo com a fase e 

estequiometria da estrutura. 

 

Fase Ti(1) Ti(2) Ti(3) 

γ-Ti3O5 +3,00 +3,79 +3,32 

β-Ti3O5 +3,37 +3,20 +3,53 

(Fonte dos valores utilizados: [57]). 
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1.8  Distorção estrutural da estrutura rutilo 

  

Através de uma simulação no trabalho de Muñoz [41], verifica-se que a estrutura rutilo 

sofre determinada distorção quando um átomo de Cd do núcleo de prova inserido 

para fins de análise da técnica CAP substitui um átomo de Sn. Os vértices do 

octaedro MO6 são empurrados para fora, como ilustrado na FIG. 10. Esse então é o 

sítio mais simétrico. 

 

Figura 10 – Representação da distorção no sítio do Sn (esfera de cor rosa) quando substituído por uma 
átomo de Cd. Os sítios cristalinos do O estão representados pelas esferas de cor vermelha e seus 
cátions Sn, pelas esferas de cor cinza. (Fonte: [41]). 

 

1.9 Origem do magnetismo em DMS (Modelos Teóricos) 

 

Atualmente existem vários modelos que explicam – ou tentam explicar – a origem do 

magnetismo em semicondutores. Nesta seção, serão apresentados resumidamente 

os principais modelos. 

 

1.9.1 Modelo Proposto por Zener 

 

Esse modelo leva em conta dois tipos diferentes de interações simultâneas: uma 

delas é a direta de super-troca (do inglês direct superexchange), que ocorre entre 

elétrons 3d de orbitais semipreenchidos em cátions de metais de transição e orbitais p 

completos do ânion. O resultado é uma interação antiferromagnética, pois os elétrons 

da camada d de TM adjacentes que passam a ocupar o nível p devem ter spins 
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opostos, de acordo com o princípio de exclusão de Pauli [58]. A FIG. 11 ilustra essa 

interação. 

 

Figura 11 – Representação do modelo de Zener do alinhamento de spin do orbital p de um ânion 
compartilhado por dois cátions de metal de transição vizinhos. O resultado é a formação de pares 
antiferromagnéticos entre os elétrons da camada d de TM adjacentes. 

  

A segunda interação que o modelo Zener leva em consideração é super-

troca indireta (do inglês indirect superexchange), cuja representação está ilustrada na 

FIG. 12. Nela, os elétrons d dos cátions de TM mediados por portadores 

deslocalizados de banda tendem a alinhar o spin da camada semipreenchida de uma 

maneira ferromagnética. Quando essa segunda interação é predominante, o material 

assume comportamento ferromagnético [58]. No entanto, já está bem estabelecido o 

conhecimento de que na ausência de portadores de cargas livres, a interação 

dominante é a de super-troca direta em materiais do tipo Zinc Blende [59]. 
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Figura 12– Representação da interação de super-troca indireta do modelo de Zener na célula unitária 
rutilo. 

 

1.9.2 Modelo de Polarons Magnéticos 

 

Como já mencionado na seção 1.2, nesse modelo ocorre uma interação de troca (da 

sigla inglesa exchange interaction) entre spin localizados de cátions TM mediada por 

um baixo número de portadores de carga fracamente localizados [25]. A sobreposição 

de vários polarons magnéticos provoca ferromagnetismo de longo alcance. Uma 

contribuição ferromagnética extremamente significativa ocorreria quando o tamanho 

do polaron atingisse o tamanho da amostra. Coey aplicou o modelo de polarons 

magnéticos a DMS [24-26], explicando que os pares de íons do TM em um 

semicondutor do tipo n são mediados por elétrons doadores que foram aprisionados 

por vacâncias de oxigênio. Estas, por sua vez, tendem a formar os polarons 

magnéticos com seus orbitais hidrogênicos, como ilustra a FIG. 13 na célula rutilo. Em 

compostos do tipo II-VI, ao contrário dos compostos do tipo III-V dopados com Mn, 

são não são formados polarons magnéticos de banda ao redor de pares de átomos de 

Mn, uma vez que os pares vizinhos se alinham de forma antiferromagnética [24-26]. 
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Figura 13 – Modelo de polaron magnético aplicado em DMS por Coey representado na célula unitária 
rutilo. 

 

1.9.3 Modelo Mean-Field 

 

Esse modelo foi usado para explicar a interação entre átomos de Mn como dopagem. 

Tal interação pode ser observada na FIG. 14 quando ocorrida na célula unitéria rutilo. 

Os elétrons de átomos de manganês quando próximos de buracos livres sofrem um 

alinhamento ferromagnético de seus spins; entretanto, devido à possibilidade de 

interação de troca direta, sempre há uma competição entre os pares 

antiferromagnéticos e ferromagnéticos em DMS do tipo p II-VI [59,60]. Nesse modelo, 

a contribuição ferromagnética consiste em nada mais que a junção entre a 

contribuição do spin e a contribuição dos buracos numa combinação ideal ainda 

desconhecida. No caso de uma menor concentração de buracos e maior 

concentração de íons de Mn, por exemplo, verifica-se a tendência à diminuição do 

valor da magnetização de saturação [59]. Apesar de terem mínimo impacto, outros 

mecanismos afetam a temperatura de Curie, como, por exemplo, tensão na rede 

cristalina, uma vez que as energias dos estados de bandas variam muito com o 

comprimento de ligação e a concentração de buracos. O valor limite da concentração 

de portadores pode ser bem controlado em quase todos os estados semicondutores 

compostos, fixando o nível de Fermi por impurezas ou defeitos [59]. Apesar de não se 
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levar em conta a aleatoriedade da disposição dos buracos, a desordem na posição 

nos defeitos por esse modelo causa um aumento na temperatura de Curie [59]. Por 

esse motivo, consideramos tal modelo neste trabalho como o mais adequado para 

explicar o comportamento magnético das amostras após o processo de implantação, 

com a existência de alguns defeitos desordenados. Uma maior desordem diminui a 

eficiência na formação de pares ferromagnéticos [59]; por isso, o tratamento térmico 

foi crucial para recuperar a amostra da grande parte dos defeitos através do 

reordenamento da estrutura segregando ou eliminando defeitos. 

 

 

Figura 14 – Ilustração simples do modelo Mean-field na célula unitária rutilo. 

 

1.9.4 Modelo RKKY 

 

O modelo RKKY (da abreviação dos nomes dos autores Ruderman-Kittel-Kasuya-

Yosida) é bastante eficiente para descrever materiais com alta concentração de 

portadores deslocalizados, como metais. Ele descreve a interação magnética entre 

um íon magnético localizado sozinho e elétrons deslocalizados da banda de condução 

[65], como ilustra a FIG. 15 na estrutura rutilo. Devido a essa interação, o elétron de 

condução fica magnetizado e atua como um campo efetivo que pode influenciar a 

polarização dos íons magnéticos próximos através do processo de decaimento de 
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polarização (do inglês polarization decay) de uma maneira oscilatória. Tanto os 

acoplamentos ferromagnéticos como os antiferromagnéticos são mediados por tal 

oscilação, a depender da distância entre os íons magnéticos [59,60]. Tanto no modelo 

Zener quanto no modelo RKKY, não se considera a anisotropia do portador mediado 

pela interação de troca associada ao acoplamento spin-órbita no material hospedeiro 

[60].  

 

Figura 15 – Representação do modelo RKKY na estrutura rutilo. 

 

1.9.5 Modelo Mean-field Zener 

 

Esse modelo foi proposto por Dietl e se baseia na interação de super-troca do modelo 

de Zener cercado por buracos, levando em conta a estrutura complexa da banda de 

valência em ZB (do inglês Zn-Blende) [17]. Nesse caso, os portadores de carga e 

buracos deslocalizados são os responsáveis por uma interação do tipo RKKY entre os 

íons do TM localizados, o que provoca ferromagnetismo estável com temperatura de 

Curie acima da temperatura ambiente [59-60] – fenômeno que, até o momento, ainda 

não foi observado experimentalmente. 
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1.9.6 Modelo de Interação de Dupla Troca 

 

A princípio, Zener propôs esse modelo para explicar o ferromagnetismo observado 

experimentalmente em materiais manganitas [59]. Tal interação (do inglês double 

exhange interaction) é explicada por saltos de elétrons entre cátions TM vizinhos 

cujos níveis 3d são separados pelo campo cristalino em um dupleto eg de baixa 

energia e tripleto t2g de alta energia. Os estados de spin up e down são separados 

pelo fenômeno de exchange splitting [60]. Um buraco localizado entre os íons de Mn é 

responsável por ocasionar a interação de dupla troca, que provoca um acoplamento 

ferromagnético muito mais intenso que o acoplamento antiferromagnético [59]. 

No caso da dopagem de cobalto em óxido de zinco, os estados 3d de spin up 

do Co possuem energia mais baixa do que os estados de spin down, sendo altamente 

hibridizados com os estados 2p do oxigênio. Perto da banda de condução do óxido de 

zinco ficam localizados os elétrons com estado spin down dos átomos de Co; quando 

íons de Co vizinhos possuem momentos magnéticos alinhados paralelamente, os 

elétrons 3d parcialmente preenchidos do Co podem saltar de íon para íon, o que pode 

estabilizar o estado fundamental ferromagnético [60]. 

 

1.10 Recombinação de cargas locais – Aplicação em Células Solares Quantum 

Dot e Transistores 

 

Além das aplicações já citadas nas seções 1.4 e 1.5, podemos destacar a aplicação 

como célula solar e transistor. Como as partículas de grande parte das amostras 

investigadas neste trabalho foram menores que 10 nm, pode-se direcionar a aplicação 

como célula solar quantum dot [61].  

Um dispositivo que converte determinados fótons em energia elétrica é 

denominado célula solar; já um ponto quântico (do inglês quantum dot) é um 

semicondutor nanoestruturado que exibe propriedades quânticas, pois o tamanho do 

“dot” é menor do que o do raio “Exciton-Bohr”. 

Tanto o TiO2 quanto o SnO2 [62-63] são materiais usados para fabricação 

de células solares e seu uso tem sido amplamente estudado. Fundamentalmente, 

uma célula solar cumpre duas funções: a primeira delas é a fotogeração de 

portadores de carga (elétrons e buracos) em um material capaz de absorver luz, 

enquanto a segunda é separação dos portadores de carga para um contato condutor; 
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este, por sua vez, terá o papel de transmitir a eletricidade.Nesse contexto, para 

aumentar o rendimento de uma célula solar, basta aumentar o número de portadores 

– processo conhecido como geração éxciton múltipla de portadores, (MEG, da sigla 

inglesa Multiple Excition Generation) – através do uso de um material quantum dot 

[61]. 

Um quantum dot restringe o movimento dos elétrons da banda de condução, 

buracos da banda de valência ou éxcitons nas três direções do espaço; a essa 

restrição dá-se o nome de confinamento quântico e, em decorrência dela, as 

propriedades óticas e eletrônicas do material se tornam altamente ajustáveis ao 

tamanho do “dot”, posto que se ajusta o poço de potencial. Quando o confinamento é 

o efeito prevalescente, a soma dos níveis de energia dos desvios de bandas menores 

é maior que os níveis de energia nas lacunas da banda dos níveis iniciais de 

confinamento fracos. Assim, uma vez que os níveis de energia quantizados discretos 

são formados, eles afetam a dinâmica de relaxamento dos portadores de carga, 

fazendo com que os canais de relaxamento compitam com a emissão de fônons [61]. 

A princípio, a escala de tempo de tal relaxamento em massa em 

semicondutores é da ordem de escala de sub-picossegundos; contudo, essa 

recombinação de cargas locais é atrasada quando o semicondutor é um quantum dot, 

pois os pares elétron-buraco gerados ligam-se um ao outro devido ao forte 

confinamento quântico. Desse modo, a formação do nível discreto de energia 

quantizada retarda a recombinação. Esse fenômeno pode ser visto através da técnica 

CAP e, uma vez sendo intrínseco ao material, não deve ser confundido com After 

Effect, posto que este é causado pelo núcleo de prova. 

  

1.11 After Effect 

 

O núcleo de prova 111In decai primeiramente por captura eletrônica (CE) para um 

estado excitado do 111Cd; durante esse processo, pode ocorrer o fenômeno After 

Effect. Inicialmente, um elétron do orbital K, L ou M é absorvido por um próton. Cria-

se, então, um buraco. Ao mesmo tempo, o núcleo desce um número atômico – de 𝑍 

(In) para 𝑍 − 1 (Cd); isso provoca um caos nas camadas K-L-M, sobretudo com o 

reordenamento energético dos elétrons, provocando a emissão de raios X, que 

transferem energia a outros elétrons decorrendo na ejeção de elétrons Auger. O 

átomo fica num estado altamente ionizado, o que enceta o processo em si. 
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Tipicamente no intervalo de femtossegundos, os potenciais são muito elevados e as 

camadas K-L-M roubam elétrons das camadas superiores, que, depois em 

picossegundos, se rearranjam nas camadas mais elevadas e o átomo fica ionizado 

com alguns elétrons com potenciais mais baixos [64, 65]. Inicia-se, então, a 

recombinação de elétrons provenientes da rede hospedeira para reestabelecer o 

estado final de equilíbrio e neutralidade de carga. Todo esse processo pode ser visto 

em um espectro CAP medido com esse núcleo de prova através da atenuação da 

amplitude perante a diminuição da temperatura de medida. Tal atenuação ocorre 

devido à perturbação ocasionada pela recombinação eletrônica final – ocorrendo, a 

partir de então, em escala de tempo de nanosegundos na vizinhança do núcleo de 

prova [64]. Quando os portadores de carga – ou a mobilidade eletrônica – são 

insuficientes, a recombinação é lenta, o que origina diferentes gradientes 

eletrostáticos observáveis durante o tempo característico da medida em CAP da 

ordem de dezenas de nanosegundos [64]. 

Em óxidos, a condutividade iônica é um fator dominante a altas 

temperaturas. Já em baixas temperaturas, a condutividade ocorre principalmente 

devido a portadores de carga eletrônica, cuja concentração depende do desvio 

estequiométrico da rede iônica e da presença de dopagem [66]. Como o transporte de 

cargas locais depende do material, discutiremos aqui, basicamente, três diferentes 

mecanismos: difusão iônica, tunelamento de elétrons e excitação de elétrons em 

polarons do tipo CBF (da sigla inglesa conduction-band-forming) [66]. Definir qual 

mecanismo rege o transporte não é uma tarefa trivial e possível somente com 

medidas de condutividade; no entanto, a técnica CAP possui sensibilidade para 

analisar o comportamento de cargas locais em nível atômico, desde que estas 

estejam no ambiente químico do núcleo de prova. Em semicondutores de band gap 

largo, como dióxido de titânio e dióxido de estanho, segundo o trabalho de Doru 

Lupascu et al [66], elétrons podem ser fornecidos de quatro diferentes modos:  

(1) pela banda de condução, devido aos elétrons termicamente excitados dos 

níveis de defeitos próximos energeticamente da banda de condução;  

(2) pela própria banda de valência, formando um buraco;  

(3) por um nível de defeito, por exemplo, de uma impureza vizinha;  

(4) pelo salto de elétrons entre os níveis de defeitos (da língua inglesa 

variable-range hopping).  
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2 – Descrição dos materiais e métodos 

 

O presente trabalho teve como objetivo utilizar a técnica nuclear de Correlação 

Angular γ-γ Perturbada (CAP) para a medida de interações hiperfinas em filmes finos 

e amostras em pó dos óxidos semicondutores SnO2 e TiO2 puros e dopados com 

Fe/Co/Mn/Cr/Cu/Ni, com vistas a uma investigação sistemática de defeitos estruturais, 

interação quadrupolar elétrica e magnetismo sob o ponto de vista atômico. A medição 

das amostras através da técnica de CAP foi realizada após o processo de 

implantação de um núcleo de prova radioativo e do metal de transição, ou após a 

inserção do núcleo de prova durante os processos químicos de preparação. Detalhes 

sobre a técnica CAP podem ser encontrados nas referências [67-74]. 

O trabalho também teve como foco a preparação de amostras de SnO2 

puro e dopado com Fe/Co/Mn através do Método Sol-Gel, além da caracterização 

dessas amostras e de filmes finos de SnO2 e TiO2, puros e dopados, por meio de 

técnicas convencionais, como a difração e fluorescência de raios X, microscopia 

eletrônica de varredura e espectroscopia de energia dispersiva no Laboratório de 

Caracterização Tecnológica (LCT) da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo. 

Os filmes finos foram depositados em Si (1 0 0) tipo P através da técnica 

Sputtering no Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. O campo magnético de 0,05 T foi aplicado no alvo: a 

distância entre o alvo e a amostra foi de 0,1 m; os gases do processo foram Ar 

(pureza 99,999%) e O (pureza 99,998%) e a temperatura do substrato não excedeu 

90°C durante a deposição. Os elementos Fe e Cu foram implantados a 80 keV no 

Bonn Isotoper Separator da Universidade de Bonn. Os parâmetros de implantação 

foram simulados previamente pelo método de Monte Carlo para que a energia e a 

dose corretas fossem utilizadas. 

As medidas de magnetização foram iniciadas recentemente para confirmar 

os resultados obtidos pela técnica CAP e foram realizadas no Laboratório de Estado 

Sólido e Baixas Temperaturas (LESBT) do Instituto de Física da Universidade de São 

Paulo. O equipamento usado foi o SQUID, que permitiu a variação do campo aplicado 

de 0 a 7 T e temperatura de medida, de 2 a 295 K com a amostra imersa em gás 

hélio. 
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A grande parte das medidas CAP dos filmes finos foi realizada no 

Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik (HISKP), Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn, através de implantação de íons de 111In ou 181Hf nos filmes 

finos durante o período de doutorado sanduíche. A outra parte das medidas CAP dos 

filmes finos foi feita através de implantação de íons de 111mCd e 117Cd no Isotope 

Mass Separator On-Line (ISOLDE) do CERN. 

As amostras em pó foram medidas pela técnica CAP no Laboratório de 

Interações Hiperfinas do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) 

através da inserção de 111In ou 181Hf durante os processos químicos de preparação.  

As modificações causadas na rede cristalina pelo processo de implantação 

podem ser restauradas por tratamentos térmicos realizados após a implantação, que, 

em casos como esses, são feitos por curto tempo, sendo chamados de RTA ou Rapid 

Thermal Annealing. Em geral, 2 a 10 minutos são suficientes para um RTA, pois os 

átomos se difundem para fora do material, o que pode gerar a perda do dopante no 

caso de um tratamento mais longo. Além disso, uma difusão maior provoca uma 

maior mudança no padrão de distribuição dos íons implantados em relação ao 

simulado. 

No caso do processo Sol-Gel, os tratamentos térmicos utilizados são 

longos e podem durar algumas horas, pois deve-se ter certeza que a parte orgânica 

adicionada durante o processo de preparação foi retirada. Neste trabalho, a duração 

dos tratamentos térmicos foi de 10 horas em atmosfera de N, em vácuo ou em 

atosfera de oxigênio para teste. 

Os resultados CAP foram obtidos através de espectrômetros com quatro 

detectores de fluoreto de bário ou de oxiortosilicato de lutécio, associados a uma 

eletrônica com um sistema slow-fast, fonte de alta tensão e placa MCA em um 

computador que armazenava os dados. 

 

2.1  O Processo de Implantação 

 

A técnica de implantação iônica foi patenteada em 1957 por William Shockley [75] e 

vem sendo utilizada pelo grupo de pesquisa da Universidade de Bonn com muito 

sucesso há vários anos no laboratório Bonner Radioisotopen-Separator (BONIS) do 

Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik. Tal técnica consiste basicamente em 

um processo no qual feixes iônicos compostos por átomos ou moléculas ionizados 
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são acelerados em um campo magnético e implantados num material-alvo. Pode-se 

observar na FIG. 16 um esquema da máquina de implantação iônica da Universidade 

de Bonn.  

 

 

Figura 16 – Esquema do Bonner Radioisotopen-Separator – máquina de implantação iônica da 
Universidade de Bonn

1
. 

 
No esquema da FIG. 16, a numeração corresponde a: 

Etapa após a aceleração: 

1 – Porta-amostra giratório com capacidade para 5 amostras; 

2 – Coletor ou parador de radiação; 

Etapa da seleção de massas: 

3 – Monitor para checar radioatividade; 

4 – Filtro; 

5 – Copo de Faraday; 

6 – Oscilador de sonda; 

Etapa de separação de massa em campo magnético: 

7 – Imã de separação; 

Etapa inicial de aceleração: 

                                                      
1
 Esquema feito baseado na figura disponível no site do grupo de pesquisa do HISKP 

http://tdpac.hiskp.uni-bonn.de/pac/ 

http://tdpac.hiskp.uni-bonn.de/pac/
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8 – Sistema de foco e aceleração do feixe iônico; 

9 – Válvula de alto vácuo; 

10 – Caixa magnética; 

11 – Fonte de íons. 

Através do aquecimento de uma solução de 111InCl3 a 418 °C, ocorre 

ionização do In, ou, através do aquecimento de óxido de háfnio irradiado 181HfO2, 

ocorre a ionização de 181Hf. Após a saída dos íons da fonte (11), o feixe em vácuo (9) 

é focado (10, 8) e os íons são acelerados à 80 keV. Em um campo magnético (8), 

esses íons são desviados em 55°, ocorrendo a sua separação (7) de acordo com a 

relação carga-massa, onde a seleção de massa é feita através de um filtro (4). Alguns 

poucos íons de 111Cd ou de 180Hf podem eventualmente também ser implantados. A 

seguir, alguns íons são coletados (2) para controle e verificação do feixe e os outros 

íons chegam à amostra. Para determinar o número de íons implantados, são usados 

o copo de Faraday (5) e o oscilador de sonda (6) [76 ,77]. A energia dos íons pode 

chegar a 160 keV. 

Da implantação ocorre a transferência da energia dos íons para a amostra, 

provocando alterações físicas e/ou químicas na estrutura do material, que podem, por 

sua vez, alterar propriedades mecânicas, ópticas, elétricas, magnéticas e 

supercondutoras. No caso deste trabalho, foram estudadas amostras que foram 

submetidas a um tratamento térmico que permitiu a permanência das vacâncias de 

oxigênio (𝑉𝑂) existentes em maioria devido à implantação. Esta análise serviu de base 

para compreender melhor a origem do magnetismo em semicondutores. 

Na Universidade de Bonn foi implantado para este trabalho, primeiramente, 

o dopante; em seguida, o núcleo de prova, 111In ou 181Hf. Amostras sem adição do 

dopante também foram medidas utilizando estes radionuclídeos. Os parâmetros de 

implantação foram simulados previamente para que a energia correta fosse utilizada. 

 

2.2 Adição do núcleo de prova durante os processos químicos de preparação 

do Método Sol-Gel 

 

O primeiro trabalho a propor o processo de polimerização a partir desses precursores 

foi o de PECHINI (1967), em que o autor expõe a sua patente “Método dos 

Precursores Poliméricos” [78]. A preparação de SnO2 e TiO2 puros e impurificados 

pelo método Sol-Gel é bem conhecida pela literatura [79, 1, 2, 4-6]: ele permite o uso 
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de baixas temperaturas de processamento, o controle de adição de impurezas, o uso 

de equipamentos de baixo custo e alta pureza. Outras vantagens desse método são a 

garantia da estequiometria e menor produção de defeitos. 

O elemento Estanho é anfótero e pode ser dissolvido em HNO3 diluído 

(formando Sn(NO3)2) e em base também. A metodologia de confecção pelo método 

Sol-Gel utilizado neste trabalho consiste basicamente na adição de um ácido fraco 

(ácido cítrico) na solução de um metal dissolvido que, na presença de etileno glicol, 

forma um gel. O gel possui uma matriz orgânica homogênea em toda a sua extensão. 

Quando submetido a calcinação a temperaturas relativamente baixas, a parte 

orgânica é removida e o óxido já é formado. 

Método Sol-Gel: a solução, como um todo, é solidificada através de um 

processo de complexação para produzir um gel. Primeiramente, o Sn é dissolvido em 

ácido nítrico. O metal de transição ou o elemento terra rara é dissolvido 

separadamente, e, após a dissolução, esta solução é adicionada à solução do Sn. O 

próximo passo é acrescentar o núcleo de prova e o ácido cítrico em uma proporção 

2:1 em relação à massa do Sn. Em seguida, acrescenta-se à solução agitada o 

etileno glicol para formar uma solução orgânica que se torna gel após manter a 

temperatura a 353 K por cerca de 3 horas, sendo a solução mantida agitada. Este gel 

é secado durante 10 h a 653 K. Este pó é medido pela técnica CAP, e, em seguida, 

passa por um tratamento térmico a 873 K por 10 h em atmosfera de nitrogênio para 

manter a estequiometria. 

Inicialmente, os metais de partida eram pesados e posteriormente limpos 

por equipamento de ultrassom. A TAB. 4 apresenta a pureza de cada metal utilizado. 

 

Tabela 4 – Metais utilizados na preparação das amostras e respectivas purezas 

segundo rótulo do fabricante. 

 

Metal Sn Co Fe Mn Ti 

Pureza 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 

 

 

A dissolução dos metais Co, Mn e Fe foi realizada a 353 K utilizando HNO3 

pré-aquecido à temperatura de 423 K. Água deionizada foi adicionada à solução. A 

dissolução de Sn ou de Ti foi feita, acrescentando ácido clorídrico (HCl) ou fluorídrico 
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(HF) para evitar precipitação, além de ter sido realizada em um béquer separado. A 

solução contendo Sn ou Ti dissolvido foi então acrescentada à solução que continha o 

metal de transição dissolvido, sendo agitada sob aquecimento a 353 K. O núcleo de 

prova 111In(111Cd) ou 181Hf(181Ta), ácido cítrico e etileno glicol foram adicionados e a 

solução permaneceu sendo agitada e aquecida a 353 K por algumas horas, até a 

formação de um gel. Um tratamento foi realizado no gel por 10 h em temperaturas de 

cerca de 653 K. O resultado consistia em um pó do óxido escurecido devido à grande 

presença de orgânicos resultantes dos aditivos da preparação. Uma parte deste pó 

era medida pela técnica de perturbação angular gama-gama perturbada, e outra parte 

era levada a tratamento térmico que variava de 653 K -1073 K por períodos de 10 h, 

utilizando atmosfera de gás nitrogênio em fluxo contínuo ou ar ou vácuo. Uma série 

de tratamentos térmicos consecutivos foi realizada, intercalando uma medida de CAP 

entre cada sinterização.  

Nanopartículas de vários óxidos, puros e impurificados, vêm sido 

produzidas utilizando o método Sol-Gel [1, 2, 4-7, 79]. A. C. Yanes et al [79] 

apresentam a produção de SnO2 impurificado com Sm por esse método, obtendo um 

tamanho de partícula muito próximo ao do raio atômico de Bohr. Essa propriedade faz 

desse óxido partículas semicondutoras, ou seja, Quantum Dots (QDs). Estes QDs, 

devido ao seu tamanho de grão, apresentam propriedades elétricas e catalíticas 

únicas devido à completa depleção desses nanogrãos por portadores de carga 

juntamente com a alta área de superfície. Resumidamente, as transições ópticas da 

banda de valência para a banda de condução dessas nanopartículas permitem a este 

óxido ser candidato a outras aplicações tecnológicas, como em marcadores de 

fluorescência, emissores de laser e dispositivos fotônicos integrados [79]. Outra 

aplicação seria a implementação em um computador, onde as operações quânticas 

seriam fornecidas por um acoplamento de elétrons na vizinhança dos quantum dots 

por uma interação de troca, “exchange interaction”. Esta interação pode ocorrer ao 

aplicar pulsos controlados por portas, determinadas de quantum gates [30]. 

