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RESUMO 

 

 

 O estudo e obtenção de sistemas nanoestruturados compostos por materiais 

magnéticos tem se mostrado uma área de grande interesse científico e tecnológico. Materiais 

magnéticos macios, em especial, tem tido grande importância no desenvolvimento de 

dispositivos magnéticos. Entre esses tipos de materiais cabe-nos destacar o uso de ligas de Ni 

e Fe, conhecidas como Permalloy. Neste trabalho apresentamos resultados de medidas de 

caracterização estrutural e magnética em filmes nanométricos de Permalloy (Ni81Fe19), 

conhecido por ser um material com alta permeabilidade magnética, baixa coercividade e 

pequena anisotropia magneto-cristalina, depositado em substratos de MgO(100). A técnica de 

Magnetron Sputtering foi utilizada na obtenção das amostras com espessuras variando entre 9 

– 150nm. As técnicas de Difratometria de Raios-X em alto e baixo ângulo foram empregadas 

para confirmar a orientação cristalográfica e a espessura dos filmes. Com o intuito de 

investigar as propriedades magnéticas dos filmes foram usadas as técnicas de Magnetometria 

de Amostra Vibrante (VSM), Ressonância Ferromagnética (FMR) e Magnetoimpedância. As 

curvas de magnetização revelaram a presença de anisotropia para os filmes de Py/MgO(100), 

verificando-se a ocorrência de três eixos distintos – um eixo-fácil para θH=0°, um eixo-duro 

para θH=45° e um eixo intermediário para θH=90°. Os resultados obtidos usando as técnicas 

de FMR e Magnetoimpedância confirmaram que há também três eixos distintos, isto é, há 

uma simetria tipo C2. Propomos então, para esses resultados, a interpretação de que a 

anisotropia magnética do Py/MgO(100) seja do tipo C2 simples, isto é, uma anisotropia 

magnética cúbica tipo (110). 

 

Palavras-Chaves: Permalloy, Filmes nanométricos, Anisotropia 
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ABSTRACT 

 

 

The study and fabrication of nanostructured systems composed of magnetic materials has 

been an area of great scientific and technological interest. Soft magnetic materials, in 

particular, have had great importance in the development of magnetic devices. Among such 

materials we highlight the use of alloys of Ni and Fe, known as Permalloy. We present 

measurement results of structural characterization and magnetic films in Permalloy (Ni81Fe19), 

known to be a material with high magnetic permeability, low coercivity and small magneto- 

crystalline anisotropy, deposited on MgO (100) substrates. The Magnetron Sputtering 

technique was used to obtain the samples with thicknesses varying between 9 – 150 nm. The 

techniques of X- ray Diffraction at high and low angle were employed to confirm the 

crystallographic orientation and thickness of the films. In order to investigate the magnetic 

properties of the films the techniques of Vibrant Sample Magnetometry (VSM), 

Ferromagnetic Resonance (FMR) and Magnetoimpedance were used. The magnetization 

curves revealed the presence of anisotropy for the films of Py/MgO (100), where it was found 

that there are three distinct axis - an easy-axis for θH = 0°, a hard-axis for θH = 45° and an 

intermediate for θH = 90°. The results of the FMR and Magnetoimpedance techniques confirm 

that there are three distinct axes, that is, there is a type C2 symmetry. Then we propose, for 

these results, the interpretation of the magnetic anisotropy of Py/MgO ( 100 ) is of type 

simple C2, ie a cubic magnetic anisotropy type ( 110 ) . 

 

Key Words : Permalloy , thin films , anisotropy. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 O estudo e obtenção de sistemas nanoestruturados compostos por materiais 

magnéticos tem se mostrado uma área de grande interesse científico e tecnológico. A 

indústria de gravação magnética tem reforçado a atenção dada a esses materiais magnéticos. 

Basicamente, os materiais magnéticos podem ser divididos entre macios (apresentam 

facilidade em ser magnetizados/desmagnetizados) e duros (apresentam dificuldade quanto à 

magnetização/desmagnetização) [1]. Materiais magnéticos macios, em especial, tem tido 

grande importância no desenvolvimento de dispositivos magnéticos, como sensores e 

cabeçotes de leitura [2][3]. Entre esse tipo de materiais cabe-nos destacar o uso de ligas de Ni 

e Fe, conhecidas como Permalloy. 

 Os filmes de Permalloy tem grande aplicabilidade tecnológica devido à sua alta 

permeabilidade, baixa coercividade e pequena anisotropia magnetocristalina [4][5][6]. A liga 

de composição Ni81Fe19 é um dos ferromagnetos macios mais estudados, possuindo uma 

estrutura cúbica de face centrada do tipo Ni3Fe [7][8]. 

 Muitos dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos tratam da deposição, 

caracterização estrutural e magnética dos filmes nanométricos de Permalloy [2][4][7]. Os 

estudos tem mostrado a forte influência da orientação cristalográfica do substrato e dos 

parâmetros de deposição, como a temperatura, nas propriedades magnéticas dos filmes, em 

especial na sua anisotropia magnética.  

 A técnica de Sputtering tem se desenvolvido nas últimas décadas como uma das mais 

utilizadas na obtenção de filmes nanométricos, e possibilita a deposição de variados materiais, 

como o Permalloy [9][10][11]. O seu arranjo mais antigo, conhecido como Sputtering DC, 

consiste em aplicar uma diferença de potencial entre dois eletrodos imersos em um gás a 

baixa pressão, gerando um plasma. O campo elétrico existente entre os dois eletrodos acelera 

os íons que em seguida sofrem colisão com o catodo, onde está o alvo, provocando a ejeção 

de átomos deste, os quais são depositados sobre o substrato formando o filme. O Magnetron 

Sputtering é tido como um melhoramento da técnica de Sputtering DC, e consiste em 

adicionar um magnetron ao catodo para aumentar a eficiência no processo de deposição. 
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 No estudo das propriedades magnéticas dos filmes finos destacam-se o uso de 

algumas técnicas, como a Ressonância Ferromagnética (FMR), Magnetometria de Amostra 

Vibrante (VSM) e, mais recentemente, a técnica de Magnetoimpedância. 

 Neste trabalho investigamos as propriedades estruturais e magnéticas de diferentes 

amostras, todas na forma de nanofilmes de Permalloy, a fim de estudar sua anisotropia 

magnetocristalina. Definiremos aqui os filmes nanométricos, ou nanofilmes, como sendo 

aqueles cuja espessura da camada de Permalloy encontra-se em até centenas de nanômetros. 

 As amostras produzidas e analisadas apresentam espessuras variando de 9nm até 

150nm. O Permalloy foi depositado em substratos de MgO com orientação (100) sob 

condições específicas de temperatura. A título de comparação, uma amostra de espessura 

igual a 150nm foi depositada sobre um substrato de vidro, estando submetida às mesmas 

condições que as amostras depositadas sobre MgO (100). 

 Através de análise de resultados de VSM definimos parâmetros importantes como 

campo de saturação e coercividade das amostras para quatro ângulos distintos. Juntamente 

com as análises de FMR e magnetoimpedância constatamos a existência de três eixos de 

magnetização: os eixos fácil e duro e, adicionalmente, um eixo intermediário, nunca antes 

discutido na literatura. 

 No tocante à organização, esta dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos. O 

capítulo 2 trata dos conceitos fundamentais, fazendo um apanhado geral sobre as energias 

magnéticas. No capítulo 3 destacamos as técnicas e procedimentos experimentais adotados 

tanto na produção das amostras quanto na caracterização destas. No capítulo 4 são 

apresentados e discutidos os resultados experimentais referentes à caracterização estrutural e 

magnética das amostras. Finalmente, no capítulo 5 são apresentadas as conclusões obtidas 

deste trabalho e perspectivas para trabalhos futuros. 
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2   CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

 ENERGIAS MAGNÉTICAS 

 Nesta seção será apresentado o principal modelo teórico sobre energia livre magnética 

de um material ferromagnético. 

 A energia livre magnética carrega toda a informação associada ao sistema magnético, 

e a minimização da energia livre magnética total é um método que pode ser empregado para 

interpretar os resultados experimentais. Torna-se, pois, fundamental tratar as principais 

contribuições à energia magnética presente nas amostras, que são: energia Zeeman, energia de 

anisotropia de forma, energia de anisotropia de superfície, energia de anisotropia uniaxial e 

energia de anisotropia cúbica. 

 

2.1. ENERGIA ZEEMAN 

 Considerando uma amostra do tipo de um filme fino magnético, magnetizada 

uniformemente, sua magnetização total será representada pelo vetor de magnetização M , o 

qual é a resultante da soma sobre todos os momentos magnéticos da amostra por unidade de 

volume (ver Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Campo Magnético H  e Magnetização total da amostra M  representados em um sistema de 

coordenadas esféricas. 

ˆ
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 Ao aplicar um campo magnético externo H sobre a amostra haverá uma tendência de 

minimização da energia de interação, de forma que os momentos magnéticos orientados 

favoravelmente ao campo tenderão a se alinhar. Esta interação entre a magnetização do 

material M e o campo magnético H é definida pela energia Zeeman e pode ser expressa da 

seguinte forma: 

ZeemanE M H                                                           2.1 

 Normalmente tanto a energia Zeeman quanto as outras formas de energia são escritas 

em termos do vetor de magnetização. Tomando como base a Figura 2.1 obtemos o vetor de 

magnetização e o campo magnético em coordenadas esféricas: 

 ˆ ˆ ˆsin cos sin sin cosS x y zM M e e e                                  2.2 

e 

 0
ˆ ˆ ˆsin cos sin sin cosH H x H H y H zH H e e e                             2.3 

onde MS é a magnetização de saturação, na qual todos os momentos magnéticos estão 

alinhados com o campo magnético externo e há, então, o maior valor de saturação da amostra, 

e θH é o ângulo que a magnetização forma com a normal ao plano do filme. 

