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Resumo

As nanoestruturas magnéticas têm recebido grande atenção da comunidade

acadêmica, não só devido às suas várias aplicações tecnológicas, mas também do ponto de

vista de física básica, exibindo comportamentos, efeitos e propriedades de grande interesse.

Neste contexto, podemos citar as propriedades magnéticas anisotrópicas dos filmes finos

ferromagnéticos de FeCuNbSiB, dos nanopós de ferritas de cobalto com substituição

Fe −Mn (Co1,2Fe1,8−xMnxO4) e também da própria ferrita de cobalto estequiométrica

(CoFe2O4). Neste trabalho, desenvolvemos 3 modelos e sistemas numéricos baseados

em rotação coerente da magnetização, um para cada amostra supracitada, no intuito de

descrever e/ou quantificar tais efeitos anisotrópicos. Através dos processos de modelagem

e simulação, constatamos que os filmes finos de FeCuNbSiB, produzidos pela técnica de

magnetron sputtering, apresentaram uma formação de textura de eixos de anisotropia

que pode ser modelada através de uma função distribuição estatística. Os cálculos

numéricos aplicados em medidas longitudinais, transversais e polares da magnetização

indicaram que, de fato, o mecanismo dominante na histerese magnética dos filmes finos

estudados aqui é consistente com a rotação coerente da magnetização. As simulações

indicaram que o comportamento de difícil saturação nas curvas de histerese magnética

dos nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4, a baixa temperatura, pode ser modelado através de

uma superposição de anisotropias cúbica e uniaxial [001] com configuração plano fácil,

compatível com uma simetria tetragonal. O comportamento cintura de vespa nas curvas

de histerese magnética do nanopó de CoFe2O4 pode ser atribuído aos efeitos das interações

dipolares entre cristalitos que possuem uma anisotropia uniaxial plano fácil.

Palavras chaves: Histerese magnética, filmes finos, nanopós magnéticos, modelagem e

simulação, rotação coerente, anisotropia magnética, cintura de vespa.



Abstract

Magnetic nanostructures have received great attention from the academic

community, not only due to their many technological applications, but also from a

basic physics point of view, displaying behaviors, effects and properties of great interest.

In this context, we can mention the anisotropic magnetic properties of FeCuNbSiB

ferromagnetic thin films, cobalt ferrites nanopowders with Fe − Mn substitution

(Co1,2Fe1,8−xMnxO4) and also stoichiometric cobalt ferrite itself (CoFe2O4) . In this

work, we have developed three models and numerical systems based on the coherent

rotation of the magnetization, one for each cited sample above, in order to describe

and/or quantifying such anisotropic effects. Through modeling and simulation processes,

we found that thin films of FeCuNbSiB, produced by magnetron sputtering technique,

present a texture formation of anisotropy axes which can be modeled by a statistical

distribution. The numerical calculations modelling the longitudinal, transverse and polar

measurements of magnetization indicated that, indeed, the dominant mechanism in the

magnetic hysteresis of the thin films studied here is consistent with coherent rotation

of magnetization. The simulations showed that the behavior of difficult saturation,

in magnetic hysteresis curves of Co1,2Fe1,8−xMnxO4 nanopowders, at low temperature,

could be modeled by a superposition of cubic and uniaxial [001] easy-plane anisotropies,

compatible with a tetragonal symmetry. The wasp-waisted behavior in magnetic

hysteresis curves of CoFe2O4 nanopowder could be attributed to effects of dipolar

interactions among crystallites with a uniaxial anisotropy in easy plane configuration.

Keywords: Magnetic hysteresis, thin films, magnetic nanopowders, modeling and

simulation, coherent rotation, magnetic anisotropy, wasp-waisted.
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1 Introdução

“Nunca imites ninguém. Que a tua produção seja como

um novo fenômeno da natureza.”