A adição do núcleo de prova à solução, neste caso, foi realizada após a 

etapa de dissolução dos metais. Em seguida foram adicionados o ácido cítrico e o 

etilenoglicol. Detalhes da preparação pelo método sol gel estão descritos na 

referência [2] e adiante, na seção de Metodologia. 

 
2.3 Diferença entre os dois métodos de inserção do núcleo de prova 
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O método de implantação produz defeitos no material-alvo; mas a adição do núcleo 

radioativo durante a preparação pelo método Sol-Gel é menos invasiva e este já é 

incorporado na rede cristalina durante o processo de polimerização causado pelo 

ácido cítrico e pelo etilenoglicol. Os defeitos e sua produção são difíceis de serem 

controlados. A adição do núcleo de prova pelo método Sol-Gel produz, em geral, 

menos defeitos nas amostras do que o processo de implantação. O método Sol-Gel 

permite uma distribuição homogênea do dopante na amostra e a implantação distribui 

os íons do dopante de acordo com a energia e dose escolhida, pois a profundidade 

alcançada pelos íons é controlada pela energia e a concentração dos íons é 

controlada pela dose. Por isso, o processo de implantação pode ser mais reprodutível 

do que um método de difusão como o processo Sol-Gel. 

 

2.4 Defeitos Produzidos pela Implantação 

 

As duas possíveis valências do Sn – Sn2+ ou Sn4+– são responsáveis pela geração 

dos defeitos nativos neste óxido, como Sn intersticial, vacâncias de Sn (𝑉𝑆𝑁) e de O 

(𝑉𝑂), antisítios de Sn e de O e emparelhamento de um átomo de Sn com uma 

vacância de O e duplo antisítio – que ocorre quando o Sn ocupa o sítio do O, e vice-

versa.  

Os defeitos produzidos pela implantação decorrem das mudanças nas 

posições atômicas que ocorrem dentro de um limite espacial que podemos chamar de 

grupo prejudicado (GP) – ou damage cluster, termo usado no trabalho de James F. 

Gibbons [80], conforme ilustrado na FIG. 17(a). Isso significa que os defeitos são 

causados não somente pelo íon incidente, mas também pelos átomos deslocados por 

ele, provocando um efeito em cadeia atingindo um determinado GP. A decorrência 

desse fenômeno é devida puramente à transferência de energia do íon incidente para 

os átomos da amostra (AA) através de choque, provocando vacâncias (V) e 

deslocamento dos átomos para um local, por exemplo, intersticial (I) como o esquema 

da FIG. 17(b). A energia dos íons implantados é maior que a energia de ligação dos 

átomos da rede, e no decorrer de sua trajetória na rede, o íon incidente é freado pelos 

núcleos através de uma colisão elástica e pelos elétrons por colisão inelástica, sendo 

esta última desprezível em comparação ao choque com os núcleos.  
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Figura 17 – Esquema atômico de filme fino submetido ao processo de implantação. Na parte (a), 
observa-se o caminho do íon incidente e defeitos provocados pelo processo. Na parte (b), a estrutura 
após tratamento térmico com recuperação parcial dos defeitos. 

 

Essas modificações podem ser restauradas por tratamentos térmicos 

realizados após a implantação – que, em casos como estes, são feitos por curto 

tempo e chamados de RTA ou Rapid Thermal Annealing. Em geral, 2 a 10 minutos 

são suficientes para um RTA, pois os átomos se difundem para fora do material, o 

que pode gerar a perda do dopante no caso de um tratamento mais longo. Além 

disso, uma difusão maior provoca uma maior mudança no padrão de distribuição dos 

íons implantados em relação ao simulado. No caso do processo Sol-Gel, os 

tratamentos térmicos utilizados são longos e podem durar algumas horas, pois deve-

se ter certeza que a parte orgânica adicionada durante o processo de preparação foi 

retirada. Na FIG. 18 encontra-se a câmara onde o RTA é realizado na Universidade 

de Bonn. 
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Figura 18 – Foto (esquerda) e esquema da parte interna (direita) da câmara para realização do RTA. 
Laboratório da Universidade de Bonn. Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik. 

 

Para o RTA é colocada uma capa de proteção sob a amostra feita do seu 

próprio material para garantir que elementos leves não saiam do material. Em 

seguida, a amostra e a capa ficam entre duas barras de grafite, que são aquecidas 

através de eletrodos por uma alta corrente em vácuo ou em fluxo de nitrogênio ou 

amoníaco. Para temperaturas até 1373 K, a medida é feita por um termopar tipo K, 

que é inserido em um orifício em uma das barras de grafite. A medida de 

temperaturas maiores é feita através de outro termopar e um pirômetro. A FIG. 18 

mostra também uma representação da parte interna da câmara [81]; o controle de 

temperatura é feito por um aparelho de comando que não se encontra na figura. A 

temperatura desejada é alcançada em até 2 segundos. 

 

2.5 Implantação no laboratório do ISOLDE no CERN 

 

O Laboratório do ISOLDE foi construído em 1967 e é um dos maiores do mundo em 

termos de separação de isótopos, possuindo a capacidade de produzir atualmente 

mais de mil isótopos diferentes. O feixe de prótons de alta energia provém do 

impulsionador PSB (da sigla inglesa Proton Synchrotron Booster). Ele produz núcleos 

radioativos ao incidir em um alvo determinado através de processos de espalação, 

fissão ou fragmentação [82]. Em seguida, eles são ionizados na fonte de íons e 

acelerados passando pelo ímã de deflexão do GPS (da sigla inglesa General Purpose 

Separator) ou HRS (da sigla inglesa High Resolution Separator). Por fim, os núcleos 

radioativos são direcionados ao porta-amostra da máquina de implantação que fica 

Eletrodos 

Barras de grafite 

Termopar 
 
Saída para a 
bomba de vácuo 
 
 



53 
 

localizada no ASPIC (da sigla inglesa Apparatus for Surface Physics and Interfaces), 

aparelho de ultra-alto vácuo, e chegam nas amostras.  

 

 

Figura 19 – Ilustração do complexo do ISOLDE. Figura adaptada da referência [79] e traduzida para o 
Português. 

 

Para a execução deste trabalho, o alvo utilizado foi o de Sn e o imã GPS. 

Na FIG. 19, encontra-se a ilustração do complexo do ISOLDE, que fica localizado a 

8m abaixo da superfície da Terra [82]. A troca de alvo ou o simples conserto de uma 

peça é feita por robôs industriais, pois a região onde os alvos se localizam é de alta 

dose de radiação. No complexo do ISOLDE, vários experimentos são realizados por 

grupos diferentes oriundos de universidades colaboradoras de várias partes do 

mundo. 

 

2.6 Simulação dos parâmetros de implantação 

 

Os parâmetros de implantação, tais como distribuição longitudinal dos íons na 

amostra (ion range) – que é definida pela energia, dispersão iônica ou desvio padrão 

(straggle) –, assimetria da distribuição iônica (skewness), fluência ou dose dos íons e 

extensão da cauda de distribuição (Kurtosis) foram simulados previamente com 

999.999 íons pelo programa SRIM. O padrão de distribuição dos íons de 111In em um 
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filme fino de SnO2 encontra-se na FIG. 20. Conhecidos esses parâmetros, foi possível 

obter resultados otimizados nas medidas CAP, em que a implantação do núcleo de 

prova não destruiu a amostra, sendo localizado em maioria no centro do filme, além 

de obter a concentração correta do dopante a ser implantado. O programa utilizado foi 

o The Stopping and Range of Ions in Matter SRIM 2007 [83], que utiliza o método de 

Monte Carlo [84]. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 20 – Simulação do padrão de distribuição pelo programa SRIM através do método de Monte 
Carlo em duas dimensões como feito no HISKP (a), e três dimensões como feito no ISOLDE (b) dos 
íons de 

111
In, implantados com um ângulo de incidência de 12° e energia de 160 KeV em um filme fino 

-Target Depth - 
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de SnO2 de 1000 Å de espessura. O eixo-y representa a concentração (#/cm
3
) pela dose (#/cm

2
) e o 

eixo-x, a profundidade alcançada pelos íons implantados.  

 

A FIG. 20(a) representa o alcance dos íons até o limite da espessura da 

amostra. Para calcular a dose de implantação do dopante, ajusta-se a curva dessa 

distribuição como Gaussiana, como representado na FIG. 20(a). A TAB. 5 apresenta 

os valores das concentrações de 111In para cada implantação realizada neste 

trabalho. O valor 𝐷𝑒 foi obtido experimentalmente após a implantação do núcleo de 

prova e permitiu o cálculo da concentração de 111In conforme descrito na próxima 

seção. 

 

Tabela 5 – Valores das doses (De) e concentrações de 111In para algumas 

implantações realizadas neste trabalho 

 

Amostra De (átomos/cm2) Concentração de 111In (átomos/cm3) 

SnO2 + 3,3% Fe 8,8 x 1012 1,6 x 1018 

SnO2 + 3,9% Fe 3,6 x 1012 6,6 x 1017 

 

2.7 Cálculo da dose para inserção dos elementos dopantes 

 

Para diferentes íons e diferentes valores de energia e massa obtém-se diversos perfis 

de alcance dos íons implantados. Os íons do dopante devem alcançar a mesma 

profundidade que os íons do núcleo de prova e possuir o mesmo valor de ponto 

máximo da distribuição longitudinal dos íons na amostra (ion range). No caso do 111In, 

o valor do ion range é 393 Å, como mostrado na FIG. 20. 

As doses de implantação dos dopantes variaram de 1014 a 1016 

átomos/cm2; já a dose do 111In foi de 1012 átomos/cm2, e do 181Hf, átomos/cm2. Com 

essas diferenças, o núcleo de prova dificilmente exerceu alguma influência. 

Sendo 𝑁𝐴 = 6,02. 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠/𝑚𝑜𝑙 a constante de Avogadro, 𝜌 =

6,95 𝑔/𝑐𝑚3 a densidade e 𝑀𝑚𝑜𝑙 = 150,709 𝑔/𝑚𝑜𝑙 a massa molar do SnO2, obtém-se a 

concentração por: 

𝐶𝑆𝑛𝑂2
=

𝜌

𝑀𝑚𝑜𝑙
𝑁𝐴 = 2,776. 1022 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠/𝑐𝑚3 (1) 

Sendo para o dióxido de titânio 𝜌 = 4,23 𝑔/𝑐𝑚3 a densidade e 𝑀𝑚𝑜𝑙 =

79,866
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 a sua massa molar, a concentração é dada por: 
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𝐶𝑇𝑖𝑂2
=

𝜌

𝑀𝑚𝑜𝑙
𝑁𝐴 = 3,188. 1022 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠/𝑐𝑚3 (2) 

 

Pode-se obter diretamente a concentração do dopante 𝐶𝑑𝑜𝑝. Por exemplo, 

para uma concentração de 1% do dopante, utiliza-se o valor de 1% 𝐶𝑇𝑖𝑂2
 ou 𝐶𝑆𝑛𝑂2

. 

Para o cálculo da dose, utiliza-se o valor da largura à meia altura FWHM 

(da sigla inglesa Full Width at Half Maximum) da gaussiana (FIG. 21) ajustada no 

padrão de distribuição obtido pelo SRIM [83]. Obtém-se a área determinada pela 

curva dentro do intervalo 𝑥𝑚á𝑥 − 𝐹𝑊𝐻𝑀 e 𝑥𝑚á𝑥 + 𝐹𝑊𝐻𝑀; sendo Г a razão entre esta 

área e FWHM, a dose é dada por: 

𝐷 =
𝐶𝑑𝑜𝑝

Г 
 

(3) 
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Figura 21 – Cálculo da área (em cinza) abaixo da curva Gaussiana ajustada a partir do padrão de 
distribuição, obtido pelo programa SRIM através do método de Monte Carlo, dos íons de 

111
In (gráfico 

a) ou Fe (gráfico b) ou Co (gráfico c), implantados com um ângulo de incidência de 12° e energia de 
160 keV (gráfico a) ou 80 keV (gráfico b) em um filme fino de SnO2 de 1000 Å de espessura. O eixo-y 
representa a concentração (átomos/cm

3
) pela dose (átomos/cm

2
) e o eixo-x, a profundidade alcançada 

pelos íons implantados. 
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Tabela 6 – Valores das doses (𝐷) utilizadas em cada implantação de Fe nos filmes 
finos de SnO2 de 1000 Å de espessura. Para 1% de Fe, a dose é 1,54 x 1015 íons/ 
cm2.  
 

Amostra D (átomos/cm2) 

SnO2 + 0,779% Fe 1,2 x 1015 

SnO2 + 2,597% Fe 4,0 x 1015 

SnO2 + 3,247% Fe 5,0 x 1015 

SnO2 + 3,896% Fe 6,0 x 1015 

 

O valor calculado 𝐷 possui uma imprecisão de 5-20 %, uma vez que o 

cálculo provém de uma simulação. Alguns íons podem ser ricocheteados ou ejetados 

durante o processo de implantação; além disso, alguns íons podem ser implantados 

mais profundamente do que o esperado. Como o feixe de íons durante o processo 

varre a amostra linha por linha, pode ocorrer a sobreposição de duas destas linhas e 

desvio do feixe. Alguns íons e moléculas indesejados podem ser implantados, uma 

vez que o isótopo é separado por massa e carga [85]. De qualquer forma, o 

implantador BONIS foi construído de maneira a implantar com grande eficiência nos 

intervalos de energia de 80 a 160 keV e as energias utilizadas por este trabalho estão 

neste intervalo. 

 

2.8 Caracterização das Amostras 

 

2.8.1 Técnica de Difração de Raios X 

 

Foram obtidos os parâmetros de rede e o tamanho das partículas das amostras 

através da técnica de difração de raios X baseada nos estudos de Laue e Bragg, que 

consiste na representação da intensidade dos raios difratados em função do ângulo 

de difração. A partir da análise dos dados obtidos são obtidos parâmetros de rede e a 

distância interplanar. Com isso, pode-se, através da Equação de Debye-Scherrer 

(Equação 4) obter o tamanho (D) da nanopartícula [86]: 

D = 0,9λ / (β cosα), (4) 

sendo λ o comprimento de onda dos raios incidentes, β o valor da largura à meia 

altura considerando a calibração do equipamento e α, o ângulo de difração 

correspondente ao pico mais intenso [86].  
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2.8.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Foi utilizado para análise e observação da microestrutura das amostras o microscópio 

eletrônico de varredura por sua eficácia. Possui alta resolução, atingindo a escala 

nanométrica e apresentando a aparência tridimensional da imagem das amostras. 

Este aparelho, diferentemente do microscópico óptico, faz uso de um feixe de elétrons 

que incide na amostra, varrendo a sua superfície através de uma área retangular. A 

produção deste feixe é feita através de um filamento de tungstênio que opera na faixa 

de keV, mas há outros tipos de filamentos que podem ser utilizados, como o FEG 

(Field Emission Gun). Quando o feixe de elétrons interage com a amostra, ocorre a 

produção de um sinal de imagem, e após o feixe passar pelo detector, pode-se 

observar a imagem. 

 
2.8.3 Espectroscopia por Energia Dispersiva 

 

Para verificar a composição das amostras, foi utilizada a técnica de espectroscopia 

por energia dispersiva. O espectrômetro EDS trabalha com o princípio de que a 

energia de um fóton está relacionada com a freqüência de onda segundo a relação de 

Planck. Assim, os fótons com energias correspondentes a todo o espectro de raios X 

atingem o detector do EDS quase simultaneamente. Sendo o processo de medida 

rápido, é possível analisar os comprimentos de onda simultaneamente. 

A interpretação dos espectros é facilitada por uma base de dados que 

contém, para cada elemento, as energias e a intensidade das raias que as produziu. 

É possível localizar, para cada energia do espectro, a lista dos elementos que 

possuem uma raia neste domínio energético, e, também para cada elemento, fazer 

aparecer sobre o espectro um diagrama em barras representando a posição e as 

energias das raias do mesmo. Cabe salientar que os elementos em quantidade 

inferior a 0,2% em massa podem não ser detectados. Os elementos hidrogênio (H), 

lítio (Li) e berílio (Be) não poderão são detectados pela técnica citada. É possível 

conhecer, por meio de cálculos complexos, as quantidades respectivas dos diferentes 

elementos analisados. 
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2.9 Estudo da influência dos defeitos 

 

Após a primeira implantação do núcleo de prova, a medida CAP foi realizada após um 

tratamento térmico realizado em vácuo. Essa metodologia foi usada como tentativa 

para manter as Vo nos parâmetros hiperfinos. 

No início das medidas, diferentes temperaturas de tratamento térmico foram 

realizadas, mas a temperatura ótima observada para SnO2 e TiO2 foi 873 K; por isso, 

algumas medidas CAP posteriores foram realizadas após tratamentos térmicos a essa 

temperatura. O tempo de tratamento térmico foi o fator que influenciou a recuperação 

total ou parcial dos defeitos.  

 
2.10 Técnica de Espectroscopia de Fluorescência de Raios X 

 

Da análise de espectroscopia de fluorescência de raios X, é possível obter a 

concentração de elementos presentes em amostras através de um feixe de alta 

energia de raios X ou radiação γ que incide na amostra com a excitação de seus 

átomos. Para os átomos voltarem ao seu estado fundamental, ocorre a emissão de 

um fóton. Cada átomo de um mesmo elemento químico emite um fóton com energia 

específica tabelada, possibilitando a identificação do elemento químico. 

O espectrômetro do modelo X Axios Advanced da marca PANalytical 

utilizado neste trabalho pertence ao Laboratório de Caracterização Tecnológica da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e tem capacidade para identificar 

elementos químicos de berílio a urânio com limite de detecção de 10 ppm através da 

dispersão de energia. Essa análise assume caráter apenas qualitativo quando feita 

com filmes finos juntamente com seu substrato. 

 

2.11 Magnetização 

 

O magnetômetro SQUID (da sigla inglesa Superconducting Quantum Interference 

Device) é muito sensível para medidas de magnetização e se baseia no efeito 

Josephson, utilizando como elemento detector o SQUID. O efeito Josephson, por sua 

vez, ocorre quando uma corrente elétrica flui através de dois supercondutores 

fracamente acoplados com uma fina camada isolante. No SQUID, a corrente crítica 

varia com o fluxo magnético aplicado e dentro do período 
ℎ

2𝑒
, sendo ℎ a constante de 
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Planck e a carga do elétron. Durante a medida, a amostra se move através de 

bobinas supercondutoras que agem como um detector e são conectadas ao SQUID 

através de fios também supercondutores. Desse modo, o momento magnético das 

amostras induz uma corrente nas bobinas, que, quando variada, permite a 

determinação do fluxo magnético; os arames, por sua vez, permitem que a corrente 

do detector chegue ao sensor. A voltagem de saída deve ser diretamente proporcional 

à corrente de entrada da bobina, e a variação da corrente nas bobinas detectoras 

implica a variação da voltagem de saída – que, por sua vez, é proporcional ao 

momento magnético da amostra [87]. 

O campo magnético 𝐻 aplicado pelo supercondutor magnético é 

determinado pela corrente que flui na bobina supercondutora e, por definição, não 

varia quando a amostra é colocada dentro destes. A unidade de 𝐻 é o Oe (Oersted) 

no sistema cgs, ou A/m no SI. Sendo o valor 𝑀 a magnetização – ou momento 

magnético – da amostra por unidade de massa, volume, área ou mol (emu/g ou 

emu/cm3 ou emu/mm2 ou emu/mol no Sistema cgs), e B a densidade de fluxo, tem-se: 

𝐵 = 𝐻 + 4𝜋𝑀 (5) 

A magnetização pode ser medida em função da temperatura, do campo 

magnético aplicado ou do tempo. A unidade emu, por sua vez, vem da sigla inglesa 

Electromagnetic Unit.  

O MPMS (da sigla inglesa Magnetic Property Measurement System) move 

a amostra através das bobinas para mudar o valor de B, fazendo com que haja 

variação de corrente, sendo o valor da corrente relacionado ao momento magnético 

total da amostra [87]. A capacidade de um material se magnetizar sob a ação de um 

campo magnético é chamada de susceptibilidade magnética, que é dada por 𝜒 =  
𝑀

𝐻
. 

Quando a relação entre 𝑀 e 𝐻 não é linear, cada valor de 𝜒 estará associado a um 

valor de 𝐻. 

A permeabilidade magnética 𝜇 relaciona a indução magnética em função 

do campo num ponto do material. É exclusiva de cada material e é dada por 𝜇 =  
𝐵

𝐻
. 

Para materiais ferromagnéticos, 𝜇 ≫ 1; paramagnéticos, 𝜇 > 1; e diamagnéticos, 

𝜇 < 1.  
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2.11.1 Tipos de interação magnética 

 

Todos os materiais são magnéticos; a distinção entre eles, por sua vez, decorre 

apenas do tipo de interação ocorrida quando na presença de um campo magnético 

aplicado. Existem cinco tipos fundamentais de magnetismo: o diamagnetismo, o 

paramagnetismo, o antiferromagnetismo, o ferromagnetismo e o ferrimagnetismo. 

Dentro dessa classificação, em linhas gerais, um material é caracterizado 

como diamagnético quando ele chega a ser repelido por um ímã. A contribuição 

desse tipo de magnetismo é muito alta dentro do fenômeno de supercondutividade. 

Normalmente, a contribuição diamagnética em um determinado material 

ocorre devido a pares de elétrons cuja contribuição é extremamente pequena. A curva 

𝑀(𝐻), nesse caso, é linear com coeficiente angular negativo, sendo a susceptibilidade 

magnética também negativa. O Si (1 0 0) usado nesse trabalho como substrato dos 

filmes finos é um outro exemplo de material diamagnético. 

 

Figura 22 – Curvas características de um material paramagnético. 

 

Já o paramagnetismo ocorre quando uma força tenta alinhar o momento 

magnético nos átomos de forma a ficarem paralelos ao campo magnético aplicado; a 

competição entre essa força e a tendência ao aquecimento, no entanto, interrompe e 

diminui o alinhamento. Na FIG. 22 estão representadas as principais curvas que 

podem caracterizar um material como paramagnético. A curva 𝑀(𝐻) é linear, 
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intercepta o zero e a magnetização é reversível. A curva da susceptibilidade 

magnética em função da temperatura 𝜒(𝑇) =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑇
 é característica do 

paramagnetismo tipo Curie. Plotando o inverso da susceptibilidade magnética em 

função da temperatura 
1

𝜒
(𝑇), obtém-se uma relação linear cuja inclinação é igual ao 

inverso da constante de Curie, que é dada por: 

𝐶 = 𝑏 𝜇𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
2 𝑁, (6) 

sendo 𝑏 uma constante universal, 𝜇𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
2  o momento magnético efetivo e 𝑁 a 

concentração de átomos magnéticos com esse momento. 

Quando há uma interação entre momentos magnéticos de átomos 

diferentes (do inglês exchange interaction) que auxilia a ocorrência de alinhamentos 

adjacentes na mesma direção (𝜃 > 𝑂) ou em direções opostas (𝜃 < 𝑂), a 

susceptibilidade depende da temperatura de Curie-Weiss (𝜃), então 𝜒 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑇−𝜃
, 

como representado na parte inferior direita da FIG. 22 [87]. 

O paramagnetismo de Pauli ocorre em metais, pois seus elétrons podem 

se alinhar com o campo aplicado. O paramagnetismo de Van Vleck, por sua vez, é 

associado a excitações térmicas em níveis baixos de energia, bem próximos ao 

estado fundamental. Nos dois casos, a susceptibilidade magnética é praticamente 

independente da temperatura e, em geral, possui um valor muito baixo. Já o 

fenômeno de superparamagnetismo acontece em nanopartículas magnéticas e abaixo 

da temperatura de bloqueio; a energia térmica é menor que a barreira de anisotropia e 

o spin da partícula fica bloqueado [88]. 

Em um material antiferromagnético, os momentos magnéticos de átomos 

magneticamente vizinhos se alinham antiparalelamente uns aos outros. A contribuição 

magnética final é realmente muito pequena, apesar de ser de longo alcance. Acima 

da temperatura de Néel 𝑇𝑁, o material antiferromagnético pode assumir um 

comportamento paramagnético do tipo Curie-Weiss com (𝜃 < 𝑂), como ilustrado na 

FIG. 23 através da curva de susceptibilidade e do seu inverso em função da 

temperatura [87]. 
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Figura 23 – Curvas características de um material antiferromagnético. 

 

Quando um material é ferromagnético, a curva 𝑀(𝐻) em uma temperatura 

fixa não é linear e reversível, recebendo o nome de histerese. Na FIG. 24, encontra-

se uma típica curva com ciclo de histerese: o valor máximo da magnetização é o 𝑀𝑠 e 

corresponde à saturação da magnetização, sendo intrínseco ao material; já o valor 𝑀𝑅 

é a remanência e varia de acordo com a preparação e tratamento da amostra; por fim, 

o valor do campo magnético para retornar a magnetização ao zero é denominado 

campo coercivo 𝐻𝐶 e não é intrínseco ao material, dependendo da derivada do campo 

𝐻 em relação ao tempo [87]. 

 

Figura 24 – Típica curva de magnetização 𝑀(𝐻) de um material ferromagnético. 

 

Finalmente, o ferrimagnetismo é um fenômeno que geralmente é bastante 

confundido com os outros tipos de magnetismo. É comum em várias cerâmicas não 
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condutoras de eletricidade, como imãs permanentes [87], e ocorre quando momentos 

magnéticos adjacentes possuem diferentes magnitudes, formando pares 

antiferromagnéticos entre si, como ilustrado na FIG. 25. Os momentos magnéticos de 

maior magnitude possuem tendência a se alinhar com um campo magnético externo, 

enquanto os de menor magnitude se alinham na direção oposta. Esse fenômeno 

ocasiona o alinhamento de vários spins com o campo magnético aplicado, resultando 

em um considerável momento magnético total até atingir a temperatura de Curie. 

Após isso, o material começa a se comportar como paramagnético. Abaixo dessa 

temperatura, a curva 𝑀(𝐻) de materiais antiferromagnéticos é irreversível, com 

valores significativos de campo coercivo, saturação da magnetização e remanência, 

assim como a curva 𝑀(𝐻) de materiais ferromagnéticos, apesar de se comportarem 

basicamente como materiais paramagnéticos [87]. 

 

 

 

 

 

 

 

�⃗�  

Figura 25 – Representação do alinhamento de momentos magnéticos adjacentes que formam pares 
antiferromagnéticos em materiais ferrimagnéticos. Os momentos de maior magnitude se alinham com o 

campo magnético externo �⃗� . 