 Encontramos então que, para um único filme: 

 0 sin sin cos cos cosZeeman S H H HE dM H                          2.4 

 Supondo a direção de crescimento do filme no eixo z, 
2H

   , de maneira que a 

Equação (2.4) se reduz a: 

 0 cosZeeman S HE dM H                                                2.5 

 

 A equação anterior expressa a interação entre o campo magnético aplicado e a 

magnetização do filme fino, e representa o primeiro termo da energia livre magnética visto 

que está presente em todo material magnetizado, na presença de um campo magnético 

externo. 
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2.2. ANISOTROPIA MAGNÉTICA 

 A anisotropia magnética reflete a dependência das propriedades magnéticas de um 

material com a direção em que são medidas [1]. A anisotropia magnética está intimamente 

ligada à simetria da rede cristalina que resulta de interações intrínsecas e extrínsecas do 

material. Assim como a simetria da rede, a distância entre os íons vizinhos e a intensidade dos 

momentos magnéticos associados a tais íons ou átomos também são fatores determinantes 

para a anisotropia magnética do material. A seguir serão apresentadas as anisotropias mais 

comuns em filmes finos. 

 

2.2.1. ANISOTROPIA DE FORMA 

 A anisotropia de forma, também conhecida como energia desmagnetizante, está ligada 

ao surgimento de um campo desmagnetizante DH  contrário ao campo magnético externo 0H  

devido à presença de dipolos não compensados na extremidade do material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Dipolos magnéticos não compensados num material magnético. (a) Dentro da amostra os polos dos 

momentos magnéticos se cancelam. (b) Na superfície não há cancelamento e surgem as cargas magnéticas. 

 

 A energia do um campo desmagnetizante depende do número de dipolos não 

compensados que, por sua vez, estão ligados ao formato da amostra. A expressão para essa 

(a) (b) 



16 

 

energia é dada pelo produto escalar entre o campo desmagnetizante e a magnetização da 

amostra: 

1

2
d DE M H dV                                                     2.6 

 O termo ½ é introduzido para que não se conte em dobro a energia entre dois dipolos 

magnéticos. 

 Uma vez que a energia desmagnetizante depende do formato da amostra, podemos 

facilitar seu cálculo utilizando das condições de simetria do corpo. Consideraremos, pois, uma 

amostra magnética de formato elipsoide [2], conforme Figura 2.3. Para tal amostra o campo 

desmagnetizante é escrito como: 

d dH N M                                                            2.7 

onde dN  é conhecido como tensor de desmagnetização, dependente do formato da amostra e 

da direção do campo aplicado H . 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Exemplo de uma amostra elipsoidal onde c é o eixo maior e eixos menores a = b. A magnetização 

M  forma um ângulo θ com o eixo c do elipsoide. Figura retirada da Referência [3]. 

 

 Desta forma a energia desmagnetizante pode ser reescrita como 

1

2
d dE VM N M                                                        2.8 

 Tomando uma direção arbitrária da magnetização com respeito aos semieixos do 

elipsoide caracterizamos o tensor dN  em termos dos cossenos diretores ˆ
xe , ˆ

ye  e ˆ
ze . A 

Equação (2.8) assumirá então a forma 

 2 2 2 21
ˆ ˆ ˆ

2
d S xx x yy y zz zE VM N e N e N e                                           2.9 
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 A equação acima pode ser reescrita ainda em coordenadas esféricas (ver a Figura 2.4),  

 2 2 2 2 2 21
sin cos sin sin cos

2
d S xx yy zzE VM N N N                           2.10 

 Em um filme fino com campo magnético aplicado na direção z a única componente 

não nula será justamente a perpendicular ao plano do filme. Isso quer dizer que o tensor de 

desmagnetização, para um filme fino, assume a forma [2]: 

0 0 0

0 0 0

0 0 4

dN



 
 

  
 
 

                                                        2.11 

de maneira que a energia desmagnetizante (por unidade de área) simplifica-se a: 

2 22 cosd SE dM                                                         2.12 

onde d é a espessura do filme fino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Sistema de eixos cartesianos e ângulos das coordenadas esféricas. 

 

 Pode-se perceber da expressão acima que a configuração de minimização de energia 

implica termos 
2

   ou 3
2

  . Este resultado mostra que a energia de desmagnetização 

é responsável por fazer com que a magnetização tenda a se orientar em alguma direção no 

plano do filme. 

 

  

 
 

M
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2.2.2. ANISOTROPIA DE SUPERFÍCIE 

 Em 1954 Néel propôs um novo tipo de anisotropia [4], posteriormente identificada em 

filmes de NiFe (111) crescidos epitaxialmente em substratos de Cu (111). Essa anisotropia, 

conhecida como anisotropia de superfície, é dependente da forma e da simetria da amostra 

cristalina e ocorre justamente devido à quebra de simetria dos elementos de superfície e 

interfaces. 

 Experimentalmente verifica-se que a anisotropia de superfície provoca uma 

diminuição na magnetização de saturação do material em função da espessura do filme. 

 Segundo [5] a anisotropia de superfície possui comportamento similar à anisotropia 

uniaxial. Dessa forma, a energia de anisotropia será definida como [6]: 

2cos S efE K                                                      2.13 

onde θ é o ângulo da magnetização com a normal ao plano do filme (ver Figura 2.4). 

 A constante efK da equação anterior é conhecida como constante de anisotropia [2]. 

Ela recebe contribuições de termos de superfície ( SK ) e de volume ( VK ). Podemos, então, 

escrever a seguinte relação [5]: 

2
  S

ef V

K
K K

d
                                                       2.14 

ou, de forma semelhante, 

2 ef V SdK dK K                                                      2.15 

onde d é a espessura da camada e o fator multiplicativo 2 está presente devido a assumirmos 

que a camada magnética tem duas interfaces idênticas. O termo SK d  representa a diferença 

entre a anisotropia da superfície e a anisotropia da camada interna do filme. 

 De acordo com a Equação (2.15) e a Figura 2.5 a dependência de  efdK  com a 

espessura d é expressa pela reta cujo coeficiente angular será a constante VK  e o coeficiente 

linear o termo 2 SK . Daí, definimos uma espessura crítica segundo a equação abaixo: 

2 S
c

V

K
d

K
                                                             2.16 

sendo que se dc>d a magnetização estará no plano da amostra. 
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 Assim, a relação entre o sinal da constante de anisotropia e a magnetização nos 

fornece suas possibilidades: 

 um K negativo faz com que a Equação 2.13 seja minimizada quando θ=0 ou θ=π e, 

portanto, a direção da magnetização é perpendicular ao plano do filme; 

 já para um K positivo a Equação 2.13 será minimizada quando 
2

   ou 3
2

  , 

fazendo com que a direção preferencial de magnetização se encontre no plano da 

amostra . 

 

Figura 2.5 – Anisotropia magnética por unidade de área de uma camada simples de Co versus a espessura de 

uma camada de Co em uma multicamada Co/Pd. Retirada da referência [5]. 

 

2.2.3. ANISOTROPIA MAGNETOCRISTALINA 

 A interação de troca direta entre os spins de átomos vizinhos, gerada pelo forte campo 

molecular do material, normalmente é afetada pela simetria da rede cristalina [2]. Uma vez 

que os orbitais eletrônicos estão ligados à estrutura da rede, sua interação com os spins faz 

surgir direções preferenciais ao longo de certos eixos cristalográficos e, consequentemente, dá 

origem a uma anisotropia magnetocristalina [2]. As formas mais comuns de anisotropia 

magnetocristalina são a cúbica e a uniaxial, como veremos adiante. 
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 A energia de anisotropia magnetocristalina está associada às direções de alinhamento 

preferenciais. Quando os momentos magnéticos estão orientados ao longo dessas direções a 

energia é mínima e a amostra apresenta o menor campo de saturação. Nessa situação os eixos 

preferenciais são chamados de eixos de fácil magnetização, ou simplesmente eixos-fáceis, 

enquanto que a direção com maior campo de saturação é definida como eixo-duro. 

Normalmente em filmes finos o eixo-fácil encontra-se no plano do filme. 

 Na Figura 2.6 são apresentadas as curvas de magnetização da magnetita ao longo de 

dois eixos cristalográficos. Conforme se vê, o eixo (111) apresenta menor campo de saturação 

que o eixo (100), de forma que aquele é considerado como eixo fácil e este como eixo duro da 

amostra. 

 

Figura 2.6 – Eixos de fácil (111) e difícil (100) magnetização para a Magnetita. A área indicada entre as curvas 

corresponde ao termo de energia magnetocristalina. Imagem retirada da Referência [8]. 

 

 Podemos expressar a direção de magnetização relativa a um sistema de eixos 

coordenados através de cossenos diretores (ver Apêndice A). Desta forma, a energia 

magnetocristalina pode ser descrita como uma expansão em série de potências das 

componentes da magnetização [2]: 

0 , , ,

, , ,

...Mc i i i j i j i j k i j k

i i j i j k

E VE V b V b V b                            2.17 

onde V é o volume da amostra, os coeficientes i ’s são os cossenos diretores e ib ’s são os 

coeficientes multiplicativos da série. 
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 Devido à simetria da estrutura cristalina, vale a seguinte relação: 

   E M E M   

que em termos dos cossenos diretores: 

   i iE E                                                           2.18 

 Assim, utilizando a condição anterior a Equação (2.17) se reduzirá aos termos de 

potências pares, e a energia magnetocristalina assumirá a forma: 

0 , , , ,

, , , ,

Mc i j i j i j k l i j k l

i j i j k l

E VE V b V b                                   2.19 

onde desprezamos os termos de ordem mais alta. 