Leonardo da Vinci

Nas últimas cinco décadas, a nanociência e nanotecnologia vêm se configurando

como duas áreas de intensa atividade e interesse no meio acadêmico e tecnológico

[1]. Os chamados materiais magnéticos nanoestruturados possuem diversas aplicações

indo desde a indústria de gravação magnética de alta densidade de informação, até o

desenvolvimento de fármacos capazes de serem ativos no meio intracelular. Todo este

notável desenvolvimento se deve a uma abordagem conjunta de técnicas experimentais e

sínteses destes materiais com modelagem teórica das propriedades físicas observadas [2].

Nesta perspectiva, os modelos e métodos computacionais são ferramentas

muito úteis na simulação e compreensão do magnetismo destes materiais. No que

se refere a nanopartículas mono-domínio, o modelo de rotação coerente por Stoner e

Wohlfarth apresentou uma abordagem inicial significativa para se chegar ao entendimento

do magnetismo destes materiais [2]. Contudo, os sistemas reais possuem muito mais graus

de liberdade do que o proposto pelo citado modelo, o que vem instigando grande esforço em

acrescentar outros efeitos como interação magnética entre nanopartículas [3–5], ativação

térmica (superparamagnetismo) [3, 6], diferentes configurações de anisotropia magnética

[6–8], dispersão de eixos anisotropia [9, 10], entre outros.

Dentro dos materiais nanoestruturados, os filmes finos ferromagnéticos amorfos

de FeCuNbSiB podem apresentar comportamento anisotrópico interessante que se desvia

do modelo de macro-spin para rotação coerente, desvio esse geralmente atribuído a

movimento de paredes de domínio suprimindo a reversão por rotação coerente [11].

Contudo, possíveis efeitos de dispersão de eixos de anisotropia magnética locais podem

surgir no filme [12], levando a um comportamento que não pode ser modelado pelo conceito

de macro-spin, necessitando então de uma abordagem mais detalhada para compreensão e

entendimento se de fato o mecanismo de rotação coerente esteja dando lugar a movimento

de paredes de domínios.

As nanoestruturas de ferrita de cobalto (CoFe2O4) também se apresentam

12



Capítulo 1. Introdução 13

como um material com forte apelo para diferentes aplicações. Como por exemplo, os

fortes efeitos magnetoelásticos o fazem um material promissor para fins magnetomecânicos

[13]. Além disso, substituições metálicas na ferrita de cobalto são muito estudadas

devido as possibilidades de se controlar/otimizar suas propriedades magnéticas, como

por exemplo, as substituições Co −Mn e Fe −Mn, que modificam consideravelmente

as propriedades magnetoelásticas da ferrita [14]. O entendimento do comportamento

anisotrópico da ferrita de cobalto teve profunda contribuição com os trabalhos de M.

Tachiki [15] e J. C. Slonczewski [16], os quais aplicaram o conceito de campo trigonal para

descrever o comportamento da anisotropia magnetocristalina da ferrita citada. Contudo,

recentemente S. Yang e X. Ren [17] mostraram que os fortes efeitos magnetoelásticos da

ferrita de cobalto causam uma redução de simetria estrutural da mesma, de tal maneira

que a bem conhecida estrutura cúbica espinélio sofre uma deformação tetragonal. Desta

maneira, algumas implicações de tal simetria reduzida para ferrita de cobalto encontram-

se em aberto. Além disso, outro comportamento peculiar em relação a nanopartículas

de ferrita de cobalto, reportado na literatura, são as curvas de histerese magnética do

tipo “cintura de vespa”. Este comportamento, típico de materiais multifásicos, vem se

apresentando em materiais nitidamente monofásicos.

Neste trabalho, temos como objetivo principal desenvolver, calibrar e aplicar

3 modelos e sistemas numéricos computacionais para descrever, calcular/simular as

propriedades magnéticas quase-estáticas de 3 tipos de nanoestruturas diferentes, sendo

elas: filmes finos ferromagnéticos de FeCuNbSiB, nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4

(0, 0 ≤ x ≤ 3, 0) e um nanopó de CoFe2O4. Todos os modelos são baseados em rotação

coerente da magnetização, levando em conta vários aspectos e especificidades do material

em questão. Para os filmes finos ferromagnéticos de FeCuNbSiB, propomos um modelo e

sistema numérico que leva em conta o efeito de dispersão de eixos de anisotropia nos filmes

finos. Para os nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4 (0, 0 ≤ x ≤ 3, 0), propomos um modelo e

sistema numérico que leva em conta uma superposição de anisotropias cúbica e uniaxial

em cristalitos que interagem via campo médio. Para o nanopó de CoFe2O4 propomos

um modelo mais realista das interações magnéticas combinado com uma configuração de

anisotropia uniaxial do tipo plano fácil, com a finalidade de descrever o comportamento

do tipo cintura de vespa na curva de histerese magnética observada para o material.