 

2.11.2 Medidas de Magnetização tipo ZFC e FC 

 

As medidas de magnetização 𝑀(𝐻) e 𝑀(𝑇) ficam sujeitas ao histórico magnético da 

amostra, a depender das suas condições anteriores de tratamento, como a aplicação 

de campos magnéticos variados ou variação de temperatura. A medida de 

magnetização em função da temperatura fixando o valor de 𝐻, feita quando 
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inicialmente a amostra é resfriada ao máximo na condição do campo 𝐻 = 0, recebe o 

nome de ZFC (da sigla inglesa Zero Field Cooled). Após essa medida, com o mesmo 

valor de 𝐻, a amostra é resfriada novamente ao máximo e medida em função da 

temperatura. Essa etapa se chama FC (da sigla inglesa Field Cooled) [87]. 

Como já descrito no presente trabalho, a irreversibilidade da curva de 

magnetização 𝑀(𝐻) pode ser observada tanto em materiais ferromagnéticos como 

em ferrimagnéticos. Nisso, as medidas de ZFC e FC são uma ferramenta muito 

importante para ajudar a caracterizar o tipo magnético da amostra, as possíveis 

transições de fases magnéticas e identificar a contribuição magnética secundária, 

uma vez que alguns tipos de materiais possuem uma curva característica, como 

ilustrado na FIG. 26. 

 

Figura 26 – Exemplos de curvas ZFC e FC em materiais ferromagnéticos (FM) [gráfico à esquerda), 
paramagnéticos (PM) [gráfico central], ou em materiais que possuam duas contribuições diferentes a 
depender da temperatura, como, por exemplo, com os dois tipos (FM+PM) [gráfico à direita]. 

 

2.12 Considerações importantes 

 

Existe uma ampla variedade de materiais com comportamentos magnéticos que não 

são simplesmente caracterizados por curvas 𝑀(𝐻), ZFC e FC, sendo, por isso, temas 

de pesquisa atuais [89], como os semicondutores magnéticos. Um material 

paramagnético, por exemplo pode não apresentar dependência característica em 

função da temperatura, ou, ainda, um material antiferromagnético pode apresentar 

curvas 𝑀(𝐻) similares às curvas de um material paramagnético abaixo da 

temperatura de Néel [87, 89]. Curvas ZFC e FC se diferenciam abaixo da temperatura 
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de bloqueio em materiais superparamagnéticos. Realizar medidas complementares 

de outras técnicas pode auxiliar na interpretação dos dados obtidos por medidas de 

magnetização. 

 

2.13 Correlação Angular Gama-Gama Direcional 

 

Seja um núcleo radioativo, inserido em uma amostra, que decai por uma cascata 

gama via estado intermediário, a probabilidade de um raio gama ser emitido em uma 

determinada direção depende do ângulo entre o eixo do spin 𝐼 do núcleo e da direção 

de emissão [90, 91]. Devido ao grande número desses núcleos instáveis na amostra, 

seus spins se orientam de forma aleatória, por isso a radiação emitida é isotrópica. 

Para observar uma distribuição angular anisotrópica, deve se selecionar conjuntos de 

núcleos orientados na mesma direção. A técnica de correlação angular gama-gama 

direcional considera a conservação do momento angular e da paridade 𝜋 dado um 

decaimento gama em cascata como ilustrado na FIG. 27: 

 

 

Figura 27 – Esquema de níveis de energia em um decaimento gama em cascata, sendo θ o ângulo 
entre o raio gama 1 e o gama 2. 

   

A detecção de 𝛾1 em uma direção fixa seleciona um conjunto de núcleos no 

estado intermediário com spins alinhados que serão responsáveis pela emissão de 𝛾2. 

Em seguida, é feita uma coincidência da cascata gama, e a probabilidade de γ2 ser 

emitido em coincidência com γ1 é dada por: 

Einicial 

Eintermediárioτ 

Iinicial, πinicial 

γ1(L1, π1) 

γ2(L2, π2) 

θ 

Efinal Ifinal, πfinal 

DETECTORES 
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𝑊(𝜃) = ∑𝐴𝑘𝑘𝑃𝑘(𝑐𝑜𝑠𝜃)

𝑘

 (7) 

sendo 𝑊(𝜃) a função correlação angular, 𝐴𝑘𝑘 os coeficientes de correlação angular e 

𝑃𝑘(𝑐𝑜𝑠𝜃) os polinômios de Legendre de ordem 𝑘. O índice duplo de 𝐴 deve-se ao fato 

de ser descrito pelo produto de dois fatores, um para cada transição 𝐴𝑘𝑘 =

𝐴𝑘(𝛾1)𝐴𝑘(𝛾2) [90], tomando 𝐴𝑘(𝛾1) e 𝐴𝑘(𝛾2) como os coeficientes de correlação 

angular gama-gama perturbada. Da conservação da paridade em transições 

eletromagnéticas, tem-se apenas os termos com k par. Pode-se determinar a 

probabilidade relativa 𝑊(𝜃) 𝑑  de que 𝛾2 seja emitido na direção k2 dentro de um 

ângulo sólido 𝑑  relativo à direção 𝑘1, sendo que o número de coincidências entre as 

radiações 𝛾1 e 𝛾2 é registrado em função do ângulo 𝜃. O coeficiente 𝑘 varia entre 

0 <  k < min(2I, 2𝐿1, 2𝐿2), onde 𝐿1 e 𝐿2 são os momentos angulares de 𝛾1  e 𝛾2, 

respectivamente. Em geral, são necessários somente dois coeficientes para 

descrever a função correlação angular. Pode-se normalizar a expressão em relação a 

A00, de forma que temos: 

W(𝜃)  =  1 + A22P2(cos)  + A44P4(cos) (8) 

 

2.13.1 Correlação Angular Gama-Gama Perturbada 

 

Para investigar com mais detalhes materiais de um ponto de vista atômico, foi 

desenvolvida por Hamilton [67] a fundamentação teórica da técnica de correlação 

angular gama-gama perturbada (CAP). A primeira medida experimental realizada com 

sucesso data de 1947 [68]. A influência de campos extranucleares foi adicionada ao 

estudo da técnica [69], e em 1953 foi publicado um trabalho de Abragam e Pound [70] 

sobre as perturbações extranucleares da correlação angular. Esses estudos 

permitiram a determinação de parâmetros nucleares como o fator-g nuclear 

emomentos magnéticos do núcleo, assim como os momentos de quadrupólo elétrico, 

e também permitiu investigar defeitos em redes cristalinas [71]. A cada ano, encontra-

se cada vez mais trabalhos na literatura que utilizaram com a sucesso a técnica CAP 

para o estudo de seus materiais, revelando-a como uma importante ferramenta para o 

estudo de interações hiperfinas, sendo seus fundamentos teóricos bem estabelecidos 

[67-74].  



68 
 

A técnica CAP tem sido aplicada pelo laboratório de interações hiperfinas 

do IPEN e da Universidade de Bonn com sucesso para o estudo das interações entre 

átomos de prova metálicos e sua vizinhança em diversos materiais. 

Para realizar medidas utilizando a técnica CAP, deve ser realizada a 

inserção de um núcleo radioativo na amostra que decaia por cascatas de raios gama. 

Este núcleo cria, através de seu decaimento, um núcleo filho no estado excitado na 

amostra, que se desexcita a emitir os raios gamas em cascata. Considerando a 

propriedade em que o momento angular do fóton é sempre co-linear à sua direção de 

propagação, o primeiro raio gama provoca uma orientação preferencial do spin I em 

relação à direção de propagação, denominada de alinhamento do spin nuclear. Para 

detectar esse alinhamento, é necessária a emissão do segundo raio gama, pois a 

probabilidade espacial de emissão de raios gama depende da orientação do spin 

nuclear. A função correlação angular já com o fator de perturbação é dada por: 

W(θ, t) = ∑ A22G22(t)

k=kmáx

k=0

Pk cos θ 

(9) 

 

2.14 Metodologia de Medida 

 

Em um plano α, seja um conjunto de raios gamas (𝛾1) emitidos pela amostra em uma 

direção, 𝑘1, detectado por um detector 1. Um segundo conjunto de raios gamas 𝛾2, 

emitidos em cascata, é detectado por um detector 2, também posicionado no plano α. 

Com um módulo eletrônico, é feita uma coincidência pela qual é possível garantir que 

cada 𝛾2 observado pelo detector 2 corresponda ao mesmo núcleo que emitiu 𝛾1, pois 

somente são registrados os pulsos correspondentes a 𝛾2 caso estes sejam 

detectados em uma unidade de coincidência dentro de um dado intervalo de tempo 

muito pequeno τR após a chegada de 𝛾1. Registros de raios 𝛾 não pertencentes à 

mesma cascata podem ser subtraídos do espectro. Na FIG. 28 está ilustrada 

simplificadamente a distribuição geométrica dos detectores A, B, C e D em relação à 

amostra que contém o núcleo radioativo (centro), onde θ é o ângulo formado entre 𝛾1.  

e 𝛾2. 
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Figura 28 – Esquema geométrico da posição da amostra em relação aos detectores. Cada detector 
forma um ângulo de 90° com o detector vizinho. 

 

Para as medidas deste trabalho nos Laboratórios de Interações Hiperfinas 

do IPEN, ISOLDE e HISKP, foram utilizados espectrômetros com quatro ou seis 

detectores que possuem cintiladores de flureto de bário (BaF2) ou oxiortosilicato de 

lutécio (LSO, da sigla inglesa lutetium oxyorthosilicate). Os cristais cintiladores que 

registram os raios gama são todos cônicos e acoplados a fotomultiplicadoras Philips 

modelo XP2020-Q ou análogo. 

A título de exemplificação, está esquematizado na FIG. 30 um dos módulos 

eletrônicos responsável pelas coincidências – sendo o utilizado durante parte das 

medidas no HISKP – a apresentar uma configuração do tipo lento-rápido “slow-fast”. 

O espectrômetro com detectores LSO, no entanto, possui somente o ciclo “fast”. Cada 

raio gama detectado gera um sinal denominado “start” se for 𝛾1 e “stop” se for 𝛾2. 

Para cada detector há um circuito acoplado que consiste basicamente em 

um discriminador de fração constante (CFD), um pré-amplificador (P-AMP), um 

amplificador (AMP) e um analisador monocanal (SCA). Acoplado ao sistema de 

detectores estão o conversor de tempo em amplitude (TAC), um analisador multicanal 

(MCA) e um roteador (ROT) também conhecido como unidade de coincidência. Cada 

detector está ligado a uma fonte de alta tensão que acelera e focaliza o feixe de 

elétrons na fotomultiplicadora, ou seja, cada detector é constituído por um cristal 
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cintilador acoplado à fotomultiplicadora cujos dínodos são polarizados por uma tensão 

aplicada (~2500 V) a uma base resistivo-transistorizada, definindo, assim, as tensões 

entre dinodos de algumas centenas de volts [64]. Dessa forma, os fótons produzidos 

no fotocatodo são sucessivamente acelerados e multiplicados numa cascata 

amplificadora que termina no ânodo da fotomultiplicadora, gerando um impulso 

negativo intenso que pode atingir alguns volts [64]. Esse sinal vai para o CFD com a 

informação de tempo, iniciando o ciclo “fast”. O CFD, por sua vez, é responsável por 

mudar a forma desse sinal, de forma a possibilitar marcadores de tempo otimizados 

[92]. Em seguida, os sinais de tempo são atrasados para cada detector, de forma a 

ficarem em coincidência com os sinais dos dinodos, onde foi efetuada a seleção de 

energia. Esse atraso é feito para compensar o tempo necessário para a análise do 

sinal de energia pelo SCA e é feito por meio de cabos no caso de espectrômetros 

com o ciclo “slow+fast”. Há também o atraso do stop no TAC para que o canal zero 

não esteja no canal zero do multicanal; nesse caso, somente o stop é atrasado. O 

sinal do SCA é posto em coincidência com esses sinais negativos que vêm do ânodo 

das fotomultiplicadoras, depois de passarem pelos CFD e atrasos através de um 

módulo de unidade de lógica “and”. Sempre que houver um sinal em coincidência, 

gera-se um sinal negativo – que agora tem informação em energia  𝛾1 ou  𝛾2 – e vão 

para o TAC. Nisso, o TAC produz um sinal análogo com amplitude proporcional à 

diferença de tempo entre a chegada do sinais de “start” e “stop” [92-94]. Esse sinal é, 

por fim, digitalizado pelo ADC e enviado à placa MCA para aquisição das 

coincidências em relação ao tempo (counts per time) de cada um dos pares de 

detectores (“start-stop”). 

Abordemos, agora, o ciclo “slow”: de um dos últimos dinodos da 

fotomulpliticadora, tira-se um sinal positivo, que é usado para a seleção e definição de 

energia do 𝛾1 e do 𝛾2 no SCA após ser amplificado. O SCA, por sua vez, produz um 

sinal digital positivo e discreto de gate sempre à chegada de um raio gama com a 

energia já selecionada, ou seja, proveniente de uma coincidência verdadeira [92]. A 

seguir, o sinal chega à unidade de coincidência. O ROT o envia para as entradas 

multiplexadas do MCA, que faz o registro e o armazenamento dos pulsos lineares. 

Através de um conversor analógico digital (ADC), o pulso é digitalizado e seu 

armazenamento, realizado em um setor de memória em diferentes canais de acordo 

com a amplitude do pulso. Cada canal armazena pulsos de mesma amplitude. O ADC 

define a discretização do sinal. O MCA gera, então, os espectros de coincidência – no 
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caso, 12 para 4 detectores e 30 para 6 detectores –, que são processados e 

armazenados em um computador. A FIG. 29 mostra um desses espectros de 

coincidência de uma das amostras deste trabalho. 

 

Figura 29 – Típico espectro de coincidências gerado pelo MCA 

 

Há apenas um módulo TAC, que, por sua vez, apresenta uma só entrada 

“start” e “stop”. Cada máquina de PAC só processa um núcleo com dois decaimentos 

de cada vez [64]. Pode-se ter, no máximo, 20 kHz a 50 kHz de eventos “start-stop” 

bem processados. Estatisticamente, para que o processo funcione, aparece apenas 

um verdadeiro “start” e um verdadeiro “stop” prontos para serem trabalhados pelo 

módulo TAC; contudo, como o TAC possui apenas uma entrada para “start” e uma 

para “stop”, é necessário fazer um funil onde todos os “starts” dos diferentes 

detectores – e outro para os “stops” de todos os detectores – se juntarem para 

entrarem no caminho que leva à TAC, que é apenas um [64]. O mixer é um módulo, 

uma porta “ou”, que emite um sinal com a condição de que lá só chegue um de cada 

vez. Os bons mixers não geram sinal de saída sempre que chegarem dois ou mais 

sinais ao mesmo tempo, posto que o módulo ROT não poderá determinar a sua 

proveniência. Em outra frente – o módulo ROT –, sempre que nele chegarem mais 

que dois sinais ao mesmo tempo (mais de um “start” ou mais de um “stop”), fecha-se 

também a gate para a conversão na ADC do sinal da TAC, uma vez que ele não pode 

determinar o par de detectores que lhes deu origem. Enfim, o método é marcado por 
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variações de espectrômetros; no final, entretanto, tudo funciona dessa forma nas 

diversas máquinas tradicionais de correlação angular gama-gama perturbada [64]. 

Na FIG. 30 [94] encontra-se um diagrama que representa o caminho do 

pulso desde a detecção até o computador, que processa e armazena os 12 espectros 

de tempo gerados com os quatro detectores. Desses, 4 espectros são gerados com 

detectores em 180° e 8 com detectores em 90°, como mostra o exemplo da TAB. 7. 

 

 

 
 
 
Figura 30 – Esquema simplificado da eletrônica associada aos detectores baseado no esquema 
apresentado em [94]. 

 
Tabela 7 – Exemplo de canais associados a cada espectro e combinação dos 

detectores 

 

Espectro Combinação entre 

os detectores 

Ângulo formado 

entre os detectores 

Canais 

1 AB 90° 0 a 2048 

2 AC 180° 2048 a 4096 

3 AD 90° 4096 a 6144 

4 BA 90° 6144 a 8192 
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Espectro Combinação entre 

os detectores 

Ângulo formado 

entre os detectores 

Canais 

5 BC 90° 8192 a 10240 

6 BD 180° 10240 a 12288 

7 CA 180° 12288 a 14336 

8 CB 90° 14336 a 16384 

9 CD 90° 16384 a 18432 

10 DA 90° 18432 a 20480 

11 DB 180° 20480 a 22528 

12 DC 90° 22528 a 24576 

 

Os espectros são histogramas de eventos que representam os pares de 𝛾1 

e 𝛾2 originados do mesmo núcleo e correspondem a um intervalo de tempo definido 

de acordo com a calibração de tempo entre dois canais vizinhos do MCA, que é 

aproximadamente dez meias-vidas do estado intermediário da cascata gama. A média 

geométrica das contagens armazenadas nos canais calibrados para os detectores 

que formam 90° ou 180° entre si, respectivamente, é dada por: 

𝑊(90𝑜 , 𝑡) = √∏𝐶𝑖(90𝑜 , 𝑡)

8

𝑖=1

8

 

(10) 

 

𝑊(180𝑜 , 𝑡) = √∏𝐶𝑖(180𝑜 , 𝑡)

4

𝑖=1

4

 

(11) 

 
As coincidências acidentais são provenientes de pares de 𝛾1 e 𝛾2 que não 

são emitidos pelos mesmo núcleos, e sua taxa depende da núcleo de prova e da 

distância entre a amostra e os detectores. Essas podem ser calculadas através da 

média aritmética das contagens armazenadas em canais de região antes da posição 

do prompt, ou seja, do tempo zero e após uma região posterior ao canal de tempo da 

calibração. Deve-se então subtrair este valor do espectro original.  

Após a subtração das coincidências acidentais, pode-se obter os espectros 

de coincidências para cascatas gama pertencentes a um mesmo núcleo; sua função 

de perturbação é dada por: 
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𝑅(𝑡) = 𝐴𝑘𝑘𝐺𝑘𝑘(𝑡) = 2. (
𝑊(180𝑜 , 𝑡) − 𝑊(90𝑜 , 𝑡)

𝑊(180𝑜 , 𝑡) + 2𝑊(90𝑜 , 𝑡)
) 

(12) 

 
A equação téorica que define o fator de perturbação 𝐺𝑘𝑘(𝑡) assume 

diferentes formas de acordo com o tipo de interação hiperfina. As equações teóricas, 

por sua vez, serão apresentadas na seção 2.14.1 Para uma interação de quadrupolo 

elétrico de simetria axial em um material policristalino [92], temos: 

Gkk(t) = ∑ skncos(nω0t)

nmáx

n=0

 

(13) 

sendo skn as amplitudes associadas à frequência de transição ω0 quando 𝐼 é semi-

inteiro 𝑛 =
|𝑚2−𝑚′2|

2
 e quando 𝐼 assume valor inteiro 𝑛 = |𝑚2 − 𝑚′2| [92]. Para 

interações hiperfinas magnéticas sem campo magnético aplicado, o fator de 

perturbação teórico é dado como a seguir: 

G22(t) =  
1

5
(1 + 2 cosωL t + 2 cos 2ωL t) 

(14) 

 
2.14.1 Tratamento dos dados da técnica CAP 

 

Dos dados obtidos pelo espectrômetro, primeiramente foram definidos os tempos 

iniciais de cada pico (FIG. 29) através de programa TDPAC2 para pós, Time Zero3 e 

Interlude4 para filmes finos medidos em Bonn e no CERN, respectivamente. Com 

isso, foi possível fazer o alinhamento em tempo de todos os 12 espectros 

(espectrômetro de 4 detectores) ou 30 espectros (espectrômetro de 6 detectores). Os 

programas TDPAC e Interlude já ajustam o background; já o Time Zero, não. Para 

isso, é usado o programa Showfit5. Em seguida, os espectros foram analisados 

usando os programas Nightmare6 e NNfit7 no caso dos filmes finos e PACFIT8 e no 

caso das amostras em pó para obtenção dos parâmetros hiperfinos ω0, υQ, η, δ e f, 

sendo ω0 a menor frequência de transição (também conhecida como frequência 

                                                      
2
Dr. Rajendra Narain Saxena, Dr. Artur Wilson Carbonari, Dr. José Mestnik Filho. Universidade de São 

Paulo, v. 11/2002. 
3
Autoria do grupo do Dr Reiner Vianden. Universidade de Bonn, v. 1.2.0.14. 

4
Data Acquisition and Evaluation System. Universidade de Leipzig. Mod. em 2009 por Dr. Daniel Silva e 

Dr. Joao Horta. 
5
Programa com plataforma LabVIEW criado pelo grupo do Dr Reiner Vianden. Universidade de Bonn. 

6
Autoria do grupo do Dr. Reiner Vianden e Ronan Nédélec. Universidade de Bonn, v. RC 3 (1.2.0.247). 

Programa feito baseado no NNfit (7). 
7
 Autoria de Dr. Nuno Pessoa Barradas e adaptações por Dr. Joao Guilherme Martins Correia.  

8
Dr. J. Cavalcante e Dr. M. Forker. V. 2.0.0. 
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angular elétrica) para interação hiperfina elétrica, υQ a frequência de quadrupolo 

elétrico, ωL a frequência de Larmor, η o parâmetro de assimetria, δ a distribução de 

frequência (porcentagem de variação de determinada frequência ω0 ou ωL) e f a 

fração de cada sítio cristalino ocupado pelo núcleo de prova. O índice 𝑘 = 4 é 

desconsiderado no caso do núcleo de prova 111In(111Cd), pois o fator G44(t) é 

desprezível, considerando, portanto, 𝑘 = 2, o fator experimental de perturbação para 

interações hiperfinas elétricas é dado por [70, 92, 95]: 

 

G22(t) =  s20 + ∑ s2_ncos(ωnt)

3

n=1

exp (
−ωnτR

2

2
) exp(

−ωnδ
2t2

2
) 

 

(15) 

sendo ωn as frequências de transição e s2_n as amplitudes associadas a essas 

frequências e s20 o hardcore, também conhecido como sk0. A resolução em tempo do 

espectrômetro é dada por 𝜏𝑅. Portanto para 𝐼 =  
5

2
, o índice 𝑛 assume, no máximo, o 

valor 3, uma vez que são somente obtidas 3 frequências de transição ω0 = ω1, 2ω0 =

ω2 e 3ω0 = ω3, [92-95] como segue na equação abaixo: 

G22(t) =
1

5
(1 +

13

7
cosω0t +

10

7
cos 2ω0t +

5

7
cos 3ω0t) 

(16) 

A fração f de cada sítio cristalino ocupado pelo núcleo de prova é calculada 

levando em conta a seguinte equação: 

R(t) = A22G22(t) =  A22 ∑fi
i

G22
i (t) (17) 

Para interações hiperfinas magnéticas sem campo magnético aplicado, o 

fator de perturbação experimental é dado pela seguinte equação: 

 

G22(t) =  
1

5
+ (

2

5
cosωL t +

2

5
cos 2ωL t) [exp (

−ωLτR
2

2
)exp (

−ωLδ
2t2

2
)] 

(18) 

Nesse caso, são obtidas 2 frequências de transição, ωL e 2ωL.  

A função perturbação para a interação hiperfina combinada é dada como 

segue [96]: 

𝑅(𝑡) = 𝐴22𝐺22(𝑡) = 2(
𝑊(180𝑜 , 𝑡) − 𝑊(90𝑜 , 𝑡)

𝑊(180𝑜 , 𝑡) + 2𝑊(90𝑜 , 𝑡)
) 

 

(19) 
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O número de frequências de transição está relacionado com o momento 

angular do núcleo. No caso em que o spin nuclear é 5/2, com a interação hiperfina 

elétrica, este nível se desdobra em 3 subníveis (+/-5/2, +/-3/2, +/-1/2) e é possível 

obter 3 frequências que correspondem à transição entre estes subníveis. Quando o 

eta é igual a 1, obtêm-se somente duas frequências, posto que a diferença entre os 

subniveis é igual e a frequência 1 é igual a frequência 2. No caso de interação 

hiperfina magnética, o nível de energia (de núcleos com 𝐼 =
5

2
 ) se desdobra em 6 

subníveis (+5/2, +3/2, +1/2, -1/2,-3/2,-5/2). Nisso, obtêm-se somente duas 

frequências, pois, devido às regras de seleção, a diferença máxima entre as 

transições dos subníveis ∆𝑀  (número quântico M) é igual a 2. No caso de interações 

combinadas, é possível obter até 14 frequências. No entanto, se o campo magnético 

é fraco, aparecem 5 frequências [70, 96]. 

 

2.14.2 Transformada de Fourier 

 

A transformada de Fourier (FFT) do espectro PAC pode ser influenciada 1) pelos 

dados, pois quanto maior a distribuição delta, mais largos são os picos de frequência 

na FFT; 2) pelo valor de eta, pois ele determina as posições dos picos secundários na 

FFT ou pela estatística: quanto pior for a estatística, pior será a definição dos picos na 

FFT. Se há mais de um sítio (2 ou 3 sítios distribuídos), com eta diferente de zero, 

frequências próximas e baixa estatistica, a FFT não será bem definida [64]. 

O programa de ajuste trata todos os parâmetros da interação combinada 

como variáveis ajustáveis. O programa procura o mínimo absoluto do 𝜒2, variando os 

parâmetros em interações consecutivas e termina o ajuste se o 𝜒2 aumenta entre 

duas interações. No caso da interação combinada, 𝜒2 é uma função de pelo menos 

cinco parâmetros e, consequentemente, existem múltiplos mínimos relativos do 𝜒2 

além do mínimo absoluto. Por conta da existência de mínimos relativos, pode ser 

difícil achar o mínimo absoluto. Dependendo dos parâmetros inicias escolhidos, o 

ajuste pode passar por um mínimo relativo no qual ele se estabelece de forma 

permanente, visto que a próxima interação iria levar a um 𝜒2 maior, criando a 

impressão falsa que o mínimo absoluto foi encontrado [97]. 

Uma estratégia para evitar interpretações mal formuladas pode ser a 

variação sistemática do ponto de partida, i.e. dos valores inicias do ajuste. Também é 
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importante verificar se o resultado do ajuste é compatível com as propriedades 

conhecidas do composto, como simetria cristalina. 

 

2.15 Influência do campo magnético externo 

 

Para uma amostra ferromagnética policristalina que esteja sendo medida sem a 

aplicação de campo magnético externo e considerando que seus domínios estejam 

orientados sem preferência de direção, o fator de perturbação dado por [90]: 

𝐺𝑘𝑘(𝑡) =
1

2𝑘 + 1
[1 + 2 ∑ 𝑐𝑜𝑠𝑁𝜔𝐿𝑡

𝑘

𝑁=1

] 
(20) 

Quando 𝐴44𝐺44(𝑡)  ≪ 𝐴22𝐺22(𝑡), pode-se determinar o valor da frequência 

de Larmor 𝜔𝐿, que é dada pelo período 𝑇 =
2𝜋

𝜔𝐿
  da curva 𝑅(𝑡) dada por: 

𝑅(𝑡) = 𝐴22𝐺22(𝑡) = (
𝑊(180𝑜 , 𝑡) − 𝑊(90𝑜 , 𝑡)

𝑊(180𝑜 , 𝑡) + 𝑊(90𝑜 , 𝑡)
) =

3𝐴22 cos 2𝜔𝐿

4 + 𝐴22
 

(21) 

 

Já que o padrão de correlação se repete a cada vez que a precessão do 

conjunto de spins alinhados atinge 180°, o período 𝑇 =
𝜋

𝜔𝐿
 dessa função equivale a 

metade do período da curva sem aplicação do campo, pois nessa condição o conjunto 

de spins precessionam 360° para se alinhar como inicialmente [90].  