 

2.2.3.1. ANISOTROPIA UNIAXIAL 

 A anisotropia uniaxial é o caso mais simples de anisotropia magnetocristalina e está 

relacionada à quebra de simetria da rede em determinada direção. Normalmente esse tipo de 

anisotropia aparece de forma natural em materiais com estrutura cristalina hexagonal e o eixo 

fácil é paralelo ao eixo-c do cristal. A Figura 2.7 ilustra as curvas de magnetização para o 

cobalto, que possui uma estrutura hexagonal. 

 

Figura 2.7 – Curvas de magnetização e estrutura cristalina do Cobalto. Imagem retirada da referência [8]. 
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 O processo de crescimento de amostras como filmes finos induz uma tensão mecânica 

devido à diferença entre as constantes de rede do substrato e do material depositado, o que 

também pode dar origem à anisotropia uniaxial. 

 A energia de anisotropia uniaxial pode ser aproximada por uma série de potências [1], 

da seguinte forma: 

2nUn
U

n

E
K sen

V
                                                    2.20 

ou, expandindo, 

0 2

2 4

1 ...Un
U U U

E
K K sen K sen

V
                                         2.21 

 Na expressão acima, 
0UK  pode ser desprezado uma vez que não apresenta 

dependência com a orientação de M . Resultados experimentais mostram que as constantes 

1UK  e 
2UK  são suficientes para descrever a anisotropia uniaxial [2]. Assim, se ambas as 

constantes são positivas, implica que o eixo-c será o eixo de fácil magnetização, uma vez que 

a energia será mínima para θ=0° e θ=180°. 

 Podemos representar ainda a energia de anisotropia uniaxial como: 

2cosUn UnE dK                                                     2.22 

onde d é a espessura do filme. 

 

2.2.3.2. ANISOTROPIA CÚBICA 

 A anisotropia cúbica tem sua origem devido à simetria cúbica de alguns cristais. Essa 

simetria implica na existência de três direções privilegiadas que são justamente as direções 

das três arestas do cubo. O Ferro e o Níquel são exemplos de materiais que possuem 

anisotropia cúbica. Na Figura 2.8 estão representadas as curvas de magnetização para o Ferro. 

 A expressão para a energia dada pela Equação (2.17) deve sofrer algumas 

modificações, visto que a simetria cúbica impõe duas condições: a energia deve ser invariante 

sob mudança no sentido da magnetização e também devido à troca de quaisquer eixos. 
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Figura 2.8 – Curvas de magnetização para o Ferro, onde podemos ver o eixo (100) como de fácil magnetização. 

Figura retirada da Referência [8]. 

  

 Das condições citadas acima vemos, primeiramente, que os termos ímpares 

desaparecem, pois a mudança em qualquer αi deve trazer o vetor de magnetização para uma 

direção equivalente à inicial. Devido à simetria cúbica, os índices i = 1, 2, 3 são 

indistinguíveis. Assim, a expressão para a energia de anisotropia cúbica [8] assume, de 

maneira geral, a seguinte forma: 

   2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 1 1 2 1 3 2 3 2 1 2 3 ...CE Ad K K K              
 

                2.23 

onde usamos a relação 2 2 2

1 2 3 1      (ver Apêndice A). A e d são, respectivamente, a área 

e a espessura do filme, e os Ki’s são as constantes de anisotropia cúbica. 

 Em vários resultados experimentais verificou-se que K1>> K2 [9]. Além disso, a 

primeira constante, K0, independe dos ângulos, de forma que podemos reescrever a equação 

(2.23): 

 2 2 2 2 2 2

1 1 2 1 3 2 3CE AdK                                                  2.24 

 No ato da deposição de filmes finos o substrato orientará a direção de crescimento, 

que poderá mudar em função do substrato escolhido. É interessante, pois, encontrar as 

energias de anisotropia para cada direção de crescimento do filme [10][11]. Na Figura 2.9 

estão representadas as direções de crescimento mais usuais. 
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Figura 2.9 – Representação de um material com simetria cúbica onde se pode ver as três direções cristalográficas 

principais [(001), (110) e (111)] no plano cristalográfico (1 1 0). 

 

 A partir da Equação (2.24) vamos encontrar as relações de energia para as três 

direções especificadas: 

 Direção (001) 

 Como vemos na Figura 2.9, o eixo de crescimento (001) coincide com um dos eixos 

do cubo. Neste caso, substituindo as relações para os cossenos diretores (ver Apêndice A) na 

Equação (2.24) encontramos: 

 
(001)

4 2 2

1 sin sin 2 sin 2
4

C

A
E dK                                      2.25 

 Vamos considerar que a magnetização está no plano do filme, ou seja, 
2

  . Com 

isso podemos reescrever a equação acima da seguinte forma: 

(001)

2

1 sin 2
4

C

A
E dK                                                 2.26 

 A constante de anisotropia cúbica pode mudar de acordo com o material. Na figura a 

seguir podemos observar as superfícies de energia para dois materiais distintos, com 1K  

positivo no primeiro caso (Figura 2.10-(a)) e negativo no segundo caso (Figura 2.10-(b)). 

 Da Figura 2.10 pode-se observar ainda uma minimização da energia para os valores de 

  iguais a 0°, 90°, 180°, 270°. 

(110) 

(001) 

X 

0 

(111) 

Y 

Z 

[1 1 0] 
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Figura 2.10 – Superfícies de energias e eixos cristalográficos para simetrias cúbicas do Ferro (a) e Níquel (b). 

Imagem retirada da referência [2]. 

 

 Direção (110) 

 Para encontrarmos a energia referente à direção (110) é necessário realizar uma 

mudança de coordenadas correspondente a uma rotação de 45° em torno do eixo z (ver Figura 

2.11). 

 

Figura 2.11 – Novo sistema de coordenadas para a direção (110). 

 

 Escrevendo a Equação (2.24) em termos dos novos cossenos diretores ' ' '

1 2 3, ,    [11] 

encontramos a energia: 

(a) (b) 
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(110)

2
'2 ' 2 '2 '2 '2 '2

1 1 2 1 3 2 3

1

4
CE AdK      

 
    

 
                            2.27 

 Novamente considerando a magnetização no plano do filme, temos 0   (plano de 

crescimento [110]) e, desta forma, '

2  = 0. Reescrevemos então a Equação (2.27) em 

coordenadas esféricas e encontramos para a direção (110) a seguinte relação de energia: 

(110)

4 2 '

1 sin sin 2
4

C

A
E dK                                                2.28 

de onde vemos que os mínimos aparecem para θ
’
= 0°, 180°. 

 Direção (111) 

 Novamente precisaremos definir um novo sistema de coordenadas [11]. Este novo 

sistema está exemplificado na Figura 2.12. 

 Substituindo os cossenos diretores '' '' ''

1 2 3, ,    na Equação (2.24), temos: 

(111)

2
2 2 2

'' '' '''' ''2 '' '' ''2

3 3 32 1 2 2 1
1 2

2 23 6 3 6 3 6
CE AdK

      
          
              
             

             2.29 

 

Figura 2.12 – Novo sistema de coordenadas para a direção (111). 

 

 Conforme fizemos anteriormente, iremos considerar a magnetização no plano do filme 

(plano [111]). Isso implica que θ
’’
= 0 e, consequentemente, 

''
2 = 0. A energia de anisotropia 

cúbica para a direção (111) será dada, então, pela expressão: 
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(111)

4 '' 4 '' 2 ''

1

1
cos sin sin 2

4 2
C

A
E dK   

 
   

 
                                 2.30 

ou, simplificadamente, 

(111) 1
4

C

A
E dK                                                          2.31 

 Esse resultado nos diz que o plano [111] é um plano preferencial e que a energia não 

tem relação com a magnetização da amostra, isto é, todas as direções apresentam o mesmo 

valor de energia cúbica. 
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3   PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

3.1. SPUTTERING 

 Para a obtenção de filmes finos há dois métodos usualmente empregados: a Deposição 

Física de Vapor (PVD – Physical Vapor Deposition) e a Deposição Química de Vapor (CVD 

– Chemical Vapor Deposition) [1]. 

 No método CVD ocorrem reações químicas no ato da deposição, ou seja, as 

nanopartículas que formarão o filme fino são produto de uma reação entre um composto 

volátil do material que será usado para produzir o filme e gases específicos para o tipo de 

reação esperada. Já o método PVD não utiliza de reações químicas, mas sim de processos 

físicos, tais como sublimação, evaporação ou colisões iônicas em um alvo, a fim de facilitar a 

transferência dos átomos do material a ser depositado para o substrato [2]. 

 Uma das técnicas mais utilizadas no crescimento epitaxial [3] de filmes finos é 

conhecida como Sputtering, a qual utiliza o método PVD. O uso da técnica de Sputtering para 

deposição de ligas metálicas tem sido bastante difundido uma vez que permite a deposição de 

filmes com a mesma composição do alvo fonte [4]. Basicamente a técnica consiste em colidir, 

em uma câmara a baixa pressão, íons de um gás inerte sobre a superfície de um alvo. Na 

colisão o momento linear dos íons será transferido para os átomos do alvo, provocando a 

ejeção dos átomos da superfície do material que se espalharão em direções aleatórias e 

atingirão, inclusive, a superfície do substrato, formando o filme fino. 

 Existe uma energia específica para cada material, conhecida como energia limiar, que 

pode ser entendida como o menor valor de energia fornecida aos átomos da rede cristalina 

para que estes se desloquem de suas posições iniciais e sejam ejetados do alvo. Dessa forma, 

dependendo da energia de interação dos íons com o alvo podem ocorrer diferentes processos, 

desde a reflexão do íon quanto sua implantação do material, assim como ejeção de elétrons 

secundários ou átomos do alvo (ver Figura 3.1)[4]. Ao aumentar a energia limiar também 

aumenta-se o rendimento do Sputtering (n° de átomos ejetados/ n° de íons incidentes), um 

parâmetro importante na determinação da eficiência da técnica, até atingir um valor máximo a 

partir do qual o rendimento voltará a cair. Esse rendimento dependerá, além da energia do íon 

incidente, da sua natureza e seu ângulo em que esse íon incide no alvo, assim como da 

composição do material do alvo e a estrutura da sua rede cristalina. 
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Figura 3.1 – Interação entre o íon incidente e os átomos do material. (a) Íon incide no material com baixa energia 

e então é refletido. (b) Íon incide no material com energia da ordem da energia limiar provocando a ejeção de 

átomos do material. (c) Íon incide com energia muito alta no material e se implanta no alvo. Imagem retirada da 

Referência [4]. 