Tibério Alves
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Esta tese apresenta inicialmente no capítulo 2 uma exposição dos aspectos

teóricos acerca dos materiais estudados, bem como suas principais características,

comportamentos e processos de magnetização. No capítulo 3, iremos descrever os modelos

e métodos computacionais desenvolvidos e seus respectivos algoritmos esquemáticos de

protocolo. No capítulo 4, será feito um apanhado sobre as técnicas experimentais aplicadas

para caracterização e estudo dos materiais aqui analisados. Posteriormente, no capítulo

5, serão expostos tanto os resultados experimentais como também os resultados, previsões

e características dos modelos desenvolvidos aqui e suas respectivas comparações com os

experimentos. Por fim, vamos exibir a conclusão deste trabalho e expor as perspectivas

acerca das propostas de investigações futuras.

Tibério Alves



2 Fundamentos teóricos

“A ciência da natureza não somente descreve e explica a

natureza; ela é parte da interação entre a natureza e nós

mesmos.”

Werner Heisenberg

2.1 Anisotropia magnética

Nesta seção, trataremos os conceitos teóricos acerca dos modelos de anisotropia

magnética. Inicialmente, será feita uma breve exposição sobre a interação de troca

(exchange) e em seguida a “quebra” de simetria desta energia será feita através de uma

abordagem fenomenológica, expondo seus principais mecanismos de origem.

2.1.1 Interação de troca

A compreensão do comportamento magnético dos materiais teve grande

contribuição após W. Heisenberg [18] (1928) propor uma aproximação para o

Hamiltoniano de spin de átomos vizinhos. Em sua proposta, o termo de energia da

interação entre dois spins atômicos poderia ser escrito como sendo [19]

−2JŜ1 · Ŝ2, (2.1)

onde as quantidades Ŝ1 e Ŝ2 representam os operadores de spin para os dois átomos

localizados 1 e 2 tendo suas funções de ondas dadas por ψ1(~r) e ψ2(~r
′
), respectivamente.

Nesta abordagem, considerando que natureza do spin do átomo é proveniente de elétrons

compartilhando orbitais, os spins podem formar um estado de tripleto (↑↑) (orbitais

diferentes) e singleto (↑↓) (mesmo orbital). Segundo Heisenberg, podemos formar uma

função de onda que descreva os dois possíveis estados citados usando as funções de onda

para cada átomo e argumentos de paridade (troca de estados), de tal forma que [20]

ΨFM ∼ ψ1(~r)ψ2(~r
′
) + ψ2(~r)ψ1(~r

′
) (2.2)

15
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ΨAFM ∼ ψ1(~r)ψ2(~r
′
)− ψ2(~r)ψ1(~r

′
), (2.3)

onde associamos o estado (↑↑) à função ΨFM e associamos o estado (↑↓) à função ΨAFM .

A energia E deste sistema pode ser calculada através da integral

E =

∫
Ψ∗(~r, ~r

′
)H(~r, ~r

′
)Ψ(~r, ~r

′
)d3~rd3~r

′
, (2.4)

com H(~r, ~r
′
) sendo o Hamiltoniano do sistema.

A constante J na equação 2.1 é conhecida como a integral de troca e

depende da diferença entre as energias para os estados ΨAFM e ΨFM de tal forma que

J = (EAFM−EFM )
2

[20]. Ou seja, se a energia para o estado ΨAFM é menor que a energia

para o estado ΨFM , temos o alinhamento antiferromagnético dos átomos, ao passo

que, se a energia para o estado ΨFM é menor que a energia para o estado ΨAFM , temos

o alinhamento ferromagnético.