 
 
2.16 Correlação entre recombinação de cargas e magnetismo 

 

Em uma interação magnética não estática – ou seja, quando há uma rápida flutuação 

de momentos magnéticos [98] – não ocorrem perturbações na oscilação do padrão de 

correlação angular, a exemplo do caso de interação magnética estática, no qual a 

oscilação é modulada pela frequência de Larmor. A função de perturbação angular 

para o caso de interação magnética não estática é dada por: 

𝑅(𝑡) =
3

2
𝐴22

𝑒𝑓𝑓
𝑒𝑥𝑝(−λ𝐷𝑡) 

(22) 

No caso em abordagem nessa seção, pode-se observar apenas uma 

redução na anisotropia e 𝑅(0) =
3

2
𝐴22

𝑒𝑓𝑓
 para para 𝐼 =

3

2
 . Sendo dado λ𝐷 por [98]: 

λ𝐷 = 𝜏𝑐𝜔𝑠
22𝑆(𝑆 + 1) (23) 
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na qual 𝜔𝑠 é proporcional à energia de interação entre o momento angular do spin S 

eletrônico e o momento nuclear 𝜏𝑐 constitui o tempo de relaxamento do spin 

eletrônico.  

 

2.17 Recombinação de Cargas Locais 

  

O processo de recombinação de cargas pode decorrer do after effect [64] ou ser 

intrínseco ao material. O fenômeno vem sendo amplamente estudado; por isso, 

existem diferentes modelos tanto para sólidos, como para líquidos. Aqui discutiremos 

o modelo proposto por Lupascu [66] de relaxamento eletrônico unidirecional, que, por 

sua vez, foi baseado no modelo proposto por Abragam e Pound [70] sobre interação 

dinâmica. Também discutiremos o modelo proposto por Bäverstam e Othaz [99]. 

O efeito nos espectros CAP de amortecimento da anisotropia ou de 

alteração de fase, como função do tempo, é decorrente da interação dinâmica / 

relaxamento unidirecional.  

Começando pelo modelo de Lupascu [66], considerando o núcleo de 111Cd 

que decai passando pelos estados 7/2, 5/2 e 1/2, a estabilização é atingida na taxa 

ΓΓ
−1 , que descreve o tempo de relaxamento; sendo 𝑇7 2⁄ = 0,17 𝑛𝑠 a meia-vida do 

estado populado 7/2 e 𝑇5 2⁄ = 122 𝑛𝑠, a meia-vida do estado populado 5/2, o fator de 

perturbação pode ser dado por [66, 100, 101]: 

𝐺22(𝑡) = 𝑞𝐺22
𝑠𝑡𝑎𝑡(𝑡) + (1 − 𝑞)𝐺22

𝑑𝑦𝑛
(𝑡) (24) 

sendo a fração do núcleo de prova 𝑞 −
Г𝑟𝜏7 2⁄

Г𝑟𝜏7 2⁄ +1
  que sente a interação estática G22, e 

G22dyn, que sente a interação dinâmica. As amplitudes dos espectros variam em 

função do parâmetro ΓΓ, como segue [66, 100, 101]: 

𝑎𝑛 =
Г𝑟(𝑛∆𝛿 + Г𝑟)

(Г𝑟 + 𝑛∆𝛿)2 + (𝑛∆𝜔)2
 

(25) 

 

𝑏𝑛 =
Г𝑟𝑛∆𝜔

(Г𝑟 + 𝑛∆𝛿)2 + (𝑛∆𝜔)2
 

(26) 

sendo Δν =  νQdyn − νQstat e Δδ =  δdyn − δstat e assumindo alta distribuição de 

frequências no estado inicial (δdyn >> 1) devido à alta quantidade de íons no estado 

eletrônico excitado da sonda no processo CE e tendo (δstat ≈  1) no estado final [100, 

101]. 
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Pelo modelo proposto por Lupascu [66], define-se a taxa de transição por 

[100, 101]: 

Г𝑟 = 𝑛
√4𝑎𝑛∆𝜔2(1 − 𝑎𝑛) + ∆𝛿2 + ∆𝛿(2𝑎𝑛 − 1)

2(1 − 𝑎𝑛)
 

(27) 

tendo lim𝑎→1 =𝑛
∆𝛿

1−𝑎𝑛
. 

Para verificar se a recombinação de cargas locais é um processo intrínseco 

do material, é possível medir com a sonda 111mCd, que decai diretamente por uma 

cascata gama para o estado estável do 111Cd; se a diminuição da amplitude do 

espectro CAP persiste, então o fenômeno é característico do material.  

O modelo de Bäverstam e Othaz [99] leva em consideração que a 

recombinação eletrônica decorre puramente do after effect originado pelo processo 

EC. Seja 𝑡 o tempo inicial e 𝑑𝑡 o tempo que o núcleo de prova leva para estabilizar, 

tem-se a probabilidade de ocorrência da estabilidade: 

𝑃𝑔(𝑡) = λ𝑔𝑒
−λ𝑔𝑡 (28) 

sendo λ𝑔 a constante de recuperação atômica e seu inverso 𝑇𝑔 = λ𝑔, a meia-vida do 

buraco [99]. A função de perturbação é dada pelo produto entre o fator de perturbação 

estático e dinâmico [70]: 

𝐺22(𝑡) = 𝐺22
𝑆 (𝑡) ∙ 𝐺22

𝑑 (𝑡) (29) 

O fator de perturbação dinâmico é dado por: 

𝐺22
𝑑 (𝑡) =

λ𝑔

λ𝑔 + λ𝑘𝑟
+

λ𝑟

λ𝑔 + λ𝑘𝑟
𝑒−(λ𝑔+λ𝑘𝑟)𝑡 

(30) 

sendo o parâmetro λ𝑟 a constante de relaxamento de Abragam e Pound, que e 

permanece inalterada durante o tempo em que o buraco está presente no núcleo de 

prova [70].  

Como o núcleo de prova ocupa dois diferentes sítios cristalinos na maioria 

das amostras, pode-se aproximar a função perturbação nesse caso, desconsiderando 

a pequena diferença nos harmônicos (𝑛 = 1 − 3) como segue [70, 100]: 

𝐺22(𝑡) = 𝑓𝐶𝑟𝐶𝐺22
𝑠𝑡𝑎𝑡𝐶(𝑡) + 𝑓𝐷𝑟𝐷𝐺22

𝑠𝑡𝑎𝑡𝐷 + 𝑂(𝑒𝑥𝑝[−Г𝑟𝑡],
∆𝑣𝑄

(Г𝑟 + 𝑔𝑛∆휀)
 

(31) 
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2.18 Interações hiperfinas 

 

A distribuição de cargas e momentos magnéticos ao redor de um átomo de um 

elemento instável geram campos que podem interagir com os momentos nucleares do 

núcleo deste átomo, originando as interações hiperfinas. Esses campos 

extranucleares podem ser de natureza eletromagnética, somente magnética ou 

somente elétrica. As interações, por sua vez, podem ser estudadas por técnicas como 

Efeito Mößbauer, Ressonância Magnética Nuclear e Orientação Nuclear [70-72]. 

Pela técnica de correlação angular gama-gama perturbada também é 

possível obter informações sobre interações hiperfinas em um determinado sítio 

atômico de um cristal. Através do estudo das modulações observadas nos espectros 

CAP, pode-se determinar a freqüência de precessão que fornece informações sobre 

os campos elétricos e magnéticos gerados pela vizinhança eletrônica e iônica do 

núcleo de prova [70-72]. 

 

2.18.1 Interações hiperfinas elétricas 

 

A distribuição de cargas e os campos elétricos extranucleares originam interações 

hiperfinas elétricas devido ao núcleo não ser pontual. A partir do estudo deste tipo de 

interação, que pode ser dinâmica ou estática, obtêm-se informações a respeito da 

distribuição de cargas ao redor do núcleo de prova. Para 𝐼 ≥ 1, o momento de 

quadrupolo elétrico Q descreve o desvio do núcleo em relação à simetria ideal 

(esférica) [70-74, 102].  

O potencial eletrostático ф(𝑟) origina o campo. A energia total do sistema 𝐸 

é dada por: 

𝐸 = ∫𝜌(𝑟)ф(𝑟)𝑑3𝑟 
(32) 

sendo 𝜌(𝑟) a densidade de carga nuclear, e a carga nuclear total é ∫𝜌(𝑟) 𝑑3𝑟 = 𝑍𝑒. 

Através de uma expansão em série de Taylor, é possível descrever o ф(𝑟) de forma 

que cada termo desta expansão represente uma determinada configuração de cargas: 
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Ф(𝑟) = Ф0 + ∑ (
𝛿Ф(𝑟)

𝛿𝑥𝛼
)

𝑟=0

3

𝛼=1

𝑥𝑎 +
1

2
∑ (

𝛿2Ф(𝑟)

𝛿𝑥𝛼𝛿𝑥𝛽
)

𝑟=0

𝑥𝛼𝑥𝛽 + ⋯ ,

3

𝛼,𝛽=1

 
(33) 

sendo 𝑥𝛼  e 𝑥𝛽 coordenadas cartesianas  [70-74, 102]. Desse modo, a energia total do 

sistema é 𝐸 = 𝐸0 + 𝐸1 + 𝐸2+. .., sendo 𝐸0 a energia correspondente a uma carga 

pontual 𝑍𝑒 sob a ação de um potencial Ф0. O segundo termo da expansão, 𝐸1, 

representa a energia da interação entre o dipolo elétrico e o campo elétrico. 𝐸1 é nulo, 

pois o integrando tem paridade ímpar: 

𝐸1 = ∑ (
𝛿Ф(𝑟)

𝛿𝑥𝛼
)
𝑟=0

∫𝜌(𝑟)𝑥𝛼𝑑3𝑟 = 0

3

𝛼=1

 
(34) 

O terceiro termo da expansão, 𝐸2, mostrado na equação 30, contém 

(
𝛿2Ф(𝑟)

𝛿𝑥𝛽𝛿𝑥𝛽
) = Ф(𝑟)𝛼,𝛽, que é um tensor 3x3 denominado gradiente de campo elétrico 

(GCE) [70-74, 102]. O termo total pode ser reescrito a partir de um sistema apropriado 

de coordenadas, sendo 𝛼 = 𝛽: 

𝐸2 =
1

2
∑ (

𝛿2Ф

𝛿𝑥𝛼𝛿𝑥𝛽
)

𝑟=0

∫𝜌(𝑟)𝑥𝛼𝑥𝛽𝑑3𝑟

3

𝛼,𝛽=1

 
(35) 

Abrindo-se essa equação em 2 termos 𝐸2  =  𝐸𝑚𝑜𝑛𝑜 e 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑑, após 

substituição de 𝑟2 = 𝑥2
1 + 𝑥2

2 + 𝑥2
3, temos: 

𝐸2 =
1

6
∑ Ф(𝑟)𝛼,𝛼 ∫𝜌(𝑟)𝑟2𝑑3𝑟 +

1

2
∑ Ф(𝑟)𝛼,𝛼

3

𝛼=1

∫𝜌(𝑟) (𝑥𝛼
2 −

𝑟2

3
)𝑑3𝑟

3

𝛼=1

 
(36) 

O segundo termo, 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑑, representa a interação de quadrupolo elétrico. 

Pode-se, então, resolver a equação de Poisson para Ф(𝑟): 

𝛻 2𝛷 = ∑ 𝛷(𝑟)𝛼,𝛼

3

𝛼=1

= (𝑒/ 휀0) |𝛹(0)|2 
(37) 

sendo  휀0 a constante de permissividade elétrica no vácuo e 𝑒|𝛹(0)|2 a densidade de 

carga eletrônica no núcleo, e 𝛻 2𝛷 tem unidade de 𝑉/𝑚2  [70-74, 102]. O primeiro 

termo, 𝐸𝑚𝑜𝑛𝑜, é denominado monopolo e representa a interação do núcleo com os 

elétrons mais próximos, podendo ser dado por: 

𝐸𝑚𝑜𝑛𝑜 = (
𝑍𝑒2

6휀0
) |𝛹(0)|2 < 𝑟2 > 

(38) 
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sendo < 𝑟2 > o raio quadrático médio do núcleo  [70-74, 102]. Essa matematização 

do monopolo interpreta linhas espectrais de isótopos com raios atômicos ligeiramente 

diferentes, mas que possuem a mesma carga. 

Da interação entre o gradiente de campo elétrico (GCE) e o momento de 

quadrupolo elétrico 𝑄, obtém-se a precessão de 𝑄. A partir da segunda derivada do 

potencial eletrostático 𝑉𝑥𝑖𝑥𝑗, define-se o tensor GCE, que possui seis diferentes 

componentes que podem ser reduzidos aos três elementos 𝑉𝑥𝑥, 𝑉𝑦𝑦 e 𝑉𝑧𝑧, como segue  

[70-74, 102]: 

𝑉𝑥𝑖𝑥𝑗 =
(𝜕2𝜑)

(𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑦)
≈ ∑(

3𝑞

𝑟5
)

𝑞
|

|
𝑥2 − (

𝑟2

3
) 𝑥𝑦 𝑥𝑧

𝑥𝑦 𝑦2 − (
𝑟2

3
) 𝑦𝑧

𝑥𝑧 𝑦𝑧 𝑦2 − (
𝑟2

3
)
|

|

 

(39) 

sendo {𝑖𝑗 = 𝑥, 𝑦, 𝑧} e 𝜑, o potencial eletrostático do material. As três componentes não 

são independentes e obedecem a equação de Laplace 𝑉𝑥𝑥 + 𝑉𝑦𝑦 + 𝑉𝑧𝑧 = 0, na qual a 

densidade de carga é nula. Tendo como convenção |𝑉𝑥𝑥| ≤ |𝑉𝑦𝑦| ≤ |𝑉𝑧𝑧|, pode-se 

descrever o GCE em termos da maior componente 𝑉𝑧𝑧 e do parâmetro de assimetria 𝜂  

[70-74, 102]. 

 

 𝜂 = (𝑉𝑥𝑥 − 𝑉𝑦𝑦)/𝑉𝑧𝑧 (40) 

Os valores de 𝜂 estão compreendidos entre 0 e 1 e descrevem como o 

GCE desvia de sua simetria axial. Na ausência de defeitos ao redor do núcleo de 

prova em um semicondutor, por simetria, temos 𝑉𝑥𝑥 = 𝑉𝑦𝑦 = 𝑉𝑧𝑧, que gera um GCE 

nulo para um sistema cúbico, onde 𝑉𝑥𝑥 = 𝑉𝑦𝑦 = 𝑉𝑧𝑧, e para cristais com simetria axial, 

onde 𝑉𝑥𝑥 = 𝑉𝑦𝑦 tem-se 𝜂 = 0. Já com a presença de um defeito aprisionado ao núcleo 

de prova, obtém-se um valor de GCE, mas tem-se 𝜂 = 0. No caso de haver dois 

defeitos aprisionados ao núcleo de prova, obtém-se um valor de GCE com alto 

parâmetro de assimetria 𝜂 ≈ 1.  

A hamiltoniana da interação hiperfina elétrica pode ser escrita em termos 

de 𝑉𝑧𝑧 e do parâmetro de assimetria 𝜂  [70-74, 102]: 

Ĥ𝑒𝑙 = [
(𝑒𝑄𝑉𝑧𝑧)

4𝐼(2𝐼 − 1)
] [3𝐼𝑧

2 − 𝐼(𝐼 + 1) + (
𝜂

2
) (𝐼+

2 + 𝐼−
2)] 

(41) 

sendo 𝐼+ e 𝐼− os operadores de momento angular do núcleo. 
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2.18.2 Assimetria axial η ≠ 0 

 

Neste caso, a hamiltoniana da interação hiperfina elétrica Ĥ𝑒𝑙 possui autovalores de 

energia complexos de serem calculados  [70-74, 90-94, 102], pois deve ser 

diagonalizada para cada valor de 𝜂. Os operadores de momento angular 𝐼+ = 𝐼𝑋 + 𝑖𝐼𝑦  

e 𝐼+ = 𝐼𝑋 − 𝑖𝐼𝑦 projetam transições entre os diferentes sub-estados 𝑚. Portanto, os 

valores das frequências de transição 𝜔𝑁  e suas amplitudes 𝑆𝑘𝑛 variam em função do 

𝜂; ou seja, a proporção entre as frequências varia. Para 𝐼 = 5/2, têm-se os seguintes 

autovalores [70-74, 90-94]: 

𝐸
+

5

2

= 𝐸0 + 2𝛼ħ𝜔𝑄 cos [(
1

3
) 𝑎𝑟𝑐 cos 𝛽] 

(42) 

𝐸
+

3

2

= 𝐸0 − 2𝛼ħ𝜔𝑄 cos [(
1

3
) (𝜋 + 𝑎𝑟𝑐 cos 𝛽)] 

(43) 

𝐸
+

1

2

= 𝐸0 − 2𝛼ħ𝜔𝑄 cos [(
1

3
) (𝜋 − 𝑎𝑟𝑐 cos 𝛽)] 

(44) 

sendo: 

𝛼 = √28 [1 + (
𝜂2

3
)] 

(45) 

𝛽 =
80(1 − 𝜂2)

𝛼3
 

(46) 

As frequências de transição são: 

𝜔1 = 2(√3)𝛼𝜔𝑄 sin [(
1

3
) 𝑎𝑟𝑐 cos 𝛽] 

(47) 

𝜔2 = 2(√3)𝛼𝜔𝑄 sin [(
1

3
) (𝜋 − 𝑎𝑟𝑐 cos 𝛽)] 

(48) 

𝜔3 = 𝜔1 + 𝜔2 (49) 

Para o valor máximo do parâmetro de assimetria 𝜂 = 1, implica-se 𝜔1 =

𝜔2 =
𝜔3

2
, como pode ser observado no gráfico a seguir: 
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Figura 32 – Desdobramento de energia em função do parâmetro de assimetria para o estado I = 5/2, 

onde 𝑉𝑧𝑧 = 𝐶𝑇𝐸 e os valores de m são quantizados somente para 𝜂 = 0 [92-95]. 
 

Para 𝐼 =
5

2
, a frequência angular elétrica é dada por: 

𝜔0 = 4𝛼𝜔𝑄𝑠𝑒𝑛
𝜋

3
𝑠𝑒𝑛 (

1

3
𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 𝛽) 

 

(50) 

sendo a frequência angular quadrupolar: 

𝜔𝑄 = 
𝑒𝑄𝑉𝑧𝑧
40ħ

 

 

(51) 

O GCE é, portanto, dado pela seguinte equação: 

𝑉𝑧𝑧 =
10ħ𝜔0

𝑒𝑄√7(3 + 𝜂2)

1

𝑠𝑒𝑛 (
1

3
arc cos 𝛽)

 

 

(52) 

Para 𝐼 =
3

2
 , sendo  𝛼 = √1 +

𝜂2

3
, a frequência angular elétrica é dada por: 

𝜔0 = 6𝛼𝜔𝑄 

 

(53) 

sendo a frequência angular quadrupolar: 

𝜔𝑄 = 
𝑒𝑄𝑉𝑧𝑧
12ℏ

 

 

(54) 

ω3 

ω2 

ω1 
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Logo, o GCE é dado pela seguinte equação: 

𝑉𝑧𝑧 =
2ℏ𝜔0

𝑒𝑄𝛼
 

 

(55) 

A frequência de quadrupolo elétrico independe do spin e é dada por [70-74]: 

𝜐𝑄 = 
𝑒𝑄𝑉𝑧𝑧

ℎ
 

 

(56) 

 

2.18.3 Interação hiperfina magnética 

 

Quando a interação hiperfina tem somente a componente magnética devido à 

presença de um campo hiperfino magnético gerado pelo movimento dos elétrons no 

átomo, a Ĥ𝑚𝑎𝑔 , ou hamiltoniana da interação magnética, pode ser obtida pelo produto 

do momento de dipolo magnético nuclear μ pelo campo magnético hiperfino 𝐵, 

conforme segue [70, 103-104]: 

Ĥ𝑚𝑎𝑔 = −𝜇𝐵 (57) 

O momento de dipolo magnético nuclear pode ser descrito por 𝜇 = −𝑔𝜇𝑁𝐼, 

sendo 𝑔 o fator 𝑔 nuclear, cujo valor depende da geometria de distribuição de cargas, 

𝜇𝑁 o magneton nuclear e 𝐼 o operador de spin do estado intermediário. Tal equação 

tem sinal negativo devido à carga negativa do elétron. 

A razão giromagnética 𝛾 é característica para cada núcleo radioativo e é 

dada por [70, 103-104]: 

γ = gμ𝑁/ℏ (58) 

Tomando o campo hiperfino magnético na direção do eixo Z, podemos 

reescrever a hamiltoniana da interação hiperfina magnética como: 

Ĥ𝑚𝑎𝑔 = −𝛾ℏI𝑧B𝑧 (59) 

Deste modo, Iz é a projeção do spin no eixo Z. Os autovalores 𝐸𝑚 para 

cada valor de 𝑚 (𝑚 = −𝐼,−𝐼 + 1,⋯ , 𝐼 − 1, 𝐼) são soluções para Ĥ𝑚𝑎𝑔 [70, 103-104]. 

𝐸𝑚 = −γℏB𝑧𝑚 (60) 

A interação hiperfina magnética produz um desdobramento dos níveis de 

energia do núcleo, denominado efeito Zeeman, em que para cada valor de m há uma 

energia E associada a uma frequência. A diferença de energia entre os subníveis é, 
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portanto, dada em termos da frequência de transição entre os subníveis, denominada 

frequência de Larmor 𝜔𝐿, como segue [70, 103-104]: 

𝜔𝐿 = (
∆𝐸

ℏ
) = −γB 

(61) 

Pode-se determinar esta frequência através do período 𝑇 = 2𝜋/𝜔𝐿 da curva 

gerada pela função 𝑅(𝑡). Na FIG. 33 está representado este desdobramento para o 

núcleo de prova 111In(111Cd), onde o valor do spin do estado intermediário é 𝐼 = 5/2. 

 

Figura 33 – Representação do efeito Zeeman para o spin do 
111

In. Esse desdobramento é responsável 
pela estrutura fina das linhas espectrais. 

  

Considerando um átomo livre, é possível que o campo magnético hiperfino 

tenha três contribuições 𝐵ℎ𝑓
𝑜𝑟𝑏 + 𝐵ℎ𝑓

𝑑𝑖𝑝 + 𝐵ℎ𝑓
𝑓𝑒𝑟𝑚𝑖

: a contribuição orbital 𝐵ℎ𝑓
𝑜𝑟𝑏, que ocorre 

devido aos elétrons orbitantes ao redor do núcleo, a contribuição de contato de Fermi 

𝐵ℎ𝑓
𝑓𝑒𝑟𝑚𝑖

, fruto da interação entre o momento de dipolo magnético do núcleo e os spins 

dos elétrons de banda ou do caroço, e, por fim, a contribuição dipolar 𝐵ℎ𝑓
𝑑𝑖𝑝

 [70, 103-

104]. Esta, por sua vez, é decorrente da interação entre o momento de dipolo 

magnético nuclear e momento dipolar magnético do spin de um elétron que orbita o 

núcleo [106]. A diferença fundamental entre a contribuição orbital e a dipolar é que a 

primeira leva em conta o efeito do elétron estar em movimento de órbita e a segunda 

considera o comportamento de dipolo do elétron. A ilustração dessas duas 

contribuições encontra-se na FIG. 34. 
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Figura 34 – Ilustração da contribuição orbital (acima) e dipolar quando o spin S está alinhado para cima 
(abaixo à esquerda) ou alinhado para baixo (abaixo à direita). Nota-se que S sempre se alinha na 

mesma direção do campo hiperfino magnético dipolar [104]. 
 

2.18.4 Contribuição Orbital 

  

Classicamente, o fato de os elétrons de camadas parcialmente cheias orbitarem ao 

redor do núcleo faz com que a corrente decorrente seja responsável pela geração de 

um campo magnético no núcleo [70, 103-104]. Em metais de transição, por exemplo, 

os elétrons da camada 3d são responsáveis por essa contribuição, que é algumas 

ordens de grandeza menor ( ~ 1 T) em comparação à contribuição dos elétrons 4f de 

elementos terra-rara ( ~ 103 T) [104]; isso ocorre devido aos elétrons 4f estarem 

protegidos pelas camadas seguintes. Já a contribuição dos elétrons 3d fica sujeita à 

atenuação explicada pela teoria do campo cristalino [104]. Da lei de Biot-Savart, tem-

se: 
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𝐵ℎ𝑖𝑝
𝑜𝑟𝑏 =

𝜇0

4𝜋
2𝜇𝐵

−𝑒𝑟 ×�⃗⃗� 

𝑟 
3 = −

𝜇0

4𝜋
2𝜇𝐵

𝑙
→

𝑟 
3 

(62) 

sendo 𝑒, 𝑟 e 𝑣  a carga, o raio da órbita e a velocidade desse elétron, respectivamente, 

e 𝜇𝐵 o magneton de Bohr [103-104].  

2.18.5 Contribuição Dipolar 

 

Essa contribuição, também conhecida como “dipolo-dipolo”, considera o caráter 

dipolar do elétron que orbita o núcleo, decorrendo, assim, da interação entre o 

momento de dipolo nuclear e o momento de dipolo do spin do elétron. É uma 

contribuição pequena ( ~ 1 T), chegando a ser nula no caso de estruturas cristalinas 

cúbicas ou de alta simetria [103-104]. O spin do elétron S sempre se alinha na mesma 

direção do campo hiperfino magnético dipolar. 