 

 A técnica de Sputtering tem diferentes modalidades, que dependem da configuração 

dos eletrodos, do gás utilizado e da excitação elétrica. As três configurações mais utilizadas 

serão descritas a seguir. 

 

3.1.1. SPUTTERING DC 

 É o modelo mais simples do sistema de Sputtering. O aparato experimental é 

constituído por um par de eletrodos planos, sendo um deles o catodo e outro o anodo (ver 

Figura 3.2). O alvo é parte integrante do catodo, enquanto que no anodo, posicionado a uma 

distância fixa em frente ao catodo, será colocado o substrato onde o filme será depositado. Os 

eletrodos são mantidos em uma câmara a baixa pressão na presença de um gás inerte 

(normalmente o Argônio) quando uma descarga elétrica luminosa, o plasma, é gerada pela 

tensão contínua entre os eletrodos. Nesse momento ocorrerá o fenômeno do Sputtering, 

quando os íons do plasma se chocam com a superfície do material do alvo e provocam o 

desprendimento de seus átomos que se depositarão na superfície do substrato, formando o 

filme. 

 Alguns parâmetros podem afetar significativamente a estrutura do filme e suas 

propriedades [5]. A temperatura do substrato pode afetar a estrutura cristalina do filme e 

introduzir tensões mecânicas durante a deposição devido, entre outros fatores, à diferença 

entre os coeficientes de expansão térmica do material a ser depositado e do substrato [6]. 

(c) (b) (a) 
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Figura 3.2 – Diagrama representando um sistema de Sputtering DC. As partículas verdes são os íons de Ar+, as 

azuis os elétrons secundários ejetados do material, e as vermelhas os átomos ejetados do alvo que serão 

depositados nos substratos. 

 

 A pressão no interior da câmara também afeta drasticamente a formação dos filmes. 

Baixas pressões diminuem o fluxo de íons e, dessa forma, a taxa de deposição do material; 

altas pressões, por outro lado, farão com que mais partículas de argônio estejam na câmara e, 

consequentemente, a probabilidade de que os átomos ejetados do alvo cheguem ao substrato é 

menor devido ao choque com as moléculas de argônio. 

 

3.1.2. SPUTTERING RF 

 O processo de Sputtering DC é aplicado a alvos de boa condutividade elétrica, uma 

vez que o campo elétrico aplicado entre os eletrodos pode ser de corrente alternada contínua. 

Para alvos isolantes, porém, a diferença de tensão entre o catodo e o anodo diminui durante a 

descarga DC, pois o dielétrico fica carregado. Nessa situação a descarga não é mais 

processada e o plasma deixa de existir. 

 A solução para esse problema foi encontrada ao se utilizar uma fonte de tensão 

alternada ligada a um prato metálico sob o alvo, gerando uma corrente alternada com 

Câmara 

Substratos Alvo 

Anodo 

Catodo 

Fonte DC 
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frequência de 13,6 MHz [7]. Com esta mudança no aparato representado na Figura 3.2 pode-

se obter o sistema de Sputtering RF. 

 

3.1.3. MAGNETRON SPUTTERING 

 A técnica de Magnetron Sputtering pode ser vista como um melhoramento do arranjo 

de Sputtering DC. Essa configuração é destinada a aumentar a eficiência no processo de 

ionização do gás inerte e, consequentemente, aumentar também a taxa de deposição. 

 Partindo da configuração apresentada para o Sputtering DC, um magnetron com um 

sistema de ímãs permanentes é colocado sobre o catodo, conforme está representado na 

Figura 3.3. Os ímãs geram um campo magnético ao redor da superfície do alvo que confina o 

plasma próximo a essa superfície. A força de Lorentz gera um movimento helicoidal dos 

elétrons em torno das linhas de campo, o que contribui para um aumento na ionização do gás 

[1][8]. 

 

Figura 3.3 – Sistema de um equipamento de Magnetron Sputterig. Imagem retirada da Referência [9]. 

 

 Essa técnica é uma das mais utilizadas atualmente na deposição de filmes finos, pois 

permite, entre outras características, boa aderência do filme ao substrato, facilidade no 

controle da espessura da camada do filme e boa reprodutibilidade das amostras produzidas. 

Catodo 

Ímãs acoplados ao catodo 
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3.1.4. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 As amostras analisadas nesta dissertação foram produzidas no Argonne National 

Laboratory, Estados Unidos, utilizando um equipamento da série ATC 2000 UHV (Aja 

International) com alvo de 2” sem focal. O procedimento adotado foi baseado em 

procedimentos anteriormente testados por outros grupos [10][11][12]. 

 O equipamento utilizado e algumas das amostras produzidas podem ser vistas na 

Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Sistema utilizado para deposição dos filmes de Permalloy/MgO (100). 

 

 O procedimento de deposição consistiu em aquecer o substrato de MgO (100), 

previamente limpo, até uma temperatura de 600°C durante 20 min. Após esse período, 

esperou-se decair a temperatura da câmara até a faixa de 150°C quando, então, houve a 

deposição da camada de Permalloy em diferentes espessuras (8nm, 9nm, 10nm, 15nm, 21nm, 

34nm, 55nm e 150nm). Por fim, os filmes finos foram novamente aquecidos a uma 

temperatura de 600°C. 

 

3.2. DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

3.2.1. ESTRUTURA CRISTALINA 

 Cristais podem ser definidos como sólidos compostos por átomos organizados 

periodicamente em três dimensões [13]. 
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 O menor volume do material que ainda conserva suas propriedades é definido como 

célula unitária. A estrutura monocristalina é formada pela repetição indefinida do padrão da 

célula unitária. Quando os átomos ocupam posições definidas, mas não se repetem 

indefinidamente, somente em algumas regiões, a estrutura é dita policristalina. Um material 

no qual não há qualquer tipo de periodicidade é conhecido como amorfo. 

 A célula unitária pode ser descrita por meio de três vetores que forma suas arestas, a, 

b e c, e pelos ângulos entre eles (α, β, γ). Esses parâmetros são conhecidos como parâmetros 

de rede. 

 De acordo com as combinações entre os parâmetros de rede descritos acima as células 

unitárias podem ser classificadas em 14 tipos, denominados como redes cristalinas ou arranjos 

atômicos de Bravais. O tipo de célula unitária divide ainda as redes cristalinas em 7 sistemas 

[13], conforme é exemplificado a seguir (ver Figura 3.5): 

 Cúbico: simples, de corpo centrado, de face centrada (a = b =c, α = β = γ = 90°); 

 Tetragonal: simples, de corpo centrado (a = b ≠ c, α = β = γ = 90°); 

 Ortorrômbico: simples, de corpo centrado, de face centrada, de base centrada (a ≠ b ≠ 

c, α = β = γ = 90°); 

 Romboédrico simples (a = b = c, α = β = γ ≠ 90°); 

 Hexagonal simples (a = b ≠ c, α = β = 90°, γ =120°); 

 Monoclínico: simples, de base centrada (a ≠ b ≠ c, α = γ = 90° ≠ β ); 

 Triclínico simples (a ≠ b ≠ c, α ≠ β ≠ γ ≠ 90°). 

  

 

 

 

 

CÚBICO SIMPLES CÚBICO DE FACE 

CENTRADA 

CÚBICO DE CORPO 

CENTRADO 
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Figura 3.5 – As redes de Bravais. Imagem retirada da Referência [13]. 

 

 É bastante comum no estudo da cristalografia a introdução do conceito de planos 

cristalinos, ou cristalográficos. Em cristais cúbicos os planos cristalinos são definidos a partir 

dos índices de Miller, que são definidos pelo inverso das coordenadas de intersecção do plano 

com os eixos coordenados, estes representados pelas arestas do cubo, a, b e c. os índices de 

Miller são indicados pelas letras h, k, l enquanto que os planos são representados pela notação 

(h,k,l). 
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 A partir dos índices de Miller pode-se obter a distância interplanar em uma estrutura 

cúbica, d, dada pela seguinte equação: 

2 2 2
hkl

a
d

h k l


 
                                                         (3.1) 

onde a é o tamanho da célula unitária, definido para cada material. 

 

3.2.2. DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X  

 A difração de raios-X (DRX) é a técnica mais utilizada em estudos cristalográficos 

para caracterização estrutural das amostras. 

 O fenômeno da difração de raios-X por cristais baseia-se num processo de 

espalhamento. Sabendo que um sólido cristalino possui distâncias interatômicas bem 

definidas da ordem de angstroms, ao incidirmos sobre ele uma radiação de comprimento de 

onda da ordem de suas distâncias interatômicas o mesmo se comportará como uma rede de 

difração tridimensional, e a radiação será espalhada pelos átomos da rede. 

 A difração de raios-X somente pode ocorrer sob condições específicas. Na formulação 

de Bragg considera-se a estrutura do material como uma sequência de planos atômicos 

paralelos separados por uma distância d entre si. A difração ocorre quando há interferência 

construtiva entre os feixes espalhados pelo plano [14], conforme pode ser observado na 

Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 – Ilustração da lei de Bragg. Imagem retirada da Referência [15]. 

 

 A lei de Bragg, 

2 sinn d                                                           3.2 
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define a condição para que ocorra interferência construtiva: a diferença de caminho ótico 

percorrido entre os raios 2 sind   deve ser igual a um número inteiro de comprimento de 

onda. 