Dito de outra maneira, a natureza da interação de troca reside na interação

Coulombiana entre elétrons e na proibição imposta pelo princípio da exclusão de Pauli que

define que férmions não podem ocupar o mesmo estado quântico. Desta forma, a dupla

ocupação em um orbital é possível para spins antiparalelos (↑↓) e proibida para spins

paralelos (↑↑). Como a energia eletrostática é maior para elétrons num mesmo orbital

(↑↓) do que para elétrons em orbitais diferentes (↑↑), numa situação de superposição

de orbitais eletrônicos podemos interpretar que energia eletrostática favorece ao estado

paralelo (↑↑) e o princípio da exclusão de Pauli favorece ao estado antiparalelo (↑↓) de

spins.

Para átomos numa rede periódica, o Hamiltoniano de Heisenberg [21] é dado

pela soma de todos os pares de átomos nos sítios i e j da rede, ou seja,

H = −2
∑
i<j

Jij ~Si · ~Sj. (2.5)

Na figura 2.1, ilustramos duas configurações possíveis para acoplamentos por interações

de troca numa rede cúbica.

Podemos ilustrar um outro conceito importante na compreensão do
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(a) Acoplamento ferromagnético. (b) Acoplamento antiferromagnético.

Figura 2.1: Representação esquemática das configurações de acoplamento para átomos nos sítios de
uma rede cúbica simples. As setas vermelhas representam os spins dos átomos.

ferromagnetismo dos materiais, o chamado campo molecular ou campo médio. A

origem deste conceito se deve a P. Weiss [19] (1906), que propôs a existência de um campo

de natureza interna ao material capaz de gerar um ordenamento dos spins, que na ausência

de campo magnético faça o material exibir magnetização espontânea. No contexto

da abordagem de Heisenberg, o conceito de campo médio surge quando escrevemos o

Hamiltoniano por spin na forma [21]

Hi = −2J ~Si ·
∑
j(j 6=i)

~Sj, (2.6)

sendo J a integral de troca para primeiros vizinhos. Esta expressão sugere que o momento

magnético atômico ~µi, considerado proporcional a ~Si, ou seja, ~µi = gµB ~Si onde g é fator

giromagnético e µB é o magneton de Bohr, está sujeito a um campo magnético efetivo
~Hef gerado pelo conjunto

∑
j
~Sj. Esta interpretação conduz a um Hamiltoniano por spin

escrito como

Hi = gµB ~Si · ~Hef (2.7)
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em que ~Hef é dado por

~Hef =
2J

gµB

∑
j(j 6=i)

~Sj ≈
2Jn

gµB
〈~Sj〉, (2.8)

onde a soma foi substituída pelo número dos n primeiros vizinhos vezes a média dos valores

de spin. Identificando a magnetização do sistema de N spins como sendo ~M = NgµB〈~Sj〉,

o campo efetivo pode escrito da seguinte forma,

~Hef =
2nJ

Ng2µ2
B

~M. (2.9)

Esta expressão é similar a proposta por P. Weiss para o ferromagnetismo usando

argumentos fenomenológicos, através do chamado campo molecular ~Hmol = λ ~M .

A aproximação de primeiros vizinhos de fato é razoável, visto que as funções

de onda não possuem extensão suficiente para produzir interação de troca entre íons

distantes na rede [21]. Chamamos então de interação de troca direta pois conecta de

maneira direta a interação entre vizinhos. Porém, é possível que o íon não magnético faça

uma intermediação entre íons magnéticos numa rede como no caso dos óxidos magnéticos,

gerando o que chamamos de supertroca, como trataremos na seção 2.3.2, sendo assim

um caso de interação de troca indireta.