Do momento de dipolo magnético por: 

𝜇𝑆⃗⃗⃗⃗ = −𝜇𝐵𝑔𝑆 𝑆  (63) 

sendo 𝑔𝑆  o fator giromagnético do spin e 𝑆   o spin do elétron, decorre o potencial 

vetor 𝐴 , dado por [104]: 

𝐴 =
𝜇0

4𝜋
𝜇𝑆⃗⃗⃗⃗ × 𝑟

→

𝑟3
→

 
(64) 

sendo 𝑟   o raio da órbita do elétron. Aplicando o rotacional ao vetor 𝐴  , obtém-se a 

densidade de fluxo magnético �⃗�  = 𝑟𝑜𝑡 𝐴  , que, por sua vez, é equivalente ao campo 

dipolar hiperfino [103-104]: 

𝐵ℎ𝑓
𝑑𝑖𝑝 =

𝜇0

4𝜋
2𝜋𝐵 [− 𝑆

→

𝑟3
→

+
𝑟 (𝑟 .𝑠 )

𝑟5
→

] 
(65) 

 

2.18.6 Contribuição de contato de Fermi 

 

Considerando a probabilidade da densidade de elétrons não ser zero na origem 

(região nuclear), essa densidade assume um valor finito dado por |𝛹𝑠(0)|
2 . Em 

decorrência disso, leva-se em conta a interação entre o momento de dipolo magnético 

do núcleo e os spins dos elétrons das camadas s e p1/2 [103-104] Essas camadas são 

as únicas que permitem que a probabilidade de seus elétrons estarem na região 

nuclear não seja nula. Denomina-se tal interação como a contribuição de contato de 

Fermi 𝐵ℎ𝑓
𝑓𝑒𝑟𝑚𝑖

. Ela possui até três componentes 𝐵ℎ𝑓
𝑓𝑒𝑟𝑚𝑖

= 𝐵ℎ𝑓
𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 + 𝐵ℎ𝑓

𝑐𝑎𝑟𝑜ç𝑜
; uma delas 
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ocorre devido à polarização dos elétrons de banda  𝐵ℎ𝑓
𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎, seja de valência ou de 

condução (4s, 3d, 4p). A outra componente 𝐵ℎ𝑓
𝑐𝑎𝑟𝑜ç𝑜

  ocorre devido à interação de troca 

que ocorre entre os elétrons polarizados do caroço (1s, 2s, 3s) e os elétrons de 

condução polarizados [103, 104]. A última contribuição 𝐵ℎ𝑓𝐹𝐸 ocorre devido aos 

elétrons de condução de caráter s, do grupo do ferro. 

A contribuição de contato de Fermi leva em conta que há uma densidade 

de magnetização no núcleo. Para a componente da polarização de banda, o momento 

de dipolo magnético por unidade de volume �⃗⃗�   – ou seja, a magnetização – é dado 

por [104]: 

�⃗⃗� =𝜇𝑆⃗⃗⃗⃗  |𝛹𝑠(0)|
2 (66) 

Considerando o núcleo esférico, tem-se a densidade de fluxo com 

magnetização homogênea, dada por: 

�⃗�  =
𝜇0
→

4𝜋

8𝜋

3
�⃗⃗�  

(67) 

Desse modo, a contribuição de banda é: 

�⃗� ℎ𝑓
𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 = −

𝜇0
→

4𝜋

8𝜋

3
𝜇 𝐵 𝑆 |𝛹𝑠(0)|

2 
(68) 

A contribuição decorrente do caroço pode ser dada por: 

�⃗� ℎ𝑓
𝑐𝑎𝑟𝑜ç𝑜

= −
𝜇0
→

4𝜋

8𝜋

3
𝜇 𝐵(|𝛹𝑢𝑝(0)|

2 − |𝛹𝑑𝑜𝑤𝑛(0)|
2)𝑆  

(69) 

sendo a densidade de elétrons alinhados para cima |𝛹𝑢𝑝(0)| (do inglês up) e 

|𝛹𝑑𝑜𝑤𝑛(0)|a dos alinhados para baixo (do inglês down) [103-104]. As camadas s do 

caroço são internas e fechadas, enquanto as camadas d ou f são incompletas. A 

interação de troca ocorre entre elétrons alinhados paralelamente, por exemplo, 

quando um elétron de condução da camada d 𝑒𝑑 𝑢𝑝
−   atrai um elétron up da camada s 

𝑒𝑠 𝑢𝑝
−   e repele um elétron down da mesma camada 𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑤𝑛

−   [103-104]. Isso causa 

deformações [103-104], já que o 𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑤𝑛
−   é empurrado em direção ao núcleo, enquanto 

o 𝑒𝑑 𝑢𝑝
−   se movimenta na mesma direção, mas no sentido contrário, como indica a 

FIG. 35. Logo, ocorre uma fraca polarização da camada s, fazendo com que a 

densidade de spin eletrônico no núcleo aumente. De acordo com a equação 58, essa 

contribuição pode ser negativa 𝐵ℎ𝑓
𝑐𝑎𝑟𝑜ç𝑜

< 0  perante o aumento de densidade de carga 

negativa no núcleo [103-104]. 
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Figura 35 – Ilustração da deformação ocorrida nas camadas s e d/f na contribuição de contato de Fermi 

devido à polarização do caroço. Em cadeia, esse efeito ocasiona um aumento da densidade de spin 

eletrônico  no núcleo. 

 

Extrapolando o formalismo de um átomo livre para vários íons em um 

sólido, seja na condição de metal ou semicondutor, podemos considerar a 

contribuição de contato de Fermi tanto pela polarização do caroço quanto pela 

polarização dos elétrons de condução [103-104]. O modelo RKKY, já detalhado na 

seção 1.9.4, explica que a polarização desses elétrons de condução de átomos não 

magnéticos ocorre devido ao spin local de um átomo magnético vizinho e em função 

da distância dos elétrons a este átomo. Logo, em um semicondutor dopado com íons 

de metal de transição 3d, esses íons 3d induziriam tal polarização. A oscilação ocorre 

na polarização, e não na densidade de spins. No modelo RKKY, a polarização tem um 

caráter oscilatório e é definida por uma função tipo cosseno [103-104]. 

Devido à precisão atômica da técnica CAP, várias informações simultâneas 

são adquiridas, pois os elétrons internos afetam as interações magnéticas e elétricas 

dos elétrons de valência com o núcleo de prova. Diante desse fato, as medidas de 

magnetização foram de grande importância para a interpretação correta dos dados. 
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Existem outras contribuições que influenciam o campo hiperfino magnético, 

como o termo de desmagnetização e o termo de Lorenz – que, por sua vez, ocorrem 

devido à disposição de átomos vizinhos ou distantes do núcleo; entretanto, como elas 

contribuem de maneira insignificante em comparação às já citadas nessa seção, 

foram desprezadas nesse trabalho [90]. 

O campo hiperfino magnético pode variar com a temperatura de medida, ou 

seja, aumenta de magnitude perante à diminuição da temperatura, uma vez que 

ocorre um alinhamento progressivo dos momentos magnéticos. A desordem dos 

momentos magnéticos tende a ocorrer com o aumento de temperatura, chegando até 

a Temperatura de Curie. A função de Brillouin 𝐵𝐽(𝑦) descreve o comportamento do 

campo quando se varia a temperatura de medida e se relaciona diretamente com a 

magnetização reduzida 
𝑀

𝑀𝑆
 , obtendo-se 𝐵𝐽(𝑦) =

𝑀

𝑀𝑆
 [106]. Sendo 𝐽  o momento angular 

total, a função de Brillouin pode ser reescrita como uma função cotangente 

hiperbólica: 

𝐵𝐽(𝑦) =
2𝐽 + 1

2𝐽
cotgh (

2𝐽 + 1

2𝐽
𝑦) −

1

2𝐽
cotgh

𝑦

2𝐽
 

(70) 

sendo que: 

𝑦 =
𝑔𝐽𝜇𝐵𝐽𝐵

𝑘𝐵𝑇
 

(71) 

sendo 𝑘𝐵 a constante de Boltzmann, 𝜇𝐵  o magneton de Bohr e 𝑔𝐽  o fator de Landé, 

dado, por sua vez, por: 

𝑔𝐽 =
3

2
+

𝑆(𝑆 + 1) − 𝐿(𝐿 + 1)

2𝐽(𝐽 + 1)
 

(72) 

 
2.18.7 Campo magnético externo 
 

Neste trabalho, foram feitas medidas com o uso de campos magnéticos externos. 

Nesta seção, será discutida a influência desses campos nas interações hiperfinas. 

Da aplicação de um campo magnético ocorre um segundo desdobramento 

dos estados que varia conforme a magnitude do campo. Se uma perturbação é muito 

maior do que o outra, escolhe-se o conjunto de estados em que a perturbação maior 

seja diagonal. Sendo 𝐵𝑒𝑥𝑡 o campo magnético externo aplicado em um átomo com 

spin nuclear I não nulo, pode-se escrever a seguinte Hamiltoniana [70, 90, 105]: 

𝐻 = 𝐻𝑓𝑠 + 𝐻ℎ𝑓𝑠 + 𝐻𝑚 (73) 
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sendo 𝐻𝑓𝑠 a Hamiltoniana da estrutura fina relativística, 𝐻ℎ𝑓𝑠 a Hamiltoniana da 

interação hiperfina magnética e 𝐻𝑚 a Hamiltoniana que considera o campo magnético 

aplicado. O momento angular total é dado por 𝐹 = 𝐽 + 𝐼, sendo 𝐽 o momento angular 

eletrônico. Considerando 𝑧 como a direção do campo, e 𝑀𝐹 denominado como um 

bom número quântico, a função de onda pode ser escrita por [70-74, 105]: 

|𝛶Г̃𝐼𝑀𝐹〉 =∑𝑑Г

Г𝐽𝐹

|𝛶Г𝐼𝐽𝐹𝑀𝐹⟩ 
(74) 

na qual o número quântico que descreve o estado nuclear é denominado por 𝛶 e o 

estado eletrônico denominado por Г e os coeficientes 𝑑Г𝐽𝐹 podem ser obtidos 

mediante o cálculo dos autovalores da equação [90, 103-105]. No caso de um campo 

magnético externo fraco (<0,5T), a interação hiperfina domina e pode-se escrever a 

seguinte Hamiltoniana: 

𝐻𝑧 = −(𝜇𝑗⃗⃗  ⃗ + 𝜇𝐼⃗⃗  ⃗). 𝐵𝑓𝑟𝑎𝑐𝑜 (75) 

Por outro lado, se o campo externo 𝐵0 for de maior magnitude, ainda não 

necessariamente maior que a própria interação hiperfina magnética da amostra, 

considera-se a seguinte Hamiltoniana [70, 90, 105]: 

𝐻 = 𝑎ℎ𝑚𝑖𝑚𝑗 + 𝑔𝑗𝜇𝐵𝑚𝑗𝐵0 − 𝑔𝑗𝜇𝐵𝑚𝑗𝐵0 (76) 

Desse modo, 𝐼 fica quantizado ao longo de 𝐵0. Para determinar as 

autofunções e autovalores da Hamiltoniana, é necessário fazer a diagonalização da 

matriz energética; levando em conta 𝑚 = 𝑚𝐼 + 𝑚𝑗, pode-se obter resultados 

aproximados e conectar os níveis de energia de baixo e de alto campo. No caso de 

𝐼 = 1/2, os autovalores são exatos e as energias são dadas pela fórmula de Breit-

Rabi [70, 105]: 

𝑊(𝑚) = −
1

2

∆𝑊

2𝐼 + 1
− 𝑔𝐼𝜇𝐵𝐵0𝑚 ±

∆𝑊

2
√1 +

4𝑚𝑥

2𝐼 + 1
+ 𝑥2 

(77) 

sendo o sinal positivo para F = I +1/2 e o sinal negativo para F = I-1/2, e x, a relação 

da interação paramagnética, dada por [105]: 

𝑥 =
(𝑔𝑒 + 𝑔𝐼)𝜇𝐵𝐵0

∆𝑊
 

(78) 

Define-se a variação da energia ΔE como a separação da energia do 

campo zero [105, 106]: 

∆𝑊 = 𝑊(𝐹 = 𝐼 + 1 2) − 𝑊(𝐹 = 𝐼 − 1 2⁄ ) = 𝑎ℎ (
2𝐼 + 1

2
)⁄  

(79) 
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A contribuição do campo externo 𝐻𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 para o campo magnético hiperfino é 

dada pela soma de três contribuições uniformes ao longo da amostra inteira [90, 105, 

106]: a do próprio campo externo, a da desmagnetização e a da contribuição de 

Lorentz. 

 

2.18.8 Interação hiperfina combinada 

 

Os campos eletromagnéticos extranucleares são gerados pelos elétrons e íons da 

vizinhança do núcleo de prova, originando as interações hiperfinas eletromagnéticas 

[92, 107-108]. Desse modo, o núcleo precessiona com uma frequência resultante de 

uma sobreposição de frequências magnéticas e quadrupolares elétricas. Quando o 

campo hiperfino magnético 𝐵ℎ𝑓 (CHM) não altera o GCE, a Hamiltoniana deste tipo de 

interação hiperfina é dada pela soma de duas componentes: uma componente 

magnética Hmag e outra elétrica Hel. Os elementos da matriz dessa Hamiltoniana são 

[92, 107-109]: 

 

𝐻𝑚,𝑚´ = ℏ𝜔𝑄 {−𝑦𝑚𝛿𝑚,𝑚´

+ (
𝜋

5
)

1

2
(−1)1−𝑚[(2𝐼 + 3)(2𝐼 + 2)(2𝐼 + 1)2𝐼(2𝐼

− 1)]
1

2  (
𝐼 2 𝐼

−𝑚 𝑚 − 𝑚′ 𝑚′) 𝑌2
𝑚´−𝑚(𝛽, 𝛼)} 

 

 

(80) 

 

sendo: 𝑦 =
𝜔𝐿

𝜔𝑄
, 𝜔𝐿 a frequência de Larmor, 𝜔𝑄 a frequência quadrupolar, 𝛽 o ângulo 

entre o CHM e o eixo 𝑧’ do GCE e 𝛼 o ângulo entre o eixo 𝑥 no sistema fixo do CHM e 

a projeção do eixo 𝑧’ do GCE no plano x-y [92, 107-109], conforme representado na 

FIG. 36: 



94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36 – Representação gráfica do gradiente de campo elétrico e o campo hiperfino magnético. 

 

Quando a componente máxima do GCE coincide com a direção (θ,Φ) do 

CHM, obtém-se [102, 107-109]: 

Ĥℎ𝑓 = −𝛾ℏ 𝐵ℎ𝑓
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  [𝐼 𝑧 𝑐𝑜𝑠 𝜃 +𝑠𝑒𝑛 𝜃 (𝐼𝑥⃗⃗⃗  𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝐼𝑦⃗⃗  ⃗𝑠𝑒𝑛 𝜃)] +

𝑒𝑄𝑉𝑧𝑧

4 𝐼 (2 𝐼 − 1)
[3 𝐼𝑧

2⃗⃗  ⃗−𝐼 (𝐼 +1)

+
𝜂

2
(𝐼 𝑥

2
+𝐼 𝑦

2
)] 

 

Os autovalores de energia para 𝜂 = 0 são dados por [107-109]: 

𝐸𝑀 = ħ𝜔𝑄[3𝑀2 − 𝐼(𝐼 + 1)] + ħ𝜔𝐿𝑀 

 

(81) 

 

 

 

 

(82) 

Para 𝐼 =
5

2
, os valores de frequências podem assumir as seguintes 

proporções quando a interação hiperfina elétrica é maior do que a magnética [107]: 

 

3𝜔0 ± 2𝜔𝐿        2𝜔0 ± 𝜔𝐿        𝜔0 ± 𝜔𝐿        𝜔0 ± 2𝜔𝐿 

 

 

Já quando a interação hiperfina magnética é maior do que a elétrica 

[107], tem-se: 

2𝜔𝐿 ± 3𝜔0        2𝜔𝐿 ± 𝜔0         𝜔𝐿 ± 2𝜔0         𝜔𝐿 ± 𝜔0  

 

 

α 

β 

x 

y 

z z' 

Vzz 
B 
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2.19 Núcleos de Prova 

  

Neste trabalho, foram utilizados diferentes núcleos de prova com o intuito de 

investigar o ferromagnetismo das amostras sistematicamente. Além de possuir 

decaimento gama em cascata, o núcleo deve possuir afinidade química com o átomo 

que substituirá na rede. Os núcleos utilizados foram 111In→111Cd, 181Hf→181Ta, 

111mCd→111Cd e 117Cd→117In.  

𝐼𝑛49
111 → 𝐶𝑑48

111  

Esse radionuclídeo é o mais utilizado em pesquisas que utilizam a técnica 

CAP e foi utilizado neste trabalho tanto em processos de implantação na Universidade 

de Bonn, como em de difusão na Universidade de São Paulo. A sua produção ocorre 

através das reações110Cd(d,n)111In ou 109Ag(α,2n)111In. O 111In decai para o 111Cd por 

captura eletrônica (EC, da sigla inglesa electron capture) e possui meia vida de 

2,8047 dias [110]. O 111Cd, por sua vez, decai para o seu estado fundamental através 

da emissão de uma cascata gama. Na FIG. 37, pode-se observar o esquema de 

decaimento desse radionúclideo com destaque para alguns de seus parâmetros 

nucleares. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 37 – Esquema de decaimento simplificado do 

111
In [112] incluindo, para fins de exemplificação, o 

desdobramento do estado intermediário, de onde se obtém 3 frequências de transição ω i no caso de 
interação hiperfina elétrica. 

 
No laboratório de Interações hiperfinas do IPEN foi utilizada uma solução 

de 111InCl3 adquirida comercialmente com a empresa Nordion. Antes de ser diluída 

nas amostras, a solução sofre o acréscimo de uma pequena quantidade de água 

deionizada. 
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No laboratório do BONIS do HISKP utiliza-se uma solução que contém 300 

µL de 111In dissolvido em HCl, adquirida comercialmente com a empresa Mallinckrodt 

Medical. Com uma pipeta, essa solução é colocada no forno da fonte do implantador 

BONIS juntamente com 3 mg de InCl3 para que a linha estável do 115In possa ser 

vista. 

Para os detectores da Universidade de Bonn, foram usados os valores da 

TAB. 8 para os coeficientes de correlação angular A22, A24, A42 e A44. 

 

Tabela 8 – Valores dos coeficientes de correlação γ-γ perturbada [113] para as 
diferentes distâncias dos detectores em relação às amostras para 
espectrômetros utilizados na Universidade de Bonn. Para d = 1 cm, a 
medida foi feita à temperatura ambiente com ou sem campo magnético 
externo de 0,48 T; para d = 3 cm, a medida foi feita utilizando o forno ou o 
criostato; para d = 5 cm, a medida foi feita com o campo magnético de 2,1 T. 

 

Espectrômetro de 4 detectores BaF2 

 d = 1 cm d = 3 cm d = 5 cm 

A22 -0,09438 -0,14964 -0,16377 

A24 -0,04004 -0,13685 -0,167 

A42 -1,99805 x 10-4 -6,57622 x 10-4 -8,07762 x 10-4 

A44 1,49585 x 10-4 0,00106 0,00145 

Espectrômetro de 3 detectores BaF2 

 d = 1 cm d = 3 cm d = 5 cm 

A22 -0,1114 -0,1534 -0,16524 

A24 -0,06497 -0,14456 -0,17023 

A42 -3,1927 x 10-4 -6,96138 x 10-4 -8,2426 x 10-4 

A44 3,28611 x 10-4 0,00116 0,0015 

Espectrômetro de 4 detectores LSO 

 d = 1 cm d = 3 cm d = 5 cm 

A22 -0,1113 -0,15642 -0,16783 

A24 -0,06406 -0,15256 -0,17776 

A42 -3,20438 x 10-4 -7,18917 x 10-4 -8,44997 x 10-4 

A44 3,25473 x 10-4 0,00124 0,00158 

 
 

𝐻𝑓72
181 → 𝑇𝑎73

181  

Este radionuclídeo também foi utilizado neste trabalho tanto em processos 

de implantação na Universidade de Bonn como em de difusão na Universidade de 

São Paulo. Na Universidade de Bonn, 5 mg de HfO2 são derretidos em um tubo de 

quartzo e irradiados no Helmholtz-Zentrum Berlin com um fluxo de nêutrons de 1,3 x 

1014 n/cm2 para atingir a atividade de 1,5 GB, suficiente para implantar até 10 

amostras. Os íons de Hf são ionizados no forno da fonte do BONIS. Como uma parte 
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do óxido de háfnio irradiado não se torna radioativo, não é necessário adicionar Hf 

estável.  

O 181Hf decai para os níveis excitados do 181Ta através da emissão de uma 

partícula β-com meia vida de 42,4 d [110]. Em seguida, o 181Ta decai para o estado 

fundamental através da emissão de dois raios γ em cascata. O esquema de 

decaimento deste radionúclideo encontra-se na FIG. 38, com destaque para alguns 

de seus parâmetros nucleares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 - Esquema simplificado do decaimento do núcleo de prova 
181

Hf [112]. 

 
 

𝐶𝑑48
111𝑚 → 𝐶𝑑48

111  

Esse radionuclídeo foi utilizado neste trabalho em processos de 

implantação no ISOLDE (CERN) em Genebra. O isótopo foi obtido no ISOLDE 

através do bombardeamento de prótons em um alvo de Sn e não possui núcleo pai, 

decaindo diretamente através de uma cascata gama. O pequeno tempo de meia vida 

de 48,5 minutos faz com que os espectros CAP não possuam tantas contagens como 

os espectros obtidos com os outros isótopos utilizados neste trabalho. Em 

semicondutores do tipo III-V, o Cd é um receptor de cargas, enquanto o In é um 

isoeletrônico. A grande vantagem de usar esse núcleo de prova é que durante a 

medida CAP não ocorre a tranformação de elementos [110]. O esquema de 

decaimento simplificado deste isótopo encontra-se na FIG. 39: 
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Figura 39 – Esquema simplificado do decaimento do núcleo de prova 
111m

Cd [112], incluindo os valores 
dos coeficientes de correlação γ-γ perturbada para o espectrômetro de quatro detectores utilizado no 
ISOLDE. 

 

𝐶𝑑48
117 → 𝐼𝑛49

117  

Este radionuclídeo foi também utilizado neste trabalho para as medidas 

CAP realizadas no ISOLDE (CERN) em Genebra. Primeiramente, foi implantado 

117Ag, que em pouco tempo já decai para o 117Cd [112]. O esquema simplificado de 

decaimento encontra-se na FIG. 40. 

 

 
 
 

Figura 40 – Esquema simplificado do decaimento do núcleo de prova 
117

Cd [112], incluindo os valores 
dos coeficientes de correlação γ-γ perturbada para o espectrômetro de quatro detectores utilizado no 
ISOLDE. 
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2.20 Campos magnéticos externos 

 

Em algumas medidas CAP realizadas em temperatura ambiente na Universidade de 

Bonn, foram aplicados dois campos magnéticos diferentes, um de intensidade 0,48(5) 

[114] T e outro de 2,1 (1) T [115]. 

O cilindro que contém os ímãs com 𝐵𝑒
⃗⃗⃗⃗ = 0,5 𝑇 está ilustrado na FIG. 41(a) 

e possui um porta-amostra esférico que permite que a amostra possa ser medida em 

diferentes posições, sendo a distância entre os imãs de 6mm. Este porta-amostra 

possui 4 orifícios direcionados aos detectores. O cilindro, de altura de 2 cm, também 

possui uma blindagem de Fe para não permitir que os fotomultiplicadores dos 

detectores sejam danificados. A fotomultiplicadora funciona com feixes de elétrons 

que podem ser desviados por um campo magnético e sair do foco, enfraquecendo o 

sinal produzido e resultando em uma quantidade menor de contagens. Como ocorre 

absorção dos raios gamas do 111In pela blindagem, é observada uma redução na 

anisotropia dos espectros CAP. Os imãs podem ser retirados e substituídos por outros 

de diferentes intensidades, desde que possuam a mesma forma geométrica [114]. 

 

 

 

 

 

      2 cm              10 cm 
 

(a)                                                                      (b) 
 

Figura 41 – Representação do corte transversal do cilindro que contém os imãs de campo (a) 0,48(5) T 
e (b) 2,1 (1) T. 

 

O cilindro de alumínio, Armco ferro e chumbo que porta os imãs com 

campo de intensidade 𝑩𝒆
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝟐, 𝟏 𝑻 constituídos de Vacodyn 362HR (matriz Nd2Fe16B) 

está representado na FIG. 41(b) e possui 5 cm de raio. Isso exige que a amostra 

esteja com atividade ainda alta para que o número de contagens não seja inferior ao 

necessário para a medida [115]. A distância entre os dois imãs é de 2,4 mm, limitando 

as dimensões da amostra [115]. O cilindro possui doze janelas para reduzir a 
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absorção dos raios gama; apesar disso, ainda ocorre redução na anisotropia dos 

espectros CAP. 

 

2.21 Variação da temperatura das medidas CAP 

 

Para variar a temperatura de medidas CAP na Universidade de Bonn, foi utilizado um 

forno para medidas realizadas acima da temperatura ambiente e um criostato para 

medidas abaixo da temperatura ambiente. 

O forno, representado na FIG. 42, atinge temperaturas de até 1600 K e fica 

posicionado entre os detectores. As paredes do forno são feitas de duas folhas finas 

de alumínio para não reduzir a energia dos raios gama. Entre essas folhas, ocorre a 

passagem de água para proteger os cristais cintiladores dos detectores do 

aquecimento. Outro sistema de refrigeração do forno é o vácuo que protege o 

termoelemento do aquecimento e de uma possível oxidação. A temperatura é medida 

por um termoelemento do tipo K e é definida por um programa de controle PID [77], 

que permite que as temperaturas desejadas não variem mais do que 0,5 °C. A medida 

pode ser em vácuo ou em um pequeno fluxo de N. A amostra fica posicionada dentro 

da resistência de grafite, envolvida por um porta-amostra Macor de cerâmica ou de 

um tubo de quartzo. Mais detalhes sobre este forno podem ser encontrados 

nasreferências [116,117]. 

  

 
Figura 42 – Esquema do forno utilizado na universidade de Bonn para realizar medidas acima da 
temperatura ambiente [116]. 

 
Para as medidas realizadas abaixo da temperatura ambiente, foi utilizado 

na Universidade de Bonn, um criostato closed-cycle Helium da empresa Leybold-
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Heraeus, no qual a temperatura desejada varia apenas de 1 K, sendo possível a 

medição a partir de 8-10 K. A medida da temperatura é feita por um diodo de silício. 
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3 – Resultados e discussão 
 

Apresentamos na seguinte sessão os resultados experimentais de três amostras de 

SnO2 pura, em dois formatos diferentes (pó e filme fino) e dopadas com Cd. 

 

3.1 Filme fino deSnO2 
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Figura 43 - Espectros CAP do filme fino de SnO2 (espessura: 100 nm) medido após implantação de 
111

In(
111

Cd). Observa-se que esses espectros não sofrem alteração significativa, variando a 
temperatura de medida. A sequência dos espectros corresponde à sequência de medidas. É 
interessante ressaltar que o primeiro espectro (295 K) possui amplitude maior que a do último espectro 
da página seguinte, também medido a 295 K. 
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Figura 44 – Continuação da apresentação dos espectros CAP do filme fino de SnO2 (100 nm). 
Observa-se a diminuição da amplitude no espectro realizado em temperatura ambiente (295 K final) 
após as medidas em temperatura alta. A sequência dos espectros corresponde à sequência de 
medidas. 
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3.2 Amostra em pó de SnO2 em pó 
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Figura 45 – Espectros CAP da amostra em pó de SnO2 feita pelo método Sol-Gel, medida a 295 K após 
difusão de 

111
In(

111
Cd) a 673 K (acima) ou a 973 K (abaixo) [2]. Observa-se que o núcleo de prova se 

difundiu melhor após o segundo tratamento térmico realizado a 973 K. 