 Neste trabalho as medidas de difração de raios-X foram realizadas no Laboratório de 

Nanoestruturas Magnéticas e Semicondutoras da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – LNMS. O sistema utilizado foi o MiniFlex II da Rigaku, que gera um feixe de raios-x 

com comprimento de onda 1,545  Å e está ilustrado na Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 – Visão interna do Equipamento de Difração de raios-X do LNMS. No centro podemos ver o porta-

amostra, com dimensão de 2cmx2cm, à sua direita a fonte de raios-X e à sua esquerda o detetor de raios-X. 

 

 O sistema citado utiliza a chamada geometria de Bragg-Brentano (θ - 2θ) [16], 

exemplificada na Figura 3.8-a. Nessa geometria os raios-X incidentes são colimados por slits 

e atingem a amostra com um ângulo θ. O feixe passa pelos slits de detecção e atinge o 

detector. A amostra gira com um ângulo θ, enquanto o detector gira com um ângulo 2θ, pois 

dessa forma os feixes incidente e difratado formam o mesmo ângulo com a superfície da 

amostra. 

 A esquematização de um sistema que utiliza a geometria descrita acima está descrita 

na Figura 3.8-b. 
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                                                                                                          (b) 

Figura 3.8 – (a) Representação da geometria (θ -2θ) e (b) esquematização de um difratômetro de raios-X que 

utiliza a referida geometria. Imagens retiradas das Referências [15, 17]. 

 

 A identificação de fases nas amostras analisadas foi feita pela comparação dos 

espectros de raios-X aos padrões de difração da ICDD – International Centre of Diffraction 

Data. Para proceder à caracterização estrutural das amostras analisadas neste trabalho todos os 

dados obtidos com a realização do experimento foram convertidos em gráficos como o da 

Figura 3.9, que permite deduzir a posição dos picos (2θ). O gráfico da Figura 3.9 representa a 

difratometria do alvo de Permalloy utilizado na fabricação das amostras. De acordo com os 

padrões de difração da ICDD, o pico maior deve representar o Py (111), o pico intermediário 

deve representar o Py (200) e o menor o Py (220). 

 Combinando as Equações (3.1) e (3.2) obtemos: 

2

2 2 2 2 sina
h k l

n





 
    

 
                                                     3.3 

onde λ = 1,545 Å é o comprimento de onda do feixe de raios-x, θ é a posição em que o pico se 

encontra no eixo-x, a é o tamanho da célula unitária (ou parâmetro de rede), e os índices h,k,l 

são os índices de Miller que pretendemos encontrar. 

 Sendo o parâmetro de rede do Permalloy igual a 3,548Pya  Å [18], da análise da 

Figura 3.9 e utilizando a equação (3.3), encontramos que as combinações possíveis para h,k,l 

são: 

 Pico 1: θ = 44,08°, logo h = 1, k = 1, l = 1, ou seja, (1,1,1); 

 Pico 2: θ = 51,29°, logo h = 2, k = 0, l = 0, ou seja, (2,0,0); 

 Pico 3: θ = 75,77°, logo h = 2, k = 2, l = 0, ou seja, (2,2,0); 

 

(a) 
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Figura 3.9 – Gráfico da Difratometria de Raios-X a alto ângulo para um alvo de Permalloy de onde podemos 

retirar informações sobe sua estrutura cristalina. 

 

 Podemos ver ainda que o Permalloy (Ni81Fe19) apresenta uma estrutura do tipo fcc 

(cúbica de face centrada), assim como aquela descrita na Figura 3.5. Nessa estrutura os 

átomos de Níquel ocupam os vértices do cubo e os átomos de Ferro ocupam os centros de 

cada face do cubo. 

 A difratometria de raios-X também possibilita a determinação da espessura de filmes 

finos através das medidas de refletividade (2° - 5°) [16]. Nessa técnica o vetor de 

espalhamento é analisado em função de seu índice. Sendo o vetor de espalhamento expresso 

por [16]: 

4 sin n
nQ

 


                                                            3.3 

onde θn é o ângulo de cada pico de interferência, n o índice desses picos e λ o comprimento da 

onda do raio-X. 

 O coeficiente angular da reta obtida quando plotamos o gráfico dos valores de cada 

vetor de espalhamento em função do índice do pico de interferência corresponde a um valor 

de 2π dividido pela distância entre os planos do material. Assim, a espessura t da amostra é 

dada por [16]: 
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2

a

t
c


                                                                    3.4 

onde ca é o coeficiente angular da reta. 

 Temos, como exemplo, a Figura 3.10. Nela vemos uma medida de raios-X a baixo 

ângulo (Figura 3.10-a), ou refletividade, em que aparecem três picos distintos, 

correspondentes a n = 1, n = 2, n = 3. Ao plotarmos cada valor de espalhamento, Qn, em 

função do índice do pico de referência, n, temos a reta dada na Figura 3.11-b. Sendo o valor 

do coeficiente angular dessa reta ca = 0,0263 Å
-1

, a espessura do filme, a partir da Equação 

(3.4), será: 

t =23,86 nm 

o que representa um desvio δ = 13,6% em relação ao valor esperado de 21nm. 

 

 

Figura 3.10 – (a) Medida de Refletividade para uma amostra de Permalloy (21nm) depositada sobre MgO (100). 

(b) Gráfico do vetor de espalhamento versus valor do índice do pico de referência. 

 

 

3.3. MAGNETÔMETRO DE AMOSTRA VIBRANTE 

 A caracterização magnética é uma das ferramentas mais importantes no entendimento 

das propriedades da amostra. O Magnetômetro de Amostra Vibrante – MAV ou VSM 

(Vibrating Sample Magnetometer), desenvolvido em 1955 por Simon Foner [19][20], é 

atualmente um dos sistemas mais utilizados para realizar essa caracterização magnética 

devido à sua alta precisão e sensibilidade. 

 O funcionamento do VSM é baseado na lei de indução de Faraday, segundo a qual 

uma força eletromotriz é induzida em uma bobina quando há variação do fluxo magnético. No 

VSM a amostra magnetizada por um campo magnético uniforme vibra em um movimento 

(a) (b) 
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periódico com relação às bobinas de detecção, que são mantidas fixas. Uma força eletromotriz 

é induzida nas bobinas graças ao movimento oscilatório da amostra, e a voltagem alternada 

induzida nas bobinas, diretamente proporcional à magnetização, é então enviada a um lock-in 

amplificador. O efeito medido pelas bobinas é devido apenas ao movimento da amostra, uma 

vez que as bobinas são estacionárias e o campo magnético aplicado é uniforme em toda a área 

da amostra e independente do tempo. 

 Um diagrama de um VSM está ilustrado na Figura 3.11. O equipamento 

exemplificado é montado com um par de bobinas de Helmholtz que apesar de não 

possibilitarem a obtenção de altos campos fornecem alta resolução, o que é necessário para 

realizar medidas detalhadas em amostras com baixos campos coercivos, como as que usamos 

neste trabalho.  

 

Figura 3.11 – Diagrama representando um equipamento de VSM. 

 

 A caracterização magnética dos filmes foi realizada por meio de medidas de 

magnetização no VSM do LNMS, construído (home-made) sob orientação dos professores M. 

A. Correa e F. Bohn. O sistema consiste, basicamente, em uma cúpula isolada acusticamente 

para diminuir a interferência de ruídos, uma fonte DC, um par de bobinas de Helmholtz, um 

sistema vibratório composto por um alto-falante, um amplificador, um dispositivo de 

recuperação de sinal (Lock-in) e um computador para fazer a aquisição dos dados. Uma visão 

do equipamento mencionado está na Figura 3.12. 
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 As curvas de magnetização foram obtidas à temperatura ambiente com campos 

aplicados entre -150 e +150 Oe. A partir de um ângulo inicial  0i  o filme foi rotacionado 

em ângulos definidos de 
2 45  , 3 90   e 

4 135   a fim de identificar os eixos de 

magnetização da amostra. No procedimento experimental as amostras foram colocadas na 

extremidade de uma haste de vidro posteriormente fixada ao sistema mecânico vibratório, que 

trabalha a uma frequência de vibração 13,206f MHz , com amplitude constante e na 

direção do campo magnético. Para podermos fazer a aproximação de um campo magnético 

uniforme na região da amostra a amplitude do sistema vibratório estava centralizada entre as 

bobinas, onde há pouca deformação de campo. 

 

 

Figura 3.12 – Visão geral do equipamento VSM do LNMS – UFRN. Na parte superior da câmara escura está o 

sistema mecânico vibratório, e logo abaixo encontra-se o sistema de bobinas com a haste de vidro para fixação 

da amostra. 

 

 Os dados obtidos na realização do experimento foram posteriormente convertidos em 

curvas de magnetização, as quais encontram-se normalizadas. Como exemplo tomemos a 

Figura 3.13, referente a uma curva de magnetização para a amostra de Permalloy (55nm) 

depositada sobre um substrato de MgO (100), quando a amostra foi girada de 90° em relação 

à sua posição inicial. 
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 Podemos observar da Figura 3.13 alguns dados importantes: 

 O campo coercivo da amostra, que está em torno de 1,63 Oe; 

 O campo de saturação da amostra, que está em torno de 10 Oe. 

 

Figura 3.13 – Curva de magnetização de uma amostra de Permalloy (55nm) depositada em um substrato de MgO 

(100). 

 

 

3.4. MAGNETOIMPEDÂNCIA 

 Até o início dos anos 90 não havia um pronunciado interesse no assunto relacionado 

ao efeito de magnetoimpedância, posto que a mesma era estudada em associação a estudos de 

ressonância magnética e não como um fenômeno isolado [21]. Somente a partir de 1994 

[22][23] o efeito de magnetoimpedância começou a despertar a curiosidade da comunidade 

científica e passou a ser investigado mais profundamente. 