Como pudemos notar, o ordenamento magnético produzido pela interação de

troca determina que os mínimos estáveis de energia são: ordenamento paralelo de spins

(J > 0) originando o ferromagnetismo e ordenamento antiparalelo de spins (J < 0)

originando o antiferromagnetismo. Neste contexto, a interação de troca não possui

aspectos direcionais sendo assim isotrópica. Isto contrasta com as diversas observações

feitas numa grande parte dos materiais magnéticos que possuem claramente aspectos

direcionais preferenciais, ou seja, são anisotrópicos [22]. Nas subseções seguintes

iremos tratar alguns mecanismos que provocam tal efeito bem como explorar os aspectos

direcionais e caracterizar algumas anisotropias magnéticas.
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2.1.2 Anisotropia de forma

Considere um material ferromagnético com formato de um elipsoide definido

por semieixos a, b e c com a = b e c > a, uniformemente magnetizado com magnetização
~M ao longo de uma direção definida pelos ângulos polares θ e φ, como indica a figura 2.2.

Figura 2.2: Elipsoide uniformemente magnetizado. O vetor vermelho representa a magnetização ~M do
material.

Devido a extensão finita do material e estando magnetizado, ocorre o

surgimento de “pólos” devido aos momentos magnéticos não compensados na superfície que

são responsáveis pela criação do chamado campo desmagnetizante1 ~Hd [20,22]. Devido

a existência deste campo, temos uma energia associada ao mesmo definida como energia

magnetostática [23]. Para um material de volume V , esta energia pode ser calculada pela

seguinte integral (no sistema cgs) [24]

Ems = −1

2

∫
~M · ~HddV. (2.10)

1Podemos dizer também que este campo desmagnetizante surge devido uma constatação básica do
eletromagnetismo, isto é, a indução magnética ~B = ~H + 4π ~M deve ter componente normal contínua em
interfaces.
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No caso do elipsoide, o campo desmagnetizante pode ser escrito como sendo

~Hd = −N · ~M, (2.11)

onde a quantidade N é o tensor desmagnetizante que depende fortemente de aspectos

geométricos do material. Neste caso, os eixos de simetria do elipsoide coincidem com os

eixos cartesianos, o que conduz a um tensor desmagnetizante diagonal [22], de tal forma

que ~Hd tem a seguinte expressão,


Hdx

Hdy

Hdz

 = −


Na 0 0

0 Nb 0

0 0 Nc




Mx

My

Mz

 . (2.12)

Uma vez que os elementos do tensor desmagnetizante estão associados aos aspectos de

simetria da estrutura geométrica, seus elementos dependem apenas das relações entre as

dimensões do objeto, e não de suas dimensões absolutas. Sendo assim, é conveniente

escrever o tensor desmagnetizante tendo traço fixo, de tal forma que (cgs)

Na +Nb +Nc = 4π. (2.13)

No nosso caso em particular, Na = Nb e consequentemente Na = 2π −Nc/2.

A magnetização é escrita em termos de seus cossenos diretores de tal forma

que


Mx = Msα1 = Ms sin θ cosφ,

My = Msα2 = Ms sin θ sinφ,

Mz = Msα3 = Ms cos θ,

(2.14)

sendo Ms a magnetização de saturação do material em questão. Para o nosso elipsoide,

tanto a magnetização como o campo desmagnetizante são uniformes no volume V . Sendo

assim, a integral em 2.10 se torna simples e substituindo 2.12 e 2.14 em 2.10, temos uma

forma bilinear para a densidade de energia magnetostática dada por [24]

Ems
V

= −1

2
~M · N̂ · ~M, (2.15)
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que conduz a

ems = −1

2
M2

s

(
Na sin2 θ cos2 φ+Nb sin2 θ sin2 φ+Nc cos2 θ

)
, (2.16)

ems = −1

2
M2

sNa −
1

2
M2

s (Na −Nc) cos2 θ, (2.17)

ems = K0 +K1 cos2 θ. (2.18)

Este resultado indica que, a menos do termo constante, dependendo da diferença (Na −

Nc) entre os elementos do tensor desmagnetizante, existem direções em que a energia

magnetostática adquire estabilidade (mínimos de energia em relação a variável θ), sendo

assim, direções preferenciais para magnetização. Dizemos que nesta situação temos

uma anisotropia devido a forma do material ferromagnético, sendo K1 = −1
2
M2

s (Na−Nc)

(erg/cm3) a constante de anisotropia de forma.