 

3.2.1 Amostra em pó de SnO2 em pó dopada com 1,41 % de Cd 
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Figura 46 – Espectros CAP da amostra em pó de SnO2 dopada com 1,41% de Cd feita pelo método 
Sol-Gel, medida após difusão de 

111
In(

111
Cd). Observa-se que esses espectros não sofrem alteração 

significativa ao variar a temperatura de medida, assim como os espectros do filme fino. A amplitude é 
menor que a observada nos espectros do filme fino e da amostra em pó sem dopagem. A sequência 
dos espectros corresponde à sequência de medidas. 
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Figura 47 –Representação gráfica do comportamento dos parâmetros hiperfinos do filme fino de SnO2 
(100 nm) após implantação de 

111
In(

111
Cd). 
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Não se observa alteração significativa nos parâmetros do sítio 1, com 

exceção da fração. O gradiente de campo elétrico e a fração do sítio 2 aumentam 

suavemente a partir da medida a 823 K; o parâmetro de assimetria, por sua vez, 

diminui. Os pontos destacados pelo retângulo azul mostram o comportamento dos 

parâmetros quando o núcleo de prova migra para a superfície do filme, além de esse 

estar, nessa condição, sujeito a um tratamento térmico cuja temperatura é maior que 

a do tratamento térmico que antecede as medidas. Logo, a estrutura sofre 

reordenamento. Esses resultados estão parcialmente de acordo com o trabalho de E. 

L. Muñoz [41]. No nosso caso, obtivemos valores menores de GCE com maior 

simetria, principalmente para o filme fino. Nossos resultados também apresentam 

valores mais estáveis de frações. Verifica-se que tanto para o filme fino, como para a 

amostra em pó, o núcleo de prova ocupa dois sítios diferentes. Um deles é 

substitucional ao Sn e o outro é assimilado a defeitos ou a formação de óxido de In 

[1,2]. O GCE e o parâmetro de assimetria se mantêm constantes até o momento em 

que o núcleo de prova sai da amostra e provoca uma mudança nos parâmetros. Não 

foi verificada a presença significativa de interação hiperfina magnética segundo as 

condições de medida, mesmo realizando tratamento térmico em vácuo (filme) ou em 

atmosfera de N (pó) para que as vacâncias de O fossem mantidas; portanto, o nosso 

trabalho não está de acordo com o trabalho de Chang et al. (2012) [118], no qual 

filmes finos de SnO2, depositados pela técnica de deposição a Laser (PLD, da sigla 

inglesa Pulsed Laser Deposition), apresentaram ferromagnetismo. 
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Figura 48– Representação gráfica do comportamento dos parâmetros hiperfinos com variação da 
temperatura de tratamento térmico da amostra em pó de SnO2 após difusão de 

111
In(

111
Cd). Neste 

resultado, há indícios de que o sitio 1 tem um comportamento parecido com o do sitio 2 do filme. As 
medidas foram feitas em temperatura ambiente e os tratamentos térmicos, em atmosfera de N durante 
10 horas. 
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Na FIG. 48, o sítio 1 é o substitucional, e quando aumentamos a 

temperatura de tratamento térmico, o núcleo de prova se rearranja na amostra, 

fazendo com que a fração desse sítio aumente juntamente com o aumento da 

simetria. Já quando a amostra é dopada com Cd, os parâmetros hiperfinos sofrem 

significativa alteração: a fração do sítio substitucional é menor (sítio 2) devido à maior 

quantidade de defeitos provocada pela dopagem, e, ao aumentar a temperatura de 

tratamento térmico, o GCE aumenta, como pode ser observado na FIG. 49 o que está 

de acordo com a distorção prevista na referência 10, na qual os átomos de O são 

ligeiramente empurrados para fora. 
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Figura 49 – Representação gráfica do comportamento dos parâmetros hiperfinos variando a 
temperatura de tratamento térmico em atmosfera de N da amostra em pó de SnO2 dopada com 1,41% 
de Cd após difusão de 

111
In(

111
Cd). As medidas foram feitas em temperatura ambiente. 
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Figura 50 – Espectros CAP de amostras de SnO2 variando o núcleo de prova. Os dois espectros da 
parte superior foram medidos no CERN com filmes finos de 100 nm de espessura após tratamento 
térmico por 10 minutos em vácuo a 873 K (espectro de 

111m
Cd) ou em ar a 973 K (espectro de 

117
Cd). 

Os dois espectros da parte inferior, por sua vez, foram medidos no IPEN com amostras produzidas 
pelo método Sol-Gel após tratamento térmico em vácuo a 873 K (espectro de 

111
In) ou a 973 K 

(espectro de 
181

Hf) durante 10 h em atmosfera de N. 

 

Na FIG. 50, apresentamos os espectros CAP de amostras de SnO2 variando o 

núcleo de prova. Verifica-se a presença de somente um sítio para a medida realizada 

com o núcleo 111mCd(111Cd). No entanto, as frações das outras medidas possuem 

valor aproximado.  
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Figura 51 – Representação gráfica dos parâmetros hiperfinos variando o núcleo de prova das amostras 
em pó (

181
Ta) ou filme fino (

111
In ou 

111m
Cd ou 

117
In) de SnO2. Foi realizado tratamento térmico a 873 K 

por 10 min (filmes) ou a 973 K por 10h (pó) antes da medida CAP. 

 
O GCE – tanto com o núcleo 111In, como com o Cd – possui valor próximo. 

No entanto, com o 111Ta, o GCE aumenta significativamente, como pode ser 

observado na FIG. 51. O GCE apresenta menor simetria axial quando medido com o 

111Ta e maior simetria quando medido com 111mCd e 117In. Devido à baixa estatística 

que é obtida com o núcleo 111mCd (111Cd), a confirmação da presença de pequena 

interação hiperfina magnética foi descartada com a medida do núcleo 117Cd(117In), 

apresentando apenas interação hiperfina elétrica. Nas figuras a seguir, pode-se 

observar as micrografias de microscopia eletrônica de varredura e seus respectivos 

espectros de espectroscopia por energia dispersiva das amostras em pó de SnO2 

feitas pelo método Sol-Gel variando as condições de tratamento térmico. 
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Figura 52 – Caracterização de uma amostra 
produzida pelo método Sol-Gel de SnO2 após 
tratamento térmico em atmosfera de N a 873 
K por 10 horas. Acima e abaixo à esquerda, 
micrografias eletrônicas (MEV) para a escala 
de 10 µm, 3 µm e 500 nm. Á direita, encontra-
se o espectro de análise EDS da região 1, a 
mesma região da micrografia de escala 500 
nm; abaixo e à esquerda, o espectro de 
análise EDS da região 2. 

 

 

 

 

As micrografias da FIG. 52 nas escalas de 10 µm, 3 µm e 500 nm foram 

obtidas mediante as respectivas condições: alto vácuo, HV = 10,00 kV, spot: 2.0, 

mode: SE, mag = 5.000 x, distância de trabalho (WD) = 9,8mm; mag = 30.000 x, 

distância de trabalho (WD) = 9,8 mm; mag = 100.000 x, distância de trabalho (WD) = 

9,8 mm. 
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Figura 53 – Nos quatro primeiros quadrantes, micrografias eletrônicas (MEV); abaixo, os espectros de 
análise EDS da mesma região das micrografias de escala 500 nm. Resultados obtidos após tratamento 
térmico em atmosfera de O (coluna à esquerda) ou em ar (coluna à direita). 

 

Na FIG. 53 está a caracterização de duas amostras produzidas pelo 

método Sol-Gel de SnO2 após tratamento térmico em atmosfera de O a 1173 K 

(coluna à esquerda) ou ar (coluna à direita) por 10 horas. Condições em comum: alto 

vácuo, HV = 10,00 kV, mode: SE. Condições da coluna à esquerda: spot: 2.0, mag = 

50.000 x, distância de trabalho (WD) = 11,1mm; mag = 100.000 x, distância de 
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trabalho (WD) = 11,1mm. Condições da coluna à direita: spot: 3.0, mag = 30.000 x, 

distância de trabalho (WD) = 9,1mm; mag = 100.000 x, distância de trabalho (WD) = 

9,1mm. Verifica-se que a quantidade de O após tratamento térmico na atmosfera de 

O é significativamente maior do que na amostra, cujo tratamento térmico foi feito em 

atmosfera de N (FIG. 51). O tamanho da partícula aumentou, o que já era esperado, 

pelo aumento da temperatura para 1173 K, sendo que as partículas maiores são as 

resultantes do tratamento em atmosfera de O. 

 

  
 

 
 

Figura 54 – Acima, micrografias eletrônicas (MEV); abaixo, o espectro de análise EDS da mesma 
região da micrografia de escala 500 nm de uma amostra de SnO2 dopada com 1,41 % de Cd.  

 

Na FIG. 54, apresentamos a caracterização da amostra produzida pelo 

método Sol-Gel de SnO2 dopada com 1,41 % de Cd após tratamento térmico em 

atmosfera de N a 873 K por 10 horas. Condições: alto vácuo, HV = 10,00 kV, mode: 

SE, spot: 3.0. Para a micrografia na escala de 3 µm: mag = 30.000 x, distância de 

trabalho (WD) = 13,2 mm. Para a micrografia na escala de 500 nm: mag = 100.000 x, 

distância de trabalho (WD) = 8,0 mm. Verifica-se a ausência de Cd nos espectros 
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EDS da região indicada. A quantidade de Cd foi detectada somente pela técnica de 

fluorescência de raios X. 

 
 
Figura 55 – Espectro de DRX das amostras de SnO2 pura (acima) [2] e dopada com 1,41 % de Cd 
(abaixo) produzidas pelo método Sol-Gel.  

 

Tanto a amostra de SnO2 pura quanto a dopada com Cd produzidas pelo 

método Sol-Gel apresentaram a estrutura cristalina rutilo e seus difratogramas estão 

apresentados na FIG. 55. Os tamanhos D da nanopartícula obtidos pela equação de 

Debye-Scherrer [86] foram de 7 nm para a amostra pura e 26 nm para a amostra 

dopada. Esta análise permitiu verificar que não houve formação de segunda fase. Os 

parâmetros de rede obtidos encontram se na TAB. 9. Os valores para a amostra pura 

estão muito próximos dos obtidos na literatura [1,2]. A dopagem com Cd aumentou o 

valor da coordenada dos átomos de O, assim como aumentou ligeiramente o valor de 

a e c, o que justifica o valor mais alto do GCE. 

 

Tabela 9 – Parâmetros de rede obtidos pela técnica de DRX das amostras de SnO2 
pura ou dopada com Cd produzidas pelo método Sol-Gel. 

 
Amostra a = b (Å) c (Å) O (x) O(y) O(z) 

Pura 4,7401 3,1825 0,3087 0,3087 0 

1,41 % Cd 4,7424 3,1873 0,3102 0,3103 0 
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As amostras em pó de SnO2 não apresentaram sinal suficiente para serem 

medidas com o SQUID. Esse fato indica que se há interação ferromagnética, ela é 

provocada por uma quantidade muito pequena de elétrons, tornando o sinal resultante 

imensurável. As curvas de histerese do filme fino de SnO2 estão apresentadas nos 

gráficos da FIG. 56. A área do filme medida foi de 2,9 x 3,4 mm2. Observa-se curvas 

de histerese com a variação da temperatura de 10 K a 300 K, mas sem indicação de 

saturação da magnetização. Desse modo, não é possível determinar o valor do 

campo coercivo. Os valores de remanência são negativos e as curvas de histerese 

são invertidas, pois a magnetização se torna menor durante a diminuição do campo. 
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Figura 56 – Curvas de Magnetização do filme fino de SnO2. À direita na parte inferior, um zoom ao 
redor dos eixos x e y. 

 

3.2.2 SnO2 dopado com Cu e Fe 

 

A principal motivação dessa investigação consistiu na observação de 

ferromagnetismo ou antiferromagnetismo a temperatura ambiente em dióxido de 

estanho dopado com Cu em experimentos, cujos resultados foram parcialmente 

confirmados por cálculos de primeiros princípios [119-122]. A dopagem com Cu pode 

diminuir tanto o valor do band gap quanto o índice de refração, o que favorece o uso 

do material em células solares e dispositivos óptico-eletrônicos [119-122]. Isso 

também pode ocasionar a diminuição do tamanho da partícula [119-122], fato que 

motiva a investigação do perfil magnético do material. 
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A dopagem com Cu, a princípio, não foi pretendida; no entanto, durante a 

deposição do filme pelo processo de Sputtering magnético, o feixe acidentalmente 

atingiu o porta-alvo de Cu e depositou uma alta concentração de cobre juntamente 

com o SnO2 no wafer de Si. Desse wafer foram partidos quatro pequenos pedaços 

(cada um com área aproximada 4x4 mm2) que foram medidos pela técnica CAP. 

Nesses filmes, foi implantada a concentração de 0,76%, 1%, 2% e 3% Fe, 

respectivamente, antes da medida CAP. Após o decaimento do núcleo de prova, os 

pedaços, juntamente com os outros pedaços do wafer, foram caracterizados pelas 

técnicas de fluorescência de raios X, difração de raios X, microscopia eletrônica de 

varredura e espectroscopia de energia dispersiva.  

Nesta seção, são apresentados os resultados das análises, destacando 

somente as referentes aos pedaços que foram medidos usando a técnica CAP. Da 

análise de fluorescência de raios X, foram obtidas as composições descritas na TAB. 

10. Da análise de difração de raios X foram obtidos os difratogramas mostrados na 

FIG. 57(a) destacando a região de maior concentração de picos na FIG. 57(b), os 

planos hkl e picos descritos na TAB. 11. O equipamento usado para essas análises foi 

o Empyrean Diffractometer, da empresa Panalytical B.V., sob posse da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo. O ângulo inicial foi de 5° e o ângulo final, 

80°, com um passo de 0,0131° a cada 200 s e comprimento de onda Cukα λ= 1,5418 

Å. 

 

Tabela 10 – Concentração de Fe ou Cu em amostras de SnO2 detectadas pela 

técnica de fluorescência de raios X. 

 

Amostra Cu Fe 

SnO2 1 31,8 % 1,2 % 

SnO2 2 31,0 % 0 % 

SnO2 3 39,4 % 0 % 

SnO2 4 30,6 % 0 % 
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Figura 57(a) – Difratogramas das amostras SnO2 1, 2, 3 e 4. 
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Figura 57(b) – Difratogramas das amostras SnO2 1, 2, 3 e com destaque da região de maior 
concentração de picos. 
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Tabela 11 – Planos hkl, fases, porcentagem da fase e picos dos difratogramas de 
difração de raios X das amostras SnO2 1, 2, 3 e 4 

 

Amostra SnO2 1 

Fase % Picos 2θ Planos 

SnO 10 A 28,58° 112 

SnO2 55 B 34,12° 101 

SnO2  N 57,80° 002 

Fe3O4 3 M 35,96° 311 

CuO 32 C 37,35° 002 

CuO  D 38,13° 111 

Amostra SnO2 2 

SnO 10 A 28,10° 112 

SnO2 57 B 34,89° 101 

SnO2  N 57,82° 002 

SnO2  D 37,06° 200 

CuO2 33 C 36,61° 002 

CuO2  E 42,54° -311 

Amostra SnO2 3 

SnO 42 G 30,82° 020 

CuO2 40 F 29,44° 020 

CuO2  H 33,46° 220 

SnO2 18 I 40,91° 210 

Amostra SnO2 4 

SnO 11 A 28,05° 112 

CuO2 32 L 35,61° -111 

CuO2  C 36,61° 002 

CuO2  J 43,40° -311 

CuO2  K 44,72° 311 

SnO2 57 D 37,53° 200 

SnO2  N 57,75° 002 

 

Dado o fato de as amostras serem muito pequenas, verifica-se que os 

espectros são muito ruidosos, o que confere maior incerteza à análise; por isso, a 

identificação das fases foi realizada primeiramente por comparação com a base de 

dados International Center of Diffraction Data (ICDD) e posteriormente confirmada 

pelo ajuste obtido através do programa FULLPROF. A fase SnO2 rutilo foi identificada 
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em todos os filmes como majoritária – à exceção do filme 3, em que, devido à maior 

concentração de Cu, a fase SnO2 perdeu átomos de oxigênio para o óxido de cobre, 

de modo a se tornar SnO. Verificou-se que os filmes SnO2 2 e 4 cresceram 

preferencialmente na direção (002), posto que ambos possuem uma concentração 

parecida de cobre. O único filme que não apresentou a fase CuO2 foi o filme 1. Não 

foi verificada a presença de clusters de Cu no limite de detecção do difratômetro. Os 

parâmetros de rede são apresentados na TAB. 12. 

 

Tabela 12 – Parâmetros de rede das amostras SnO2 1, 2, 3 e 4. 

 

Amostra SnO2 1 

Fase a (Å) b (Å) c (Å) grupo espacial α  Β γ 

SnO 4,9899 5,5651 11,004 Cmc21 (36) 90° = α = α 

SnO2 4,7344 = a 3,1852 P42/mnm 90° = α = α 

Fe3O4 8,3845 = a = a Fd3m 90° = α = α 

CuO 4,6987 3,4299 5,1382 Cc 90° 99,8° = α 

Amostra SnO2 2 

SnO 4,9545 5,2986 10,988 Cmc21 (36) 90° = α = α 

SnO2 4,7320 = a 3,1845 P42/mnm 90° = α = α 

CuO2 12,4394 11,3213 2,7372 F222(22) 90° = α = α 

Amostra SnO2 3 

SnO 4,9977 5,6520 11,001 Cmc21 (36) 90° = α = α 

CuO2 12,4332 11,2741 2,7359 F222(22) 90° = α = α 

SnO2 4,7388 = a 3,1855 P42/mnm 90° = α = α 

Amostra SnO2 4 

SnO 4,8596 5,5231 10,904 Cmc21 (36) 90° = α = α 

CuO2 12,4294 11,2987 2,7285 F222(22) 90° = α = α 

SnO2 4,73225 = a 3,1829 P42/mnm 90° = α = α 

 

Os parâmetros de rede a, b e c para as fases de SnO2 observados são 

menores para todos os filmes, o que indica a compressão da estrutura devido à 

presença das vacâncias de oxigênio (seções 1.6 e 1.7) sem distorção – ou seja, os 

ângulos α, β e γ continuaram sendo 90°. Os valores referenciais teóricos e 

experimentais para a fase SnO2 já foram mencionados na seção 1.6 e estão bem 

próximos dos valores obtidos pela nossa análise, considerando a imprecisão trazida 
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pelos ruídos. Os valores referenciais para as outras fases presentes nas amostras, 

por sua vez, estão apresentados na TAB. 13. 

 
Tabela 13 – Valores dos parâmetros de rede retirados da literatura. 

 

Fase a (Å) b (Å) c (Å) grupo espacial α  Β Γ Referência 

SnO 5,0000 5,7200 11,1200 Cmc21 (36) 90° = α = α [123] 

CuO 4,6927 3,4283 5,1370 Cc 90° 99,546° = α [124] 

CuO2 12,4266 11,2607 2,7382 F222(22) 90° = α = α [125] 

Fe3O4 8,3675 = a = a Fd3m 90° = α = α [126] 

 

Os tamanhos médios das partículas d obtidos através da DRX para cada 

amostra estão apresentados na TAB. 14. Verifica-se que o tamanho das partículas é 

menor do que os valores da literatura, o que é coerente a partir do momento em que 

as amostras da literatura apresentavam uma concentração menor de Cu. Ressalta-se, 

no entanto, que uma possível sobreposição de picos no pico N pode ter ocorrido, o 

que traria maior incerteza aos nossos valores, uma vez que o valor de refinamento 

dos ajustes Rp variou entre 10 e 13. 

 

Tabela 14 – Tamanhos médios de partícula d obtidos através da equação de Scherrer 
[85] das amostras SnO2 1, 2, 3 e 4 e valores da literatura.  

 

Amostra d (Å) d literatura (Å) Referência 

1 40 148 (SnO2) [127] 

2 36 438,8 (SnO2 + 3% Cu) [121] 

3 320 377,8 (SnO2 + 7% Cu) [121] 

4 29 186 (SnO2 + 11% Fe) [127] 

 

Verifica-se também que os parâmetros da literatura estão próximos dos 

obtidos por esse trabalho. Os espectros obtidos pela análise de espectroscopia de 

energia dispersiva das amostras SnO2 1, 2, 3 e 4 estão apresentados na FIG. 58 (a) e 

(b), respectivamente. Não é observada a presença de impurezas, considerando o 

limite de detecção do aparelho. O pico do elemento Pt foi obtido devido ao seu 

recobrimento com vistas a melhorar a análise. O pico do Fe se torna observável na 

escala até 40 cps/eV não apenas no espectro da amostra 1; entretanto, deve-se levar 

em conta que seu tamanho não é muito maior que o background. A confirmação de 
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que há Fe somente na amostra SnO2 1 foi efetuada através da difração de raios X e 

fluorescência de raios X, dentro do limite de detecção desses aparelhos. 

 

Figura 58(a) – Espectro EDS da amostra SnO2 1 obtido a 20 kV destacando a região de 6 a 10 keV 
para melhor observação dos picos dos elementos Fe e Cu. 
 

 

Figura 58(b) – Espectro EDS da amostra SnO2 2 obtido a 20 kV, destacando a região de 6 a 10 keV 
para melhor observação dos picos dos elementos Fe e Cu. 

 
Os espectros CAP estão apresentados na FIG. 59. Verifica-se que a 

inserção de Fe na amostra SnO2 1 provoca uma grande modificação nos espectros, 
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principalmente naquele da medida feita com campo magnético aplicado de 2,1 T. 

Verifica-se também semelhança nos espectros das amostras SnO2 2 e SnO2 4 – o 

que já era esperado, uma vez que a concentração de Cu é semelhante. Os 

parâmetros hiperfinos obtidos pelos ajustes mediante o uso dos programas NNfit e 

Nightmare são apresentados na FIG. 60. Em destaque na TAB. 15, temos os 

parâmetros da medida CAP com campo de 2,1 T da amostra SnO2 1. 

 

Figura 59 – Espectros CAP de filmes finos de SnO2 (100 nm) dopados com Cu e Fe medidos com 
111

In(
111

Cd). Na primeira coluna, estão apresentados os espectros medidos sem aplicação de campo 
magnético, enquanto na segunda e terceira colunas apresenta-se os espectros com aplicação de 
campo magnético de 0,48(5) T e 2,1 (1) T, respectivamente. Todos os filmes possuíam espessura de 
100 nm. Cada linha se refere a um filme. 



123 
 

1 2 3 4

0

4

8

12

1 2 3 4

0,0

0,5

1,0

1 2 3 4

50

100

150

200

1 2 3 4

0

50

100

1 2 3 4

0

50

100

Fe+Cu

 Sítio 1  2,1 T

 Sítio 1  2,1 T

 Sítio 1  0,48 T

 Sítio 2  0,48 T

 Sítio 1  0 T

 Sítio 2  0 T

V
z
z
 (

1
0

2
1
 V

/m
2
)

Fe+Cu 

 (

%
)

Amostra 1, 2, 3 ou 4


L
(M

ra
d
/s

)

Amostra 1, 2, 3 ou 4

f (%)

 

Figura 60 – Representação gráfica do comportamento dos parâmetros hiperfinos dos filmes finos de 
amostras SnO2 1, 2, 3 e 4 após implantação de 

111
In(

111
Cd) variando o campo externo aplicado. 

 

Tabela 15 – Destaque dos parâmetros hiperfinos da medida CAP com campo de 2,1 T 

da amostra SnO2 1, assumindo η = 0 para os dois sítios. Em parênteses, 

consta o erro das medidas. 

 

Sítio ω0 (Mrad/s) δ (%) (ω0) ωL (Mrad/s) δ (%) (ωL) f (%) β Γ 

1 128,870 (3,98) 27,327 (1,45) 30,090 (1,02) --- 95,740 (3,4) 90° 45° 

2 0 --- 32,890 (1,41) 12,201 (0,76) 4,260 (0,25) 90° 45° 

 

A amostra SnO2 1 apresenta valores de frequência de Larmor um pouco 

superiores ao valor proporcionado pelo campo magnético externo de 0,48 T ou 2,1 T, 

o que indica a amostra como paramagnética ou ferromagnética. Como o cobre é 

paramagnético, e a quantidade de cobre na amostra é elevada; logo, a hipótese de 

paramagnetismo é mais coerente. Para a medida com campo aplicado de 0,48 T, 

observou-se o aumento da frequência de Larmor; por outro lado, devido à alta 

distribuição dessa frequência, não é possível afirmar se esse dado é consistente. 
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Verifica-se que os parâmetros hiperfinos das amostras SnO2 2 e SnO2 4 

são muito semelhantes, o que confirma a semelhança observada através dos dados 

obtidos pela técnica de difração de raios X e fluorescência de raios X. Observa-se, 

também, um aumento no GCE para essas quatro amostras em relação às amostras 

de SnO2 puras. Isso indica que o cobre aumentou a condução na amostra. Sem 

aplicação de campo magnético, verifica-se que o sítio 2 é totalmente assimétrico. 

Nos espectros de EDS da amostra SnO2 2, por sua vez, foi observado um 

pico do Fe que não era muito maior do que o background, embora nenhuma fase de 

Fe foi encontrada na análise de difração de raios X. Já nos espectros CAP, verifica-se 

o mesmo fenômeno da amostra SnO2 1, o que dificulta definir se o estado magnético 

da amostra rege paramagnetismo ou ferromagnetismo. Mesmo que a chance de 

paramagnetismo seja maior, a hipótese de ferromagnetismo não deve ser descartada. 

No entanto, verifica-se que a fração do núcleo de prova que sente a parte do 

ordenamento magnético é bem inferior à parte menos sensível a ele. Isso indica que a 

quantidade de polarons magnéticos é tão pequena que, mesmo que haja 

ferromagnetismo, tal fenômeno se manifesta como de curto alcance devido a grande 

distância entre os polarons.  

Foram fixados os valores de β a 90°, pois os campos magnéticos foram 

aplicados perpendicularmente ao plano dos detectores. O valor γ foi fixado em 45°, 

pois este é o ângulo entre projeção de β nesse plano e o detector start. O valor de eta 

foi fixado para os dois sítios quando da presença de um campo magnético, de forma a 

possibilitar a análise. 

A dopagem com Cu ou com Cu e Fe modificou tanto a estrutura cristalina 

da amostra de SnO2 que os espectros ficaram altamente distribuídos, revelando a 

enorme quantidade de defeitos que não foi retirada pelo tratamento térmico usual de 

10 min a 600°C em ar. Não houve semelhança entre os valores de 𝜔𝐿 encontrados 

nesse trabalho e os valores obtidos pela literatura, fato que evidencia que o núcleo de 

prova não ficou próximo a um cluster dessa fase, identificado pela difração de raios X. 