 Basicamente a magnetoimpedância pode ser entendida como a variação da impedância 

Z=R+iX de uma amostra ferromagnética quando submetida simultaneamente a um campo 

magnético externo e a uma corrente alternada [24]. Normalmente define-se variação relativa 

da impedância em função de um determinado campo H  para comparar os resultados obtidos 

em diferentes sistemas e quantificar a variação de Z: 

( ) ( )
%

( )

max

max

Z H Z H
MI

Z H


                                                3.5 
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onde ( )maxZ H é a impedância num campo de medida máximo, idealmente aquele em que a 

magnetização da amostra é saturada, e ( )Z H  é a impedância num campo magnético 

qualquer. 

 Uma vez que a impedância de um dispositivo é definida como a razão entre a 

voltagem VAC e a corrente IAC medidas em seus terminais, o efeito magnetoimpedância 

depende da frequência da corrente alternada, 2 f  , a que a amostra está submetida. A 

geometria da amostra é outro fator que afeta o efeito de magnetoimpedância e, para este 

trabalho, serão consideradas amostras do tipo filme. Na Figura 3.14 há uma representação 

genérica da configuração de um experimento de medida de impedância. 

   

Figura 3.14 – Configuração tradicional de uma medida de impedância onde a frequência da corrente é definida 

como ω=2πf. 

 

 Dependendo do valor da frequência da corrente alternada analisado observa-se três 

comportamentos distintos da magnetoimpedância [25], conforme será discutido adiante. 

Antes dessa discussão será introduzido um parâmetro, δm, conhecido como profundidade de 

penetração ou skin depth, dependente da frequência ω [26]: 

2
m





                                                                   3.6 

onde ρ e μ são, respectivamente,  

a resistividade elétrica e permeabilidade magnética do material. 

 

3.4.1. REGIME DE BAIXAS FREQUÊNCIAS 

 Considera-se como baixas frequências valores na faixa de até dezenas de MHz. Para 

esses valores a profundidade de penetração é muito maior que as dimensões transversais da 

amostra, e a variação da impedância está associada somente ao efeito magnetoindutivo [27]. 

 Neste caso um campo magnético circular gerado por uma corrente de sonda dá origem 

a uma voltagem indutiva sobre a amostra. Essa voltagem, por sua vez, é determinada pela 

indutância interna do material. Assim, com a aplicação de uma corrente alternada através do 

 0 expI i t  

H

 

 

VAC 
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condutor ferromagnético uma voltagem complexa, VAC, surge nas extremidades do condutor. 

Aplicando um campo magnético externo sobre a amostra verifica-se uma grande variação em 

VAC, e a impedância é definida como [28]: 

DC iZ R i L                                                             3.7 

Onde Li é a indutância do material e RDC a resistência DC. 

 

3.4.2. REGIME DE FREQUÊNCIAS INTERMEDIÁRIAS 

 Aqui são consideradas frequências numa faixa compreendida entre dezenas a centenas 

de MHz. A profundidade de penetração é da ordem das dimensões da amostra, e a variação da 

impedância está ligada ao efeito skin. A descrição fenomenológica desse efeito foi feita em 

1960 por Landau e Lifshitz [29]. 

 O efeito skin surge quando um campo magnético externo variável é aplicado a uma 

amostra condutora. A penetração do campo magnético no condutor induz um campo elétrico 

variável, que causa o aparecimento de correntes de Foucault no condutor. O surgimento de 

tais correntes fará com que as correntes AC de alta frequência não se distribuam em toda a 

área de seção reta da amostra, mas fiquem confinadas na superfície do condutor em uma 

camada mais externa com profundidade δm definida pela Equação (3.6). A impedância, neste 

caso, será dada por [24]: 

coth
2 2

DC

ikt ikt
Z R

 
  

 
                                                    3.8 

onde t é a espessura da amostra e  1 mk i    

 

3.4.3. REGIME DE ALTAS FREQUÊNCIAS 

 Para a faixa de frequência entre centenas de MHz e GHz apesar de o efeito skin ainda 

pode ser observado, a variação da impedância é causada principalmente pelo fenômeno de 

Ressonância Magnética. A profundidade de penetração é menor que as dimensões da amostra. 

 Esse fenômeno ocorre sempre que uma amostra magnética é submetida 

simultaneamente a um campo magnético contínuo e a um campo magnético alternado (gerado 

pela corrente de sonda), perpendiculares entre si. O campo alternado causará então um 

alinhamento parcial dos momentos magnéticos, o que dará origem a um movimento de 

precessão com frequência proporcional ao campo alternado. Quando esta frequência se iguala 

à do campo alternado, o sistema entra em ressonância e a amostra absorve grande parte da 
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energia da onda recebida causando uma grande queda na onda transmitida. Nesse regime os 

processos de magnetização são dominados pela precessão dos momentos magnéticos [30]. 

 Maiores detalhes acerca dos resultados de magnetoimpedância em altas frequências 

serão discutidos na seção 3.5. 

 

3.4.4. SISTEMA DE MEDIDA PARA MAGNETOIMPEDÂNCIA 

 As medidas de magnetoimpedância foram realizadas utilizando um sistema composto 

por um analisador de impedância associado a um kit de impedância, e uma cavidade tipo 

stripline (ver Figura 3.15) conectada à porta de saída desse kit. O sistema comunica-se com 

um computador por meio de uma interface GPIB e um programa específico foi desenvolvido 

para o controle do equipamento. 

                               

 

 

 

 

 

Figura 3.15 – Cavidade tipo stripline utilizada como suporte para as amostras em medidas de 

Magnetoimpedância com dimensões de aproximadamente 10mm x 15mm. 

 

 O equipamento para medida de magnetoimpedância do LNMS – UFRN, da marca 

Agilent, pode ser visto na Figura 3.16 abaixo: 

        

 

Figura 3.16 – (a) Equipamento para medida de Magnetoimpedância do LNMS – UFRN. (b) Cargas utilizadas na 

calibração do equipamento. 

(a) 

(b) 
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 Após as amostras estarem devidamente acomodadas na cavidade tipo stripline e antes 

de dar início às medidas fazia-se a calibração do equipamento, da maneira recomendada pelo 

fabricante. Essa calibração realiza ajustes para medidas em aberto, curto e, por fim, utilizando 

uma carga de 50 Ω, que são conectados à porta de saída (as peças utilizadas na calibração 

estão ilustradas na Figura 3.16-b). Cada um dos padrões é medido no intervalo de frequência 

determinado. 

 As amostras foram posicionadas na cavidade inicialmente a um ângulo de referência 

θ1 = 0°. Feita essa primeira medida a amostra era girada de θ2 = 45°, θ3 = 90° e θ4 = 135° e o 

procedimento para medida de magnetoimpedância foi repetido para cada ângulo definido. 

Para o contato elétrico foi utilizada cola prata, que é uma boa condutora e, já que as amostras 

eram coladas e descoladas para os quatro ângulos mencionados e o tempo de secagem da cola 

prata é de aproximadamente 24 horas, o intervalo entre as medidas variava entre um e dois 

dias. 

 

 

Figura 3.17 – Curvas de Impedância em função do campo magnético para frequências de 1GHz – 3 GHz 

mostrando, de acordo com a sequência numérica, a evolução das curvas. 

1 

6 5 

2 

4 3 
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 A Figura 3.17 mostra curvas de magnetoimpedância para uma amostra de Permalloy 

(55nm) depositado sobre MgO (100) medida na direção do seu eixo fácil. É possível ver a 

evolução da estrutura de um pico único para uma estrutura de dois picos na sequência de 

figuras apresentada de 1 – 6, que correspondem, respectivamente, às frequências de 1 GHz, 

1,41 GHz, 1,8 GHz, 2,205 GHz, 2,61 GHz e 3 GHz. Os gráficos foram obtidos tomando a 

impedância Z em função do campo magnético aplicado. 

 

3.5. RESSONÂNCIA FERROMAGNÉTICA 

 O fenômeno de ressonância magnética surge quando uma amostra ferromagnética está 

submetida, simultaneamente, a um campo magnético uniforme H  e um campo de alta 

frequência perpendicular a H . O campo H  interage no sentido de alinhar os momentos 

magnéticos, mas o campo alternado os desloca da posição de equilíbrio. Dessa forma, os 

momentos magnéticos precessionam em torno da direção de H  com uma frequência 

característica, c , proporcional ao campo efetivo sentido pela amostra (ver Figura 3.18). 

Quando a frequência do campo alternado, c , se iguala à frequência de precessão 0  o 

sistema entra em ressonância. Neste caso, as frequências encontram-se na faixa de micro-

ondas [14]. 

 

Figura 3.18 – Ilustração do fenômeno de ressonância magnética. 

 

 A precessão dos momentos magnéticos é ocasionada pelo torque sofrido pela 

magnetização devido ao campo magnético externo. Esse torque é dado pela equação de 

Landau-Lifshitz, ou Equação de Movimento do sistema [14]: 

 0

dM
M H

dt
                                                        3.8 
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onde γ é conhecido como razão giromagnética do material e H0 é o campo efetivo no sistema. 

 A solução da Equação (3.8) é da forma: 

0 0H                                                                3.9 

de maneira que ao incidirmos radiação eletromagnética no sistema de frequência ωc igual à 

frequência de precessão ω0, a radiação será absorvida ressonantemente. 

 Para filmes finos com a o campo H0 direcionado no plano do filme, a Equação (3.9) é 

reescrita da seguinte forma [14]: 

 
1

2
0 0 0 4 SH H M                                                   3.10 

onde γ é a razão giromagnética e MS a magnetização de saturação. Para maiores detalhes 

recomenda-se consultar a Referência [14]. 

 Um equipamento de ressonância ferromagnética (ver Figura 3.19) funciona 

basicamente da seguinte forma: a amostra é colocada em uma cavidade ressonante, a qual está 

inserida em um eletroímã. A frequência do gerador de micro-ondas é fixada em um 

determinado valor enquanto o campo magnético estático começa a ser variado. Quando a 

frequência de precessão dos spins se iguala à frequência da radiação incidente ocorre a 

ressonância, e o sinal medido sofre uma queda de intensidade devido à absorção pela amostra. 