Segundo J. A. Osborn [25], o elemento Nc do tensor desmagnetizante para o

elipsoide descrito acima é dado por

Nc =
4π

ρ2 − 1

[
1

2ζ
ln

(
1 + ζ

1− ζ

)
− 1

]
, (2.19)

com ρ = c/a e ζ =
√
ρ2 − 1/ρ. Analisando o limite para um elipsoide extremamente

alongado (c� a), temos queNc → 0 eNa = 2π, o que indica uma constante de anisotropia

de forma de módulo máximo dado, neste caso, por

K1 = πM2
s . (2.20)

Outro resultado importante para este trabalho é se considerarmos o tensor

desmagnetizante para o plano infinito (modelando um filme fino). Considerando um

plano infinito no plano x− y, temos Na = Nb = 0 e Nc = 4π, o que conduz a uma energia
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magnetostática igual à

ems = 2πM2
s cos2 θ. (2.21)

Perceba que neste caso, a energia magnetostática possui um mínimo de energia em

θ = π/2, o que implica dizer que o campo desmagnetizante favorece a permanência na

magnetização no plano x− y. Este resultado é importante para filmes finos, uma vez que

a aproximação para um plano infinito é compatível com sua estrutura [24].

Analisando os possíveis sinais de K1 temos que, para Na > Nc, K1 < 0, ao

passo que para Na < Nc, K1 > 0. A superfície polar da densidade de energia 2.18 indica

claramente que a densidade de energia para o elipsoide impõe direções privilegiadas de

estabilidade energética, isto é, direções em que a densidade de energia encontra mínimos.

Desta forma, podemos notar que o campo desmagnetizante concomitante a efeitos de

forma do material ferromagnético agem como um mecanismo gerador de anisotropia,

neste caso a anisotropia de forma. Os gráficos para os diferentes sinais de K1 estão

expostos na figura 2.3 (coordenadas esféricas).

(a) Somente interação de troca. (b) Eixo fácil. (c) Plano fácil.

Figura 2.3: Gráficos das densidades de energia magnética em coordenadas esféricas para (a) K1 = 0,
(b) K1 < 0 e (c) K1 > 0. A densidade de energia é a coordenada radial em função dos ângulos esféricos
θ e φ.

No caso em que K1 = 0, temos somente a energia de troca portanto

isotrópica, sendo uma superfície esférica de energia. No caso K1 < 0, temos uma dupla

degenerescência pois temos dois mínimos de energia, θ = 0 e θ = π, fazendo do eixo z
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um eixo fácil de magnetização. No caso K1 > 0, temos uma degenerescência para o

mínimo de energia sendo que qualquer direção definida em θ = π/2 (plano z = 0) uma

direção de fácil magnetização. Dizemos então que o sistema apresenta um plano fácil de

magnetização.

Este tipo de anisotropia recebe uma denominação de anisotropia uniaxial,

pois é definida em termos de um eixo de simetria apenas. É comum expressar esta

anisotropia em termo de uma série de potência dos cossenos diretores da magnetização.

Esta série deve obedecer ao fato de que uma operação de reflexão na magnetização não

muda a simetria de sua superfície de densidade de energia, portanto deve conter apenas

termos de ordens pares, uma vez que e( ~M) = e(− ~M) (veremos isso em mais detalhes na

anisotropia magnetocristalina). No caso do eixo de simetria coincidir com o eixo cartesiano

z, temos que a expansão toma a seguinte forma [22],

euni = K0 +K1 cos2 θ +K2 cos4 θ +K3 cos6 θ + ..., (2.22)

que de maneira mais usual é expandida em senos por equivalência [26],

euni = Ku0 +Ku1 sin2 θ +Ku2 sin4 θ +Ku3 sin6 θ + ..., (2.23)

onde as constantes Ku0, Ku1, Ku2 e Ku3 são denominadas de constantes de anisotropia

uniaxial. Vale salientar aqui que a anisotropia uniaxial não é única e exclusivamente

proveniente de efeitos de forma, podendo também ser originada de outros mecanismos

como veremos no decorrer do texto.

Levando em conta até a quarta ordem da expansão 2.23, apenas as constantes

Ku1 e Ku2 são importantes. O estudo das configurações oriundas para os valores destas

constantes