Os valores de 𝜔𝐿 da literatura são 151 Mrad/s para a fase Fe3O4 [126] e 108 Mrad/s 

[126] para a fase Fe2O3. 
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3.3 Amostras em pó e filmes finos de TiO2 
 

Nessa seção serão apresentados os resultados dos filmes finos e da amostra em pó 

de TiO2. A amostra em pó contém 3 % de Fe, enquanto os filmes finos não 

apresentam dopagem. Os filmes finos foram medidos com diferentes núcleos de 

prova 181Hf(181Ta), 111In(111Cd) e 111mCd(111Cd); a amostra em pó, por sua vez, foi 

medida apenas com o uso de 111In(111Cd). Tais medidas CAP foram feitas variando a 

temperatura de medida de 11 K a 923 K após o tratamento térmico feito em vácuo a 

873 K (para medidas com 111In(111Cd) ou 111mCd(111Cd), o que pode ter possibilitado a 

permanência de defeitos produzidos pelo processo de implantação. Na literatura, 

entretanto, podem ser encontrados resultados de medidas CAP [40, 128-130] após 

tratamentos térmicos que conferiram uma quantidade bem menor de defeitos do que 

a apresentada nas amostras desse trabalho.  

A principal motivação para estudar essas amostras com alto grau de 

defeitos não é somente a candidatura desse óxido em spintrônica [26], mas também a 

sua aplicação como Menristor [131]. Nesse dispositivo, duas camadas de filmes de 

TiO2 de diferentes estequiometrias ficam sujeitas à aplicação de um campo elétrico. 

Cada camada, por sua vez, possui diferentes resistências e a resistência do filme 

como um todo depende não apenas da quantidade de carga que fluiu através da 

fronteira entre as duas camadas, mas também da direção dessa corrente. A 

resistência depende, em suma, da história da corrente através de um mecanismo 

químico [132]. 

O filme fino também foi medido com aplicação de campo magnético a 295 

K. Medidas de difração de raios X, fluorescência de raios X, microscopia eletrônica de 

varredura e espectrocopia de energia dispersiva também foram realizadas. O conjunto 

de parâmetros usados no microscópio eletrônico de varredura foi: distância de 

trabalho 11.1 mm, spot 2.0, mag 50000 x, HV 10 kV, modo vácuo, Quanta 600 FEG. 

As curvas de histerese foram feitas usando o SQUID e VSM, com temperatura a 

variar de 2 K a 300 K com um campo magnético aplicado de 70 kOe. O tratamento 

térmico para a amostra medida com 181Hf(181Ta) foi de 1073 K durante 10 minutos. 
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3.3.1 Filme fino de TiO2  

 

O resultado da análise de fluorescência de raios X mostrou apenas a presença de Si 

– devido ao substrato –, Ti e O. A micrografia MEV mostrada na FIG. 61 confirma o 

resultado obtido com o raio X de que o valor das partículas é menor do que 10 nm, 

uma vez que a resolução máxima da escala de 500 nm do equipamento não permitiu 

a observação da morfologia.  

 

 
 

  

Figura 61 – Imagem MEV do filme fino de TiO2. 

 

A FIG. 61 mostra perante a máxima resolução do detector que o filme é 

homogêneo e as partículas, menores que a resolução de medida do equipamento, 

que é por volta dos 10 nm. O espectro EDS dessa área é mostrado na FIG. 62. A 

baixa temperatura de deposição deve ter sido a causa principal da ocorrência de 

nanopartículas, haja vista que o tamanho do cristal é um fator muito importante para 

obter interação ferromagnética. 
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Figura 62 – Espectro EDS do filme fino de TiO2. 

No caso de partículas muito pequenas, podem ocorrer flutuações térmicas, 

causando desordem magnética; nenhuma histerese é observada nas medidas de 

magnetização 𝑀(𝐻), pois a amostra assume comportamento superparamagnético. 

Esse fenomeno já é observado em partículas de tamanho (9-10 nm) de Co-doped 

TiO2 dopado com Co [88]. 

O espectro EDS da FIG. 62 indica a presença de Ti e O. O pico do Si é 

decorrente do substrato e Pt foi adicionado para cobrir a superfície com vistas a obter 

melhor contato. Esse resultado indica claramente que não há impureza na amostra, 

levando em conta o limite de detecção do aparelho de 0,2 % em massa. Na FIG. 63 

está apresentado o difratograma de difração de raios X. 

 
 

 

Figura 63 – Difratograma de difração de raios X do filme fino de TiO2. 
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A fase rutilo do grupo espacial (P42/mnm) é a única apresentada. Os picos 

são 27,75° (110) e 36,22° (101) de acordo com JCPDS 88-1175, e 54,79° (211) em 

acordo com JCPDS 84-1286. O tamanho da partícula é de 3,6 nm, valor deduzido 

usando a equação de Scherrer. A cor dos filmes era azul escuro e a espessura ~ 88 

nm. A FIG. 64 mostra os espectros CAP para as medidas à temperatura ambiente e 

acima dela usando 111In(111Cd) como núcleo de prova após tratamento térmico em 

vácuo de 10 minutos a 873 K. 
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Figura 64 – Espectros CAP do filme fino de TiO2 medidos usando 
111

In(
111

Cd) como núcleo de prova. O 
ajuste dos parâmetros hiperfinos está representado pela linha vermelha.  

 

Verifica-se que a amplitude do espectro aumenta em consonância com o 

aumento da temperatura de medida, além de uma dependência com a história de 

tratamentos térmicos. Isso se deve ao fato de a mobilidade e de a massa efetiva de 

portadores nesse óxido serem totalmente dependentes da quantidade de defeitos e 

da temperatura [132].  

A FIG. 65 mostra os espectros CAP também de um filme fino de TiO2 

usando 111In(111Cd) ou  111mCd(111Cd) como núcleo de prova após tratamento térmico 

em vácuo de 10 minutos a 873 K.  
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Figura 65 – Espectros CAP do filme fino de TiO2 medidos usando 

111
In(

111
Cd) (à esquerda) ou 

111m
Cd(

111
Cd) (à direita) como núcleo de prova.  

 

A FIG. 66 mostra o espectro CAP da medida realizada a 50 K do filme fino 

de TiO2 usando 111mCd(111Cd) como núcleo de prova após tratamento térmico em 

vácuo de 10 minutos a 873 K. Observa-se uma mudança significativa no espectro, 

que vem a ser ilustrada no efeito destacado em sua ampliação na região de 0 a 50 ns 

da FIG. 66 e reproduzível nas medidas de magnetização apresentadas nas FIG. 67 e 

68. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 66 – Espectro CAP do filme fino de TiO2 medido a 50 K usando 

111m
Cd(

111
Cd) como núcleo de 

prova. Em destaque a região de 0 a 50 ns. 
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(a) 

 

 
 
 
 
 
 

(b) 

Figura 67 – Curvas de histerese obtidas através das medidas de magnetização do filme fino de TiO2. 
(a) sem subtração da contribuição diamagnética do substrato Si (1 0 0), (b) após subtração do 
diamagnetismo a 300 K.  
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Figura 68 – Curvas de magnetização das medidas FC e ZFC do filme fino de TiO2 com destaque à 
direita na região próxima a 50 K. 

  

A medida de ZFC, por sua vez, mostra claramente a anomalia observada 

no espectro CAP medido a 50 K. A diferença nas curvas ZFC e FC decorre da 

dependência histórica magnética da amostra. Abaixo de 10 K, ambas as curvas 

assemelham-se à curva ideal de um material paramagnético; no entanto, observa-se 

que, no intervalo de 10 a 60 K, a curva apresenta uma componente ferromagnética, o 

que está de acordo com a presença da frequência de Larmor obtida com os 

resultados das medidas CAP relacionados na TAB. 16. A partir de 60 K, a curva 

revela novamente o comportamento de um material paramagnético, mantendo-o até 

alcançar 300 K, o que também está de acordo com a presença somente de interação 

quadrupolar observada na medida CAP a 295 K. A histerese observada a 300 K na 

curva 𝑀(𝐻), com saturação, revela uma componente ferromagnética de baixa 

intensidade que não foi observada nos parâmetros hiperfinos perante as condições de 

medida. Os parâmetros hiperfinos das medidas realizadas a partir da temperatura 
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ambiente encontram-se na FIG. 69; já os valores de campo coercivo e magnetização 

remanente encontram-se na TAB. 17. 

 

Tabela 16 – Parâmetros hiperfinos e seus respectivos erros do filme fino de TiO2, 

sendo A = 11 K e B = 27 K as temperaturas de medição da amostra medida 

com 111In(111Cd) e A = (variando entre 11 e 13) K e B = 50 K as 

temperaturas das amostras medidas com 111mCd(111Cd).  

 

  
111

In(
111

Cd) 
111m

Cd(
111

Cd) 

  Sítio 1 Sítio 2 Sítio 1 Sítio 2 

 Vzz (10
21

 V/m
2
) 4,41 (0,17) 5,74 (0,29) 3,99 (0,21) 5,51 (0,24) 

A η 0 0 0 0 

 δ 12,51 (0,94) 22,41 (1,21) 13,12 (0,88) 24,47 (1,35) 

 ωL (Mrad/s) 2,18 (0,13) 15,43 (0,49) 1,78 (0,14) 15,98 (0,52) 

 f (%) 70,49 (3,88) 29,51 (1,56) 66,65 (3,78) 33,35 (1,97) 

 Vzz (10
21

 V/m
2
) 4,53 (0,4) 7,97 (0,64) 12,91 (1,3) 6,60 (0,67) 

 η 0 0 0 0 

B δ 15,2 (1,04) 15,1 (0,95) 18,12 (1,53) 15,30 (1,34) 

 ωL (Mrad/s) 1,74 (0,71) 13,76 (1,01) 120,36 (8,77) 30,17 (2,59) 

 f (%) 57,52 (1,98) 42,48 (2,86) 66,67 (5,24) 33,33 (2,45) 

 

Tabela 17 – Valores de campo coercivo e remanência do filme fino de TiO2. 

 

Temperatura (K) Hc (Oe) Mr (µ emu/mol) 

10 - 23,6 1,49 

100 - 9,93 0,74 

300 - 1,39 0,00 

 

Observa-se valores muito próximos dos parâmetros hiperfinos entre as 

medidas feitas usando 111In(111Cd) ou 111mCd(111Cd). Todos os parâmetros obtidos até 

50 K apresentam interação combinada; por isso, para poder ajustá-los, foi necessário 

assumir que o parâmetro de assimetria fosse nulo e que a distribuição de frequências 

ficasse em torno de 𝜔𝐿. O sítio 1, com maior fração, pode estar associado tanto à 

posição substitucional do Ti ou a defeitos, uma vez que a distribuição de frequências 

assume valores muito semelhantes ao do outro sítio. Verifica-se que os valores de 

campo coercivo são baixos, o que é uma vantagem para uma aplicação que necessite 

de reversibilidade, mas os valores de remanência são quase desprezíveis, o que 

invalidaria o uso dessa amostra em um sistema de comportamento não volátil. 
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Figura 69 – Parâmetros hiperfinos e seus respectivos erros do filme fino de TiO2 usando 
111

In(
111

Cd) 
como núcleo de prova. As medidas destacadas pelos retângulos azuis não foram feitas seguindo a 
ordem crescente de temperatura.  

  

Para as medidas feitas a partir da temperatura ambiente, foi possível 

determinar o valor do parâmetro de assimetria, uma vez observada somente interação 

hiperfina elétrica. O núcleo de prova continua a ocupar dois sítios; um deles, com 

menor fração, é altamente simétrico (sítio 1) com frequências menos distribuídas do 

que as do outro sítio, possuindo relativa estabilidade no valor do 𝑉𝑧𝑧 quando se varia a 

temperatura de medida. Desse modo, esse sítio pode ser atribuído ao átomo de Ti no 

centro do octaedro do rutilo MO6, que pode ser identificado nas FIG. 6 e 7. Na faixa 
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de 523 a 823 K, verifica-se que o segundo sítio assume valor de 𝑉𝑧𝑧 semelhante ao 

primeiro, o que é uma evidência de que o núcleo de prova ocupa o sítio de um defeito 

cuja distribuição de cargas da vizinhança é totalmente assimétrica. Como o 

tratamento térmico realizado não foi suficiente para recuperar grande parte dos danos 

provocados pelo processo de implantação, a fração desse sítio é maior. 

3.3.2 TiO2 + 3 % Fe amostra em pó 

 

A amostra em questão foi preparada pelo método Sol-Gel e medida após implantação 

de 111In(111Cd). Não há nenhuma outra caracterização dessa amostra, a não ser as 

medidas CAP e de magnetização, já que a amostra foi se perdendo a cada tentativa 

de implantação de 111mCd(111Cd) até que nada mais dela restasse; logo, não há como 

confirmar se a porcentagem de Fe está correta. Os espectros CAP estão mostrados 

na FIG. 70 e 71 e os parâmetros, na FIG. 72. 
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Figura 70 – Espectros CAP da amostra em pó de TiO2 medida usando 
111

In(
111

Cd) como núcleo de 
prova após a primeira implantação. O ajuste dos parâmetros hiperfinos está representado pela linha 
vermelha. A ordem das medidas está definida por ordem alfabética. 
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Figura 71 – Espectros CAP da amostra em pó de TiO2 medida usando 

111
In(

111
Cd) como núcleo de 

prova após a segunda implantação. O ajuste dos parâmetros hiperfinos está representado pela linha 
vermelha. A ordem das medidas está definida por ordem alfabética. 
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Figura 72 – Parâmetros hiperfinos e seus respectivos erros da amostra em pó de TiO2 + 3 % Fe 
usando 

111
In(

111
Cd) como núcleo de prova. Os pontos da medida a 523 K estão destacados pelo 

retângulo (espectro A). 

 
Assim como para a amostra sem Fe, verifica-se que a amplitude do 

espectro aumenta em consonância com o aumento da temperatura de medida e a 

dependência do gradiente de campo elétrico com a história de tratamentos térmicos, 

pelo mesmo fato de a mobilidade e de a massa efetiva de portadores nesse óxido 

serem totalmente dependentes da quantidade de defeitos e da temperatura [132]. A 

mobilidade em TiO2 é aproximadamente duas vezes menor que em SnO2 [132] e o 

tempo de vida nos portadores é de 30 ns; já com íons de Fe3+, ela chega a durar 

horas [132]. O sítio com maior fração é o que apresenta maior assimetria até a 
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medida de 523 K, quando o núcleo de prova começa a migrar para a superfície da 

amostra. Na FIG. 73 estão as curvas de histerese para essa amostra, com destaque à 

direita nos valores de campo coercivo e remanência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 – Curvas de histerese obtidas através das medidas de magnetização da amostra em pó de 
TiO2 + 3 % Fe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 – Curvas de magnetização das medidas FC da amostra em pó de TiO2 + 3 % Fe. À direita na 
curva H/M, H = 500 Oe. 

 

Nas FIG. 73 e 74, verifica-se um comportamento semelhante ao filme fino, 

em que a maior contribuição de ordenamento magnético ocorre a 2 e 10 K. Uma 

pequena anomalia é observada também a 50 K, mas com menor intensidade que a 

anomalia verificada no filme fino. Também verifica-se da curva apresentada na FIG. 

74 à esquerda uma pequena assinatura da contribuição ferromagnética em conjunto 

com a grande contribuição paramagnética. Por outro lado, verifica-se pela FIG. 73 

que, à 200 K, o filme já assume comportamento paramagnético. Os valores de 

remanência e campo coercivo são bem maiores do que os valores para os filmes finos 

sem dopagem e estão relacionados na TAB. 18. 
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Tabela 18 – Valores de campo coercivo e remanência da amostra em pó de TiO2 

dopada com Fe. 
 
 

Temperature (K) Hc (Oe) Mr (µ emu/mol) 

10 900 1.47 

65 100 0.78 

300 120 0.018 

 

Tanto a amostra em pó dopada com Fe como o filme fino sem dopagem 

apresentam uma interação hiperfina combinada – ou seja, elétrica e magnética para 

baixas temperaturas (abaixo de 70 K), fato que pode ser justificado pelas seguintes 

hipóteses baseadas nos resultados da referência [132]: 

- A mobilidade máxima dos elétrons 3d em TiO2 fica por volta dos 30 K. No 

presente trabalho, na medida a 27 K, o valor do gradiente de campo 

elétrico para os dois sítios é maior do que na medida a 11 K; 

- A concentração dos portadores de cargas aumenta exponencialmente 

abaixo de 10 K. O valor da magnetização macroscópica no nosso trabalho 

também varia abaixo dessa temperatura; 

- O valor mínimo da resistividade é obtido por volta dos 40 K. No presente 

trabalho, a mudança no espectro CAP a 50 K pode indicar que a 

resistividade mínima fica por volta dos 50 K, o que torna descartável a 

hipótese de contaminação de oxigênio no equipamento SQUID. 

Com base nessas três hipóteses, sugere-se que o ordenamento magnético 

que ocorre em baixa temperatura nesse óxido está relacionado à alta mobilidade de 

elétrons, à alta concentração de portadores de carga e à alta resistividade. Em 

semicondutores de band gap largo, segundo o trabalho de Doru Lupascu et al [66], 

elétrons podem ser fornecidos de quatro diferentes modos:  

1) pela banda de condução, devido a elétrons termicamente excitados dos 

níveis de defeitos próximos energeticamente da banda de condução;  

2) pela própria banda de valência, formando um buraco;  

3) por um nível de defeito, por exemplo, de uma impureza vizinha;  

4) pelo salto de elétrons entre os níveis de defeitos (da língua inglesa 

variable-range hopping).  

O último assinalado é provavelmente o mecanismo que está promovendo o 

ordenamento magnético em baixas temperaturas. Logo, é necessário encontrar um 
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método de obter tais condições em temperatura ambiente para tornar a candidatura 

desse óxido em spintrônica mais atraente, já que neste trabalho não foi encontrada 

nenhuma evidência de ordenamento ferromagnético em temperatura ambiente que 

possua intensidade suficiente para tal aplicação. 
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3.3.3 Filme fino de TiO2 usando 181Hf(181Ta) 

 

Os espectros CAP do filme fino de TiO2 usando 181Hf(181Ta) como núcleo de prova 

após tratamento térmico realizado a 1073 K durante 10 minutos em vácuo estão 

apresentados na FIG. 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 75 – Espectros CAP do filme fino de TiO2 medido usando 

181
Hf(

181
Ta) como núcleo de prova. O 

ajuste dos parâmetros hiperfinos está representado pela linha vermelha. A ordem dos espectros 
corresponde à sequência de medidas. 

 

Não foi observada variação significativa na amplitude dos espectros; isso 

se deve ao fato de o núcleo de prova não ser tão sensível às variações do nível de 

Fermi do material como ocorre com o 111In(111Cd). Os parâmetros hiperfinos estão 

apresentados na FIG. 76. Tais parâmetros, após o tratamento térmico rápido, 

mostram baixa dependência da temperatura, porque os núcleos de sonda 181Hf(181Ta) 

não são sensíveis o suficiente para detectar efeitos de ligação direcional. 
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Figura 76 – Parâmetros hiperfinos das medidas CAP do filme fino de TiO2 medida usando 

181
Hf(

181
Ta) 

como núcleo de prova.  

 
Os resultados CAP indicam a presença de duas interações de quadrupolo 

elétrico. Uma delas, com frequência quadrupolar elétrica bem definida (δ < 6%) e 

parâmetro de assimetria η ~ 0,3, correspondente a um gradiente de campo elétrico em 

torno de (EFG) 1,4 x 1022 V/m2, tem sido atribuída à fase rutilo [128-130]; a outra 

interação se caracteriza por frequência de quadrupolo elétrico mais distribuída 

(δ ~50%), à assimetria axial (η ~ 0,13, é correspondente a um gradiente de campo 

elétrico em torno de 4,3 x 1022 V/m2 e relaciona-se provavelmente ao sítio dos 

defeitos.  
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O valor EFG do nosso trabalho do sítio 1 não está de acordo com 

resultados anteriores, e a diferença se deve provavelmente à presença de átomos de 

Hf estáveis, acidentalmente implantada em conjunto com os núcleos de sonda ou 

devido ao tamanho muito pequeno de partícula do nosso filme. Devido à afinidade 

entre o Hf e Ti, os parâmetros de assimetria não se alteraram significativamente. 

Algumas barras de erro não podem ser vistas, uma vez que as suas incertezas são 

menores do que os pontos de dados. A possibilidade de dopagem n e/ou p em TiO2, 

independentemente da dopagem magnética (Fe), permite o controle das propriedades 

elétricas e magnéticas que conferem flexibilidade de aplicação, como o design do 

equipamento e a sua operação. A baixa dopagem de Hf estável não afetou com maior 

peso os parâmetros hiperfinos, mas sim o tamanho das nanopartículas que 

desempenham um papel importante. Estima-se que a quantidade de Hf estável 

implantada foi menor que 1012 átomos/cm2, visto que esse é o valor total da 

concentração de 181Hf(181Ta) e normalmente não causa alterações na amostra. 

Conclui-se que a ausência do ferromagnetismo após o tratamento térmico 

é devido ao tamanho de partículas muito pequeno, sendo responsável para o 

superparamagnetismo esperado [88]. No entanto, não se deve descartar que a 

ausência de um metal de transição do agente dopante magnético pode ser 

responsável pela ausência de interacão magnética, uma vez que a dopagem está 

relacionada com os defeitos.  

 

3.3.4 TiO2 + Fe e 111In(111Cd) 
 

Em um dos filmes de TiO2, foi implantada uma pequena quantidade de Fe (1 %) no 

implantador BONIS a 80 keV e fluência de 1,5 x 1016 átomos/cm2. Na FIG. 77 estão 

apresentados os espectros CAP usando como 111In(111Cd) núcleo de prova.  
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Figura 77 – Espectros CAP do filme fino de TiO2 + Fe (100 nm) medido após implantação de 
111

In(
111

Cd). A sequência dos espectros coincide com a sequência de medidas realizadas. 

 

Como nenhum tratamento térmico antecede essas medidas, observa-se 

que o núcleo de prova começou a se difundir na amostra após a medida realizada a 

573 K, o que implicou a alteração dos parâmetros hiperfinos, como pode ser 

observado na FIG. 78. 
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Figura 78 – Gráficos dos parâmetros hiperfinos do filme fino TiO2 dopado com Fe (88 nm). As medidas 
iniciais estão destacadas pelo retângulo. 

 
A partir da medida a 573 K, não se verifica alteração significativa nos 

espectros, o que fez com que os parâmetros hiperfinos permanecessem constantes, 

aproximando-se dos valores do filme fino sem dopagem. Houve apenas uma pequena 

diminuição na amplitude dos espectros nas medidas realizadas a temperaturas 

baixas. Nenhum tratamento térmico antecede essas medidas; desse modo, 

considera-se a última medida a temperatura alta (673 K) como o tratamento térmico 

que antecede as medidas a temperaturas baixas até a temperatura ambiente. Mesmo 

que a quantidade de Fe implantada tenha sido pequena, observa-se uma grande 
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formação de defeitos, o que diminuiu o valor do GCE e do η nos dois sítios quando 

comparados com o filme fino puro. Embora a amostra estivesse em uma condição 

potencial de mais defeitos do que o filme fino puro, não foi observada interação 

hiperfina magnética em nenhuma das medidas perante as condições de medida, 

somente interação hiperfina elétrica. Na FIG. 79 estão apresentados os difratogramas 

de difração de raios X dos filmes de TiO2 dopados com Fe (TiO2 A) ou Co (TiO2 B). 

 

0

1000

2000

20 40 60 80
0

1000

2000

TiO
2
 A

Contagens (u.a.)

TiO
2
 B

2  (°)
 

Figura 79 – Difratogramas de difração de raios X dos filmes de TiO2. 

 

Verifica-se pelo difratrograma de DRX (TiO2 A) que a enorme quantidade 

de defeitos na estrutura fez com que somente uma reflexão fosse observada: o pico 2 

θ = 22,10°, que pode ser tanto a reflexão (110) da fase rutilo quanto a reflexão (101) 

da fase anatase defasadas. O tamanho da partícula, deduzido pela equação de 

Scherrer, é de 19,92 nm. O dopante Fe não foi detectado nas análises de 

fluorescência de raios X, difração de raios X e espectroscopia de energia dispersiva 

cujo espectro é apresentado na FIG. 80; no entanto, não é descartada a hipótese da 

presença desse elemento na amostra, uma vez que essas técnicas não possuem 

limite de detecção suficientes para esse tipo de amostra. 
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Figura 80 – Espectro de análise EDS da amostra de TiO2 dopado com Fe. 

 

Pelo espectro da análise EDS, verifica-se que não há impureza na amostra 

dentro do limite de detecção do aparelho. O elemento Pt foi usado para recobrir a 

amostra. 
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3.3.5 TiO2 + Co e 111In(111Cd) 

 

Em uma amostra de TiO2 em formato de filme fino foi implantada uma pequena 

quantidade de Co no implantador BONIS a 80 keV e fluência de 7,0 x 1016 

átomos/cm2. Na FIG. 81, estão apresentados os espectros CAP usando 111In(111Cd) 

como núcleo de prova.  
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Figura 81 – Espectros CAP do filme fino de TiO2 + Co (88 nm) medidos após implantação de 
111

In(
111

Cd). A sequência dos espectros coincide com a sequência de medidas realizadas. 
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Observa-se que a implantação do metal de transição Co com essa dose 

modificou a estrutura da amostra ao provocar muitos defeitos, posto que não foi 

verificada uma alteração significativa nos espectros até que a temperatura de medida 

fosse elevada a 673 K. Uma pequena alteração na amplitude dos espectros é 

observada na faixa de temperatura de medida de 773 K até 923 K. Os parâmetros 

hiperfinos permaneceram constantes até a medida a 673 K e em temperatura 

ambiente: No sítio 1, 𝑉𝑧𝑧 = 5,0 (0,5) 1021 𝑉/𝑚2, η = 0,99 (0,09), δ = 20 (2)%  e 

f = 30 (2)%. No sítio 2: 𝑉𝑧𝑧 = 4,0 (0,4) 1021 𝑉/𝑚2, η = 0,95 (0,9), δ = 30 (3)%  e 

f = 70 (4)%. A partir de 773 K, parte dos defeitos se recuperaram e os parâmetros 

hiperfinos podem ser observados na TAB. 19.  