 

 

Figura 3.19 – Esquematização de um experimento de Ressonância Ferromagnética. Imagem retirada da 

Referência [31]. 
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 A Figura 3.20 mostra um espectro geral obtido de um experimento de ressonância 

ferromagnética para a amostra de espessura igual a 21 nm. Note-se que o gráfico é feito 

tomando-se a absorção da micro-onda pelo material ferromagnético em função do campo 

aplicado. Na verdade, usualmente esse gráfico reflete a derivada da absorção, pois esse 

procedimento melhora os resultados obtidos. 

 Podemos extrair da Figura 3.20 alguns parâmetros importantes: o campo de 

ressonância, HR, que é o ponto onde a curva corta o eixo-x, que tem valor igual a 7436,4 Oe, e 

a largura de linha, ΔH, que é a diferença entre os valores de campo nos dois extremos de 

absorção, igual a 117,3 Oe.  

 

 

Figura 3.20 – Ilustração de uma curva de Ressonância Ferromagnética para a amostra de Permalloy (21 nm) 

depositada sobre o substrato de MgO(100). 

 

 Tratando-se do estudo de propriedades magnéticas de filmes finos, em especial da 

anisotropia magnética, a técnica de ressonância ferromagnética é bastante útil, uma vez que 

em amostras monocristalinas é nítida a relação entre a frequência de ressonância com os 

ângulos formados pelo campo externo e os eixos principais do cristal. Desta forma, a 

anisotropia favorece a orientação espontânea da magnetização em uma determinada direção, 

que é tida como o eixo fácil, e numa determinada frequência fixa de micro-onda o valor do 

campo no qual ocorre a ressonância é menor ao longo do eixo fácil, enquanto mostra-se maior 

ao longo do eixo duro. 
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 Partindo da Equação (3.10) podemos encontrar, conforme Figura 3.21, a dependência 

entre a frequência ω0 e o campo magnético H0. Esta relação pode ser feita tomando como 

base os dados obtidos da técnica de ressonância ferromagnética, mas também a partir dos 

dados de um experimento de magnetoimpedância quando realizado no regime de altas 

frequências. Como foi discutido, na faixa entre centenas de MHz até GHz o fenômeno de 

Ressonância Ferromagnética é o principal responsável pela variação da impedância. 

 A Figura 3.21 a seguir ilustra a relação entre a frequência e o campo magnético para 

um material ferromagnético. Experimentalmente podemos conseguir gráficos do tipo da 

Figura 3.21 partindo dos resultados mostrados na Figura 3.17: relacionamos o valor de cada 

pico (no caso das estruturas de dois picos, fazemos a média entre eles) com a respectiva 

frequência e, ao plotarmos a frequência em função do campo magnético, encontramos a 

relação de dispersão mencionada, ou curva de Kittel. 

 

 

 

Figura 3.21 – Relação da frequência em função do campo magnético para um material ferromagnético. Os 

valores das constantes γ e MS foram retirados da Referência [14]. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

 Conforme citado anteriormente, a caracterização estrutural das amostras foi realizada 

no LNMS da UFRN. 

 Na Figura 4.1 são apresentados os resultados da difratometria de raios-X a altos 

ângulos para todas as amostras produzidas. A intenção em realizar as medidas é a verificação 

do caráter estrutural das amostras [1][2][3][4]. 

 Pode-se observar para todas as espessuras uma indicação nítida do estado cristalino 

dos filmes. Estes resultados estão em acordo com aqueles apresentados na Referência [1]. 

Percebe-se ainda um aumento da intensidade dos picos à medida que aumentamos a espessura 

dos filmes, fato esse que está relacionado ao aumento da cristalinidade das amostras. 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 4.1 – Difratômetros de raios-X para amostras de espessuras variadas (a) 8nm – 15nm e (b) 21nm – 

150nm. Pode-se observar o aumento da intensidade dos picos à medida que aumenta-se a espessura da amostra 

em questão. 

 

 Da análise da Figura 4.1 vemos que o pico relativo ao Permalloy (200) aparece 

sempre em torno de 2θ ≈ 51,5°, enquanto o pico do MgO (200) aparece em torno de 2θ ≈ 

42,73°. O pico menor que sempre está presente antes do pico relativo ao MgO (100) está 

ligado à radiação da fonte [4]. 

 Em relação aos picos do Permalloy (1,1,1) e Permalloy (2,2,0) discutidos na seção 

anterior, ambos não são perceptíveis devido ao pico de MgO, que se sobrepõe ao primeiro, 

tornando impossível sua caracterização, e faz com que o segundo não seja perceptível devido 

à sua fraca intensidade. 

 Sendo os parâmetros de rede do Permalloy e do MgO, respectivamente, 3,548Pya  Å 

e 4,2MgOa  Å [5], as combinações possíveis para h,k,l são: 

 Permalloy: h = 2, k = 0, l = 0, ou seja, (2,0,0); 

 MgO: h = 2, k = 0, l = 0, ou seja, (2,0,0). 
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 A partir da comparação dos espectros de raios-X com os padrões de difração da ICDD 

encontramos que a estrutura cristalina que mais se aproxima dos resultados experimentais 

obtidos é aquela representada pela fórmula Ni3Fe [6][7], uma estrutura do tipo fcc, que está 

ilustrada na Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Estrutura cristalina do Ni3Fe, onde os átomos das arestas (em azul) representam o níquel e os 

átomos em vermelho representam o ferro. 

 

4.2. CURVAS DE MAGNETIZAÇÃO 

 As curvas de magnetização com o campo magnético H aplicado no plano das amostras 

para as espessuras de 34nm, 55nm e 150nm foram obtidas no VSM do LNMS da UFRN, 

enquanto que as curvas relativas às amostras de espessuras 8nm, 9nm, 15nm e 21nm foram 

obtidas no VSM do Argonne National Laboratory (Chicago – IL – EUA). Todas as medidas 

foram realizadas à temperatura ambiente. 

 As curvas foram obtidas com campo magnético aplicado aproximadamente a 0°, 45°, 

90° e 135° em relação a uma das bordas da amostra. Esse procedimento foi adotado a fim de 

determinarmos os eixos de magnetização dos filmes. Para conseguirmos realizar as medidas 

dessa maneira, durante o processo de fabricação dos filmes em um pequeno espaço de uma 

das bordas de cada amostra não houve deposição da camada de Permalloy, de forma a deixar 

o substrato visível naquela região (ver Figura 4.3). 

 

 

 

Figura 4.3 – Ilustração de um nanofilme de Permalloy depositado sobre um substrato de MgO. 

 

Ni 

Fe 

Substrato de MgO sem 

deposição da camada 
Camada de Permalloy 
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 Nas Figuras 4.4 - 4.7 são apresentadas as curvas de histerese dos mesmos filmes de 

Permalloy nos quais foi realizada a Difratometria de Raios-x, cujos resultados foram 

discutidos na seção anterior. 

 As figuras estão divididas em espessuras relativas à camada de Permalloy depositada, 

e a partir da análise cuidadosa de cada espessura pode-se observar a variação entre os quatro 

ângulos citados.  

 

 

 

Figura 4.4 – Curvas de magnetização para amostras de Permalloy sobre MgO (100) para espessura da camada de 

Permalloy depositada igual a 8 nm. 
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Figura 4.5 – Curvas de magnetização para amostras de Permalloy sobre MgO (100) para espessuras da camada 

de Permalloy depositada iguais a 9 nm e 15 nm. 

 

15 nm 

9 nm 
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Figura 4.6 – Curvas de magnetização para amostras de Permalloy sobre MgO (100) para espessuras da camada 

de Permalloy depositada iguais a 21 nm e 34 nm. 

21 nm 

34 nm 
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Figura 4.7 Curvas de magnetização para amostras de Permalloy sobre MgO (100) para espessuras da camada de 

Permalloy depositada iguais a 55 nm e 150 nm. 

21 nm 

150 nm 

55 nm 
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 Alguns parâmetros importantes podem ser observados das imagens anteriores: 

 o campo de saturação das amostras é de aproximadamente 10 Oe; 

 o campo coercivo das amostras está em torno de 1,2 Oe; 

 as curvas relativas aos ângulos θH = 0° e θH = 90° tem praticamente a mesma forma, 

com formato de uma curva de eixo-duro, enquanto que as curvas relativas aos eixos θH 

= 45° e θH = 135° são completamente distintas entre si e das demais. 

 

 Dessa forma, a análise das curvas de histerese mostra um eixo de difícil magnetização 

para os ângulos θH = 0° e θH = 90°, um eixo de fácil magnetização para o ângulo de θH = 135° 

e um eixo intermediário para o ângulo de θH = 45°, com um degrau bem evidente. Assim, os 

resultados sugerem uma simetria cúbica do tipo C2 e três eixos distintos para todas as 

amostras, que pode ser atribuída à soma de uma anisotropia cúbica C4 com uma uniaxial [8]. 

 

Figura 4.8 – Curvas de histerese simuladas com as anisotropias Cúbica (110), em preto, e Uniaxial+Cúbica do 

tipo C4, em azul. A amostra em questão tem espessura de 34 nm. Pode-se perceber que para três dos quatro 

ângulos as simulações se adéquam à descrição dos eixos de simetria, porém para o ângulo θH = 45° a anisotropia 

Cúbica (110) é a mais adequada. 
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 A Figura 4.8 mostra uma simulação da combinação citada entre as anisotropias 

uniaxial e cúbica C4 (em verde) para a amostra de 34 nm. Uma outra simulação, considerando 

somente a anisotropia magnética C2 simples (em preto) é também considerada. Como pode 

ser observado, esse tipo de anisotropia, uma anisotropia cúbica tipo (110) corresponde melhor 

aos dados experimentais obtidos para as curvas de magnetização. 