 

Tabela 19 – Parâmetros hiperfinos do filme fino de TiO2 + Co e seus respectivos erros 

 

Temperatura (K)  Vzz (1021 V/m2) η δ  (%) f (%) 

773 Sítio 1 6,68 (0,7) 0,64 (0,02) 58,09 (3,97) 79,51 (3,65) 

 Sítio 2 4,13 (0,41) 0,50 (0,03) 11,76 (1,02) 20,49 (1,34) 

873 Sítio 1 6,72 (0,7) 0,64 (0,02) 58,14 (3,25) 81,16 (3,21) 

 Sítio 2 4,03 (0,4) 0,48 (0,02) 7,01 (0,70) 18,84 (1,22) 

923 Sítio 1 6,77 (0,7) 0,63 (0,01) 60,51 (3,44) 92,49 (3,96) 

 Sítio 2 6,19 (0,6) 0,46 (0,02) 4,66 (0,41) 7,51 (1,98) 

 

Também verifica-se a presença de dois sítios, mas com valores de GCE 

maiores do que na amostra TiO2 A. Na medida a 923 K, verifica-se novamente um 

aumento no valor do GCE no sítio 2, uma vez atingida uma condição de menor 

quantidade de defeitos. Não foi observada interação hiperfina magnética em nenhuma 

das medidas perante as condições de medida. Na FIG. 82 está apresentado o 

espectro de análise EDS. Observa-se por esse espectro que não há impureza na 

amostra dentro do limite de detecção do aparelho, sendo que o elemento Pt foi usado 

para recobrir a amostra. Não é descartada a hipótese da presença desse elemento 

Co na amostra. Embora o Co possua raio atômico menor do que o Fe, tal elemento 

possui massa atômica maior, o que ocasiona maior quantidade de defeitos quando a 

amostra é submetida à implantação. Observa-se no difratrograma de DRX (TiO2 B) 

apresentado na FIG. 79 que a enorme quantidade de defeitos na estrutura fez com 

que somente uma reflexão fosse observada: o pico 2 θ = 21,91° que, assim como o 
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difratograma da amostra (TiO2 A), pode ser tanto a reflexão (110) da fase rutilo quanto 

a reflexão (101) da fase anatase defasadas..  

 

Figura 82 – Espectro de análise EDS da amostra de TiO2 dopado com < 0,001% Co. 

 

3.4 SnO2 + Co e 111In(111Cd) 

 

Em um dos pedaços de filmes finos de SnO2, foi implantada uma pequena quantidade 

de Co (1 %) no implantador BONIS a 80 keV e fluência de 1,5 x 1016 átomos/cm2. Na 

FIG. 83 estão apresentados os espectros CAP usando como 111In(111Cd) núcleo de 

prova.  
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Figura 83 – Espectros CAP do filme fino de SnO2 (100 nm) implantado com Co e 

111
In(

111
Cd), 

respectivamente.  

 

A sequência dos espectros corresponde à sequência de medidas, e, com 

isso, verifica-se o reordenamento da estrutura a 873 K e em 923 K. Observa-se 

diminuição da amplitude nos espectros medidos em temperatura ambiente (295 K) 

após as medidas em temperatura alta (873 K e 923 K). Os parâmetros hiperfinos 

estão apresentados na FIG. 84. 
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Figura 84 – Representação gráfica do comportamento dos parâmetros hiperfinos do filme fino de SnO2 
(100 nm) dopado com Co após implantação de 

111
In(

111
Cd). 

 

Os pontos ressaltados pelo pontilhado azul correspondem às últimas 

medidas realizadas a 295 K, de acordo com a ordem dos espectros encontrados na 

página anterior. Diante disso, verifica-se que a recuperação de defeitos se inicia a 573 

K, implicando a diminuição do parâmetro de assimetria do sítio que está cercado por 

defeitos. Ao aumentar a temperatura de medida, observa-se que a 873 K a estrutura 

se reordena, de forma a se assemelhar à estrutura observada nos espectros tanto do 

filme fino de SnO2 sem dopante quanto à da amostra em pó sem dopagem. Com a 
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diminuição da amplitude dos espectros das medidas a 295 K, observa-se um maior 

valor de GCE e η, além de uma grande mudança no valor da fração. Não foi 

observada interação hiperfina magnética nesse resultado. Os difratogramas de 

difração de raios X encontram-se na FIG. 85. Os espectros EDS encontram-se na 

FIG. 86. 
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Figura 85 – Difratogramas de difração de raios X dos filmes finos de SnO2 dopados com Co (SnO2 B) 

ou sem dopante (SnO2 A). 

 

Figura 86 – Espectros de análise EDS dos filmes finos de SnO2 (acima) ou SnO2 dopado com Co 

(abaixo). 

Os picos, o tamanho da partícula (D) deduzido pela equação de Scherrer e 

parâmetros de rede encontram-se na TAB. 20. Observa-se que o tamanho da 
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partícula é menor no caso do filme fino puro (SnO2 A) e que os parâmetros de rede 

obtidos são muito próximos dos valores obtidos pela literatura [50,51]. Também 

verifica-se que os picos estão defasados em relação aos valores convencionais da 

literatura [50,51], fato que ocorre devido à presença de defeitos, uma vez que a 

temperatura da última medida CAP não foi suficiente para recuperar todos os defeitos 

causados pela implantação. As análises de DRX foram feitas após o decaimento do 

núcleo de prova. Da análise EDS, não consta a presença do dopante e impurezas nas 

amostras SnO2 A e SnO2 B. 

 

Tabela 20 – Parâmetros de rede dos filmes finos de SnO2. 

 

 2θ D (nm) a (Å) b (Å) c (Å) grupo espacial α  Β γ 

(SnO2 A) 22,79° 9,9 4,7448 = a 3,1872 P42/mnm 90° = α = α 

 30,41°         

 48,54°         

(SnO2 B) 22,12° 22,6 4,7469 = a 3,1844 P42/mnm 90° = α = α 

 29,78°         

 47,28°         

 

3.4.1 SnO2 dopado com 2,8% de Fe - 111In(111Cd) 

 

A amostra SnO2 dopada com 2,8% de Fe foi produzida através do método Sol-Gel e o 

núcleo de prova foi inserido na amostra durante o processo químico de preparação. O 

tratamento térmico que antecede as medidas CAP foi realizado a 773 K durante 10 

horas em fluxo de N. Na FIG. 87 estão apresentados os espectros CAP. 
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Figura 87 – Espectros CAP da amostra em pó de SnO2 dopada com 2,8 % de Fe usando o núcleo de 
prova 

111
In(

111
Cd). A ordem dos espectros corresponde a ordem das medidas.  

 
Não se observa variação significativa na amplitude dos espectros. Um 

ruído eletrônico na região de 80 a 160 ns não interferiu na obtenção dos parâmetros 

hiperfinos que estão apresentados na FIG. 88. 
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Figura 88 – Representação gráfica do comportamento dos parâmetros hiperfinos variando a 
temperatura de medida da amostra em pó de SnO2 dopada com 2,8% de Fe usando 

111
In(

111
Cd) como 

núcleo de prova. 

 
Verifica-se um aumento no GCE no sítio 1 abaixo de 150 K juntamente com 

um aumento do parâmetro de assimetria. Comparando esses resultados com os da 

amostra sem dopagem, observa-se que o Fe não produziu grandes defeitos na 

amostra; portanto, conclui-se que ele estava diluído. 

Uma fraca interação hiperfina magnética foi observada, com frequência de Larmor 

ω𝐿  =  10 Mrad/s que ganha evidência atingindo 17 Mrad/s quando se diminui a 

temperatura de medida. Este resultado foi publicado em 2012 [6]. Como essa 

interação é nula acima da temperatura ambiente, a aplicação em spintrônica pode ser 

descartada. Antes de serem realizadas as medidas CAP, a amostra foi analisada 

usando EDS e MEV após diferentes tratamentos térmicos perante as seguintes 

condições: alto vácuo, HV = 10,00 kV, det = ETD, mag = 100.000x, spot: 2.0, distância 

de trabalho (WD) = 10,8 nm para 773 K em ar, WD = 11,3 nm para 773 K em fluxo de 

N e WD = 11,3 nm para 873 K em ar. O resultado da observação está apresentado na 

FIG. 89. O tratamento térmico a 773 K em fluxo de N possibilitou uma menor 
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quantidade de oxigênio na amostra e menor tamanho de partícula; logo, ele foi 

escolhido para anteceder as medidas CAP. 

 

 

 

Figura 89 – Caracterização das amostras produzidas pelo método Sol-Gel de SnO2 dopadas com 2,8 % 
de Fe variando o tratamento térmico: a 773 K em ar (topo), 773 K em fluxo de N (meio) e 873 K em ar 
(abaixo). À esquerda, estão as imagem de análise EDS; à direita, as suas micrografias eletrônicas 
(MEV) para a escala de 500 nm. 

  

Da análise de DRX, foram obtidos os resultados apresentados na FIG. 90. 
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Figura 90 – Difratograma de raios X da amostra em pó de SnO2 dopada com 2,8 % de Fe após 
tratamento térmico em fluxo de N a 573 K por 10 horas. A linha vermelha é o ajuste. 

  

Verifica-se pela análise de DRX que não houve formação de nenhuma fase 

secundária, o que indica que o Fe ficou diluído na amostra. O tamanho da partícula D 

foi deduzido através da equação de Scherrer e, juntamente com os parâmetros de 

rede, está apresentado na TAB. 21. Verifica-se que o tamanho da partícula é da 

ordem de nm. 

 

Tabela 21 – Tamanho da partícula e parâmetros de rede da amostra em pó de SnO2 

dopada com 2,8 % de Fe após tratamento térmico em fluxo de N a 573 K 

por 10 horas. 

 

D (nm) a (Å) b (Å) c (Å) grupo espacial α  Β γ 

7,0 4,7362 = a 3,1801 P42/mnm 90° = α = α 
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3.4.2  SnO2 variando a concentração de Mn e com 111In(111Cd) 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados das amostras em pó produzidas pelo 

método Sol-Gel. Na FIG. 91 constam os espectros CAP das amostras de SnO2 com 

4,18 %, 0,73 % ou 1,58 % de Mn. 
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Figura 91 – Espectros CAP de amostras de SnO2 variando a concentração de Mn e produzidas pelo 
método Sol-Gel, tendo como núcleo de prova 

111
In(

111
Cd).  

 

As medidas foram realizadas após tratamento térmico em vácuo a 873 K 

durante 10 h em atmosfera de N. Observa-se uma variação significativa na amplitude 
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dos picos no espectro da amostra com 1,58 % de Mn a 295 K. Os parâmetros 

hiperfinos estão apresentados na FIG. 92. 
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Figura 92 – Representação gráfica dos parâmetros hiperfinos das amostras em pó de SnO2 variando a 
concentração de Mn. 

 

Verifica-se para o sítio 1 um aumento no valor do GCE ao diminuir a 

temperatura de medida e ao aumentar a concentração de Mn. O parâmetro de 

assimetria segue o comportamento da amostra sem dopagem, o que significa que o 

Mn não interferiu na simetria axial do GCE. Nessa medida, não foi verificada interação 
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hiperfina magnética. Na FIG. 93 encontram-se os resultados das análises MEV e 

EDS. 

 

 

 

Figura 93 – Caracterização de amostras produzidas pelo método Sol-Gel de SnO2 dopado com 0,73 % 
(topo) e 4,18 % (abaixo) de Mn. À esquerda estão as imagens de análise EDS; à direita, suas 
micrografias eletrônicas (MEV) para a escala de 500 nm. 

 

As análises foram feitas perante as seguintes condições: alto vácuo, HV = 

10,00 kV, det = ETD, mag = 100.000 x, spot: 2.0, distância de trabalho (WD) = 10,7 

nm para 0,73 % Mn e WD = 10,4 nm para 4,18 % Mn. Uma parte desse resultado foi 

publicada em 2012 [1]. Verifica-se uma grande diferença na morfologia das amostras 

quando se varia a concentração de Mn, obtendo-se menor valor de tamanho de 

partícula para a maior concentração de Mn (4,18 %). Verifica-se a presença de Mn e 

ausência de impurezas nas análises EDS.  
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3.4.3 SnO2 variando a concentração de Co e com 111In(111Cd) 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados das amostras de SnO2 em pó 

produzidas pelo método Sol-Gel variando a concentração de Co. Na FIG. 94 constam 

os espectros CAP das amostras de SnO2 com 1,9 %, 2,4 % e 3,8 % de Co. 

-0,05

0,00

-0,05

0,00

-0,05

0,00

-0,05

0,00

0 100 200 300
-0,10

-0,05

0,00

100 200 300

R
(t

)

A

50 K 1,9 % Co 100 K 1,9 % Co

B

A

150 K 1,9 % Co

R
(t

)

A

295 K 1,9 % Co

B

A

15 K 2,4 % Co

R
(t

)

A

25 K 2,4 % Co

B

A

77 K 2,4 % Co

R
(t

)

A

295 K 2,4 % Co

B

A

77 K 3,8 % Co

R
(t

)

A

295 K 3,8 % Co

B

A

 

 

Figura 94 – Espectros CAP de amostras de SnO2 variando a concentração de Co e produzidas pelo 
método Sol-Gel, tendo como núcleo de prova 

111
In(

111
Cd).  

 

As medidas foram realizadas após tratamento térmico em vácuo a 873 K 

durante 10 h em atmosfera de N. Para a concentração de 3,8 % Co, observa-se uma 

variação significativa na amplitude dos picos. Os parâmetros hiperfinos estão 

apresentados na FIG. 95. 
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Figura 95 – Representação gráfica dos parâmetros hiperfinos das amostras em pó de SnO2 variando a 
concentração de Co. 

  

O GCE segue o comportamento das amostras dopadas com Mn, 

aumentando com a diminuição da temperatura de medida. Nessa medida, não foi 

verificada interação hiperfina magnética. Uma parte desse resultado foi publicada em 

2010 [4]. Os espectros EDS e as análises MEV estão apresentadas na FIG. 96. 
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Figura 96 – Caracterização de amostras produzidas pelo método Sol-Gel de SnO2 impurificado com 1,9 
% (topo), 2,4 % (meio) e 3,8 % (abaixo) de Co. À esquerda estão as imagens de análise EDS; à direita, 
as suas micrografias eletrônicas (MEV) para a escala de 500 nm. 

 

As análises da FIG. 97 foram feitas perante as seguintes condições: alto 

vácuo, HV = 10,00 kV, det = ETD, mag = 100.000 x, spot: 2.0, distância de trabalho 

(WD) = 10,8 nm para 1,9 % Co, WD = 10,6 nm para 2,4 % Co e WD = 10,4 nm para 

3,8 % de Co. Verifica-se a presença do dopante e ausência de impurezas em todas 

as análises EDS.  
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4 – Conclusão e Trabalho Futuro 

 

4.1 Comparação entre o método Sol-Gel e a Implantação Iônica 

 

Com a diminuição da amplitude dos espectros CAP após a implantação de Cu e Fe, 

verificou-se que o método de implantação produziu defeitos no material-alvo que não 

foram totalmente restaurados pelo tratamento térmico; já a adição do núcleo 

radioativo durante a preparação pelo método Sol-Gel, por sua vez, foi menos invasiva 

e o núcleo de prova foi incorporado à rede cristalina durante o processo de 

polimerização causado pelo ácido cítrico e pelo etilenoglicol; os defeitos e sua 

produção são difíceis de serem controlados. A adição do núcleo de prova pelo método 

Sol-Gel produz, em geral, menos defeitos nas amostras do que o processo de 

implantação, dado que este permite uma distribuição homogênea do dopante na 

amostra na forma de óxido, enquanto a implantação distribui os íons do dopante de 

acordo com a energia e dose escolhida; nisso, a profundidade alcançada pelos íons 

foi controlada pela energia e a concentração dos íons foi controlada pela dose. Logo, 

o processo de implantação é mais reprodutível do que um método de difusão como o 

Sol-Gel. 

Os defeitos produzidos pela implantação decorreram das mudanças nas 

posições atômicas que ocorreram dentro de um limite espacial que podemos chamar 

de grupo prejudicado (GP) ou damage cluster, termo usado no trabalho de James F. 

Gibbons [80]. Isso significa que os defeitos são causados não somente pelo íon 

incidente, mas também pelos átomos deslocados por ele, provocando um efeito em 

cadeia ao atingir determinado GP. No caso do SnO2, além dos defeitos nativos, 

verificou-se também a presença de muitos defeitos ocasionados pelo processo de 

implantação do MT.  

 

4.2 Parâmetros Hiperfinos 

 

O estudo do SnO2 e do TiO2 pela técnica de correlação angular gama-gama 

perturbada permitiu investigar a estrutura cristalina e propriedades elétricas e 

magnéticas a um ponto de vista atômico, levando em consideração a influência dos 

defeitos. Verifica-se na literatura que o ordenamento ferromagnético para esses 

óxidos é encontrado ao realizar medidas de magnetização e raramente se obtém 
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algum resultado realizado pela técnica CAP. A inclusão do metal de transição implicou 

investigações que foram realizadas com a variação sistemática da temperatura de 

medida e sinterização. Logo, a principal motivação deste trabalho tem sido estudar 

esses óxidos com a utilização da técnica em foco com a finalidade de conseguir um 

ponto de vista atômico complementar ao resultado macroscópio da magnetização. 

Como a maioria dos resultados da literatura que apresentam 

ferromagnetismo é de filmes finos, este trabalho contemplou a preparação desse tipo 

de amostra. 

O cálculo dos autovalores para hamiltoniana da interação hiperfina 

combinada é complexo. Para os núcleos de prova 111In e 181Hf que possuem 𝐼 = 5/2, 

são dadas até nove componentes de frequências para um determinado sítio cristalino. 

No caso deste trabalho, onde as amostras apresentam dois sítios, o cálculo é ainda 

mais complexo. Nos resultados aqui apresentados, em que a interação magnética é 

muito mais fraca que a interação elétrica – quando 𝑦 ≪ 1 –, são determinadas apenas 

cinco frequências independentes, sendo duas delas relacionadas com as outras três 

𝜔3 = 𝜔1 + 𝜔2 e 𝜔6 = 𝜔4 + 𝜔5, onde 𝜔5 ≈ 𝜔2, e as frequências 𝜔1 e 𝜔4 possuem 

valores apenas ligeiramente diferentes. Mesmo assim, há incerteza na determinação 

dos parâmetros hiperfinos, uma vez que podem ocorrer ambiguidades nos valores 

das frequências.  

Os programas de ajuste permitem usar eta [97, 133] e lambda diferente de 

zero para interações hiperfinas combinadas, mas é possível que problemas ocorram a 

convergir para uma solução com um erro aceitável. A questão é se há resolução que 

permita extrair um valor fidedigno de eta. Normalmente, isso não é possível com 

interações combinadas [133]. Assim, muitas vezes é fixado o valor de eta em zero. 

Nos nossos ajustes, esse parâmetro foi fixado “igual” ao valor da parte 

paramagnética. Como foram feitos vários pontos em alta temperatura, foi fixado o 

valor de eta para a fase ferro(antiferro)magnética (baixas temperaturas) – isso 

supondo que em baixas temperaturas não há mais nenhuma transição para além da 

transição magnética. Nesse caso, simplesmente não há resolução para determinar o 

valor de eta, ou este possui uma incerteza muito grande a ele associada. Quanto ao 

valor de lambda, como não foi possível verificar a verdadeira presença de uma 

interação dinâmica, o valor desse parâmetro foi fixado a zero. Com isso, o ajuste 

permitiu obter um valor aproximado de 𝜔𝐿 e 𝜔0 (talvez beta) e são esses parâmetros 

que devem ser levados em foco. 
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Nestes casos, em termos puramente de ajuste, obter eta igual a zero ou 1 

deve ser equivalente. Assim, para verificar a consistência da análise, foi utilizado o 

melhor ajuste com eta fixo a zero e, na sequência, esses parâmetros para fazer novo 

ajuste agora com eta ~ 0,5 ou 1,0. Verificou-se, então, que o resultado foi equivalente 

(o beta variou um pouco de 90°, mas também há muita incerteza na determinação de 

beta).  

Considerando estas observações, pode-se afirmar: 

(I) O GCE aumenta nas amostras feitas pelo método Sol-Gel com a 

diminuição da temperatura de medida. Esse fenômeno já era esperado 

e bem conhecido na literatura. No entanto, nas medidas acima da 

temperatura ambiente, o GCE tende a ficar constante para todas as 

amostras deste trabalho. Para a aplicação em spintrônica, essa é uma 

grande vantagem, pois o material necessita de estabilidade térmica a 

partir do momento em que ele pode estar sujeito à deposição de outros 

materiais em temperaturas mais altas; 

(II) Tanto para o TiO2 como para o SnO2, há somente dois sítios cristalinos 

que o núcleo de prova ocupa, sendo um deles substitucional com uma 

distribuição de frequência mais baixa e com maior simetria. A fração do 

sítio substitucional é maior para as amostras Sol-Gel e para os filmes 

finos puros, o que confirma uma presença maior de defeitos em filmes 

finos submetidos ao processo de implantação do MT. Somente no caso 

do núcleo de prova 111mCd observa-se somente um sítio; 

(III)  A fração do sítio substitucional foi maior quando o TiO2 foi medido com 

a inserção do núcleo 181Hf. Isso ocorre devido à maior afinidade do Ti 

com o Hf; 

(IV) As amostras dopadas e não dopadas apresentaram interação hiperfina 

combinada quando submetidas a um campo magnético externo, o que 

indica a presença de paramagnetismo em temperatura ambiente;  

(V)  A dopagem com Fe e Cu em SnO2 permitiu tanto um aumento no GCE 

como no campo hiperfino magnético equivalente ao campo magnético 

aplicado. A concentração de 31,8 % de Cu e 1,2 % de Fe foi ideal para 

ocorrer esse fenômeno, conforme é observado no espectro CAP. No 

entanto, essa dopagem promoveu a ocorrência de muitos defeitos na 

amostra; 
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(VI) A variação do núcleo de prova para a medida da amostra dopada com 

31,8 % de Cu e 1,2 % de Fe permitiu confirmar a ocorrência de um 

ordenamento paramagnético. Essa é a amostra que apresenta maior 

interação magnética neste trabalho, e, devido a isto, torna-se candidata 

à aplicação em spintrônica; 

(VII) Os SnO2 e TiO2, quando da ausência do MT, não apresentaram 

interação hiperfina magnética em temperaturas próximas ou acima da 

ambiente, mesmo mantendo as vacâncias de O ao realizar os 

tratamentos térmicos em vácuo ou atmosfera de N; 

(VIII) Devido ao fato de os espectros CAP das amostras em pó dopadas 

não apresentarem grande diferença em relação aos espectros da 

amostra pura, o método Sol-Gel se mostrou mais adequado para diluir 

o MT na amostra, apesar de esses terem formado óxidos; 

(IX) A implantação de Co em TiO2 provocou muitos defeitos na rede 

cristalina que não foram removidos pelos tratamentos térmicos 

realizados durante as medidas; 

(X)  Para a amostra de TiO2 dopada com Fe, assim como para a amostra 

sem Fe, verifica-se que a amplitude do espectro aumenta em 

consonância com a temperatura de medida e a existência da 

dependência do gradiente de campo elétrico com a história de 

tratamentos térmicos, pelo mesmo fato de a mobilidade e massa 

efetiva de portadores nesse óxido serem totalmente dependentes da 

quantidade de defeitos e temperatura [132]. A mobilidade em TiO2 é 

cerca de duas vezes menor que em SnO2 [132] e o tempo de vida nos 

portadores é de 30 ns; já com íons de Fe3+, ela chega a durar horas 

[132];  

(XI) Uma fraca interação hiperfina magnética foi observada na amostra em 

pó de SnO2 + 2,8 % de Fe, com frequência de Larmor 𝜔𝐿  =

 10 𝑀𝑟𝑎𝑑/𝑠, que ganha evidência atingindo 𝜔𝐿  =  17 𝑀𝑟𝑎𝑑/𝑠, quando 

se diminui a temperatura de medida. Como esta interação é muito fraca 

em baixas temperaturas e nula acima da temperatura ambiente, a 

aplicação em spintrônica pode ser descartada. As outras amostras em 

pó de SnO2 com variação da concentração de Co ou Mn não 
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apresentaram nenhuma assinatura de interação hiperfina magnética 

perante as condições de medida. 

(XII) A ausência do ferromagnetismo nos resultados dos filmes finos 

analisados nesse trabalho após o tratamento térmico que possibilitou a 

permanência de defeitos pode ocorrer devido ao fato de o tamanho de 

partículas ser muito pequeno (todas foram menores que 10 nm). O 

trabalho de Shinde et al considera que esse fato é responsável para a 

ocorrência de superparamagnetismo [88]. No entanto, não se deve 

descartar que a ausência de um metal de transição como agente 

dopante magnético possa ser responsável pela ausência de interação 

magnética, uma vez que a dopagem está relacionada com os defeitos;  

(XIII) As amostras em pó de SnO2 não apresentaram sinal suficiente para 

serem medidas com o SQUID. Esse fato indica que, se há interação 

ferromagnética, ela é provocada por uma quantidade muito pequena de 

elétrons, tornando o sinal resultante imensurável. As curvas de 

histerese do filme fino de SnO2 estão apresentadas nos gráficos da 

FIG. 56, mas o resultado foi irreprodutível. Observa-se curvas de 

histerese com a variação da temperatura de 10 K a 300 K, mas sem 

indicação de saturação da magnetização. Desse modo, não é possível 

determinar o valor do campo coercivo. Os valores de remanência são 

negativos e as curvas de histerese, invertidas, pois a magnetização se 

torna menor durante a diminuição do campo. Observando os 

resultados, verifica-se que o ordenamento magnético é muito pequeno 

(10-5 emu/mm2), fato que a princípio impossibilita qualquer aplicação do 

material que necessite desse alinhamento para funcionar. 

Sugere-se aqui que o ordenamento magnético que ocorre a baixa 

temperatura em óxidos está relacionado com alta mobilidade de elétrons, alta 

concentração de portadores de carga, tamanho ideal de partícula (maior que 10 nm 

para amostras dopadas e menor que 30 nm) [104] e alta resistividade. Em 

semicondutores de band gap largo, segundo o trabalho de Doru Lupascu et al [66], 

elétrons podem ser fornecidos de quatro diferentes modos:  

(1) pela banda de condução, devido aos elétrons termicamente 

excitados dos níveis de defeitos energicamente próximos da banda de 

condução;  
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(2) pela própria banda de valência, formando um buraco;  

(3) por um nível de defeito, por exemplo, de uma impureza vizinha;  

(4) pelo salto de elétrons entre os níveis de defeitos (do inglês 

variable-range hopping).  

Esse último é provavelmente o mecanismo que está promovendo o 

ordenamento magnético em baixas temperaturas. Logo, é necessário encontrar um 

método de obter tais condições em temperatura ambiente para tornar a candidatura 

desse óxido em spintrônica mais atraente, já que nesse trabalho não foi encontrada 

nenhuma evidência de ordenamento ferromagnético em temperatura ambiente que 

possua intensidade suficiente para tal aplicação. 

Em trabalho futuro, dar-se-á continuidade à realização de medidas CAP e 

de magnetização com a finalidade de investigar se há interação hiperfina magnética 

em amostras dopadas com terras raras. Também será estudada uma possível 

interação dinâmica evidenciada pela variação da amplitude dos espectros CAP. 

Deixar o parâmetro lambda ajustável teria sido uma alternativa válida se o hardcore 

de uma das frações caísse para zero e, simultaneamente, se a distribuição diminuir 

para um valor abaixo de 0.2 x A22 x cte multiplicativa efetiva. As análises de DRX dos 

filmes finos serão refeitas. 

Como os filmes finos de SnO2 sem dopante não apresentaram interação 

hiperfina magnética, mesmo após annealing feito em vácuo, será depositado um filme 

pela técnica de deposição a Laser (PLD) com o objetivo de reproduzir o resultado de 

Chang et al. [118] e verificar se o processo de deposição altera os parâmetros 

hiperfinos. Os resultados dos outros processos de caracterização das amostras serão 

mostrados durante a apresentação.  
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