 As curvas de histerese simuladas foram cedidas do trabalho de dissertação de 

mestrado do aluno José Crisanto da Costa Neto, também estudante deste mesmo Programa de 

Pós-graduação. 

 

4.3. CURVAS DE MAGNETOIMPEDÂNCIA E FMR 

 As medidas de magnetoimpedância foram realizadas, conforme citado, no LNMS da 

UFRN.  

 Para a obtenção das medidas a faixa de frequência foi variada de 1 MHz a 3000 MHz, 

enquanto o campo magnético e a corrente eram aplicados a ângulos de aproximadamente 0°, 

45°, 90° e 135° em relação a uma das bordas da amostra. 

 Em acordo com o que foi descrito na seção 3.4 dividiremos, para cada ângulo 

mencionado, as frequências em três faixas distintas: baixa, moderada e alta. Os resultados das 

medidas citadas estão representados nas Figuras 4.9 – 4.14 para o filme de espessura igual a 

55 nm. Serão expostas somente algumas frequências determinadas, a fim de visualizarmos a 

mudança na impedância com a mudança dos valores de frequência. 

 Através da variação da impedância nós podemos investigar a mudança na resposta da 

dinâmica da magnetização das amostras, com especial atenção à faixa de altas frequências 

onde podemos ver o surgimento do fenômeno de FMR [9]. 
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Figura 4.9 – Curvas de Magnetoimpedância para uma amostra de Permalloy (55nm) sobre MgO (100) com θ = 

0° para frequências baixas e moderadas.  

θ = 0° - Baixas frequências 

θ = 0° - Frequências Moderadas 
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Figura 4.10 – Curvas de Magnetoimpedância para uma amostra de Permalloy (55nm) sobre MgO (100) com θ = 

0° para altas frequências e θ = 45° para baixas frequências.  

θ = 0° - Altas frequências 

θ = 45° - Baixas frequências 
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 Figura 4.11 – Curvas de Magnetoimpedância para uma amostra de Permalloy (55nm) sobre MgO (100) com θ = 

45° para frequências moderadas e altas. 

θ = 45° - Frequências Moderadas 

θ = 45° - Altas frequências 
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 Figura 4.12 – Curvas de Magnetoimpedância para uma amostra de Permalloy (55nm) sobre MgO (100) com θ = 

90° frequências baixas e moderadas.  

θ = 90° - Baixas frequências 

θ = 90° - Frequências Moderadas 
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Figura 4.13 – Curvas de Magnetoimpedância para uma amostra de Permalloy (55nm) sobre MgO (100) com θ = 

90° para altas frequências e θ = 135° para baixas frequências.  

θ = 90° - Altas frequências 

θ = 135° - Baixas frequências 
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Figura 4.14 – Curvas de Magnetoimpedância para uma amostra de Permalloy (55nm) sobre MgO (100) com θ = 

135° para frequências moderadas e altas.  

θ = 135° - Altas frequências 

θ = 135° - Frequências Moderadas 
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 Assim como nas curvas de magnetização vemos aqui também dois ângulos que 

apresentam valores de Z semelhantes, e dois completamente diferentes entre si e dos demais. 

Ou seja, as medidas de magnetoimpedância comprovaram também a presença dos eixos de 

fácil e difícil magnetização, além do eixo intermediário. 

 Podemos observar com mais facilidade esse comportamento se fixarmos um valor de 

frequência e analisarmos a variação da impedância para cada ângulo de uma mesma amostra, 

conforme mostra a Figura 4.15. 

 É importante ressaltar que para a realização de um experimento de 

magnetoimpedância, ao posicionarmos a amostra no equipamento o campo magnético H é 

aplicado no plano do filme, assim como no VSM, porém perpendicular à direção em que o 

campo H é aplicado no experimento de VSM (ver Figura 4.16). 

 

 

Figura 4.15 – Medidas de Magnetoimpedância para uma amostra de 55nm onde fixamos a frequência f = 1006 

MHz e variamos os ângulos do filme em relação ao campo magnético. 
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Figura 4.16 – Ilustração da aplicação do campo magnético em relação à amostra para um experimento de 

magnetoimpedância. Neste experimento H é aplicado perpendicularmente à direção em que é aplicado no 

experimento de VSM. Imagem retirada da Referência [9]. 

 

 Como mencionado na seção 3.4 a altas frequências há o surgimento do fenômeno de 

Ressonância Ferromagnética. Seguindo os procedimentos descritos no final da seção 3.5 

encontramos as curvas de dispersão para a mesma amostra de espessura igual a 55 nm. Os 

resultados estão exemplificados na Figura 4.17. 

 É possível notar da Figura 4.17 que, assim como nas medidas de magnetoimpedância, 

as curvas de dispersão para os ângulos θ = 45° e θ = 135° se assemelham, enquanto que as 

curvas relativas aos ângulos θ = 0° e θ = 90° diferem das outras duas citadas. Fica novamente 

evidenciado, então, que há a presença de três eixos de simetria distintos. 

 

Figura 4.17 – Relações de dispersão para amostra de Permalloy (55nm) sobe MgO (100). A linha azul refere-se à 

Curva de Kittel [10][11]. 
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 Para investigar a anisotropia cristalina, a amostra de espessura igual a 21 nm foi 

submetida a análises de FMR no IF – UFG. As medidas foram realizadas utilizando uma 

cavidade de 33,9 GHz na banda Q. 

 O espectro típico de FMR observado está representado na Figura 4.18 a seguir, de 

onde podemos retirar alguns parâmetros, como a largura de linha, igual a 93,2 Oe, e também 

o campo de ressonância, que tem valor igual a 7411 Oe. 

 

Figura 4.18 – Espectro de FMR para uma amostra de Py (21 nm) sobre MgO (100). 

 

 Na Figura 4.19 apresentamos o sinal que foi acompanhado no experimento de FMR, 

onde podemos ver os valores do campo de ressonância em função da posição da amostra em 

relação ao campo magnético aplicado. 

 

Figura 4.19 – Variação angular do campo de ressonância no plano da amostra de Permalloy (21 nm) sobre MgO 

(100). 
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 Os resultados apresentados compreendem apenas os ângulos de 0° a 180° devido à 

simetria dos resultados para os ângulos de 180° a 360°. Podemos ver da Figura 10 uma 

estrutura que indica três eixos de simetria distintos. Para os ângulos de 0° e 90° há indicação 

de eixos duros que, apesar de terem valores de pico ligeiramente diferentes, estão em acordo 

com os resultados vistos anteriormente em outras técnicas. 

 Uma diferença maior ocorre para os ângulos de 45° e 135°. Pode-se ver, claramente, 

que para θ = 135° há a ocorrência de um eixo de fácil magnetização, enquanto que para θ=45° 

o eixo de magnetização não é fácil e nem duro, sendo considerado um eixo intermediário. 
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7,14 Å 

5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 Neste trabalho foi estudada a anisotropia magnetocristalina de nanofilmes de 

Permalloy depositados em substratos de MgO (100), fabricados sob condições específicas 

anteriormente descritas. 

 A análise do comportamento estrutural realizada através de medidas de difratometria 

de Raios-X mostrou um bom grau de cristalinidade das amostras fabricadas. Em conjunto 

com as medidas de magnetização podemos dizer que a direção de crescimento da camada de 

Permalloy no substrato de MgO segue o padrão exemplificado na Figura 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Direção de crescimento da camada de Permalloy (em preto) em relação ao substrato de MgO (em 

vermelho). Aparecem eixos duros em θ = 0° e θ = 90° e o eixo-fácil está na direção de θ = 135°. As linhas 

tracejadas em azul representam a direção de crescimento prevista da camada de Py, enquanto que o retângulo em 

roxo representa a direção de crescimento com dimensões reais da camada de Py. 

 

 As medidas de magnetização indicaram, por meio de diferenças nas curvas de 

histerese ao variarmos os ângulos de aplicação do campo magnético em relação ao eixo 

principal da amostra, a presença de três diferentes eixos de anisotropia: um eixo de difícil 

6,34 Å 

5,32 Å 3,55 Å 

3,96 Å 

5,94 Å 
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magnetização para variações dos ângulos em θH = 0° e θH = 90°, um eixo de fácil 

magnetização para o ângulo θH = 135° e um eixo intermediário para o ângulo θH = 45°. 

 As medidas de Magnetoimpedância e Ressonância Ferromagnética também 

evidenciaram a presença dos três eixos de anisotropia. A partir daí, sugerimos uma 

interpretação para os resultados descritos de que a anisotropia das amostras em questão seja 

do tipo Cúbica com direção no plano (110), descrita pela seguinte energia: 

 
(110)

2 4sin 2 cos ( )
8

C

K
E                                               (5.1) 

 A configuração descrita não tem, até então, precedentes na literatura. 

 Como continuação deste trabalho, propõe-se: 

 Investigar mais profundamente, e com o uso de outras técnicas experimentais, a 

existência dos três eixos de simetria para amostras preparadas sob as condições 

citadas; 

 Evidências e medidas preliminares sugeriram a presença de três eixos de simetria em 

amostras de Permalloy depositadas sobre substratos de MgO (110) preparadas sob as 

mesmas condições das amostras analisadas neste trabalho, depositadas sobe MgO 

(100). Propomos então a fabricação de amostras de diferentes espessuras de Permalloy 

sobre MgO (110) e sua posterior análise para comprovação das evidências 

encontradas. 
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APÊNDICE A 

Definindo a Magnetização em um novo sistema de eixos coordenados: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Sistema de eixos com coordenadas esféricas utilizadas para escrever os cossenos diretores. 

 

 Da Figura 1 acima podemos encontrar os cossenos diretores através das seguintes 

relações: 
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 E, para os cossenos diretores: 

1 cos sin cos                                                          (5) 

2 cos sin sin                                                          (6) 

3 cos                                                                 (7) 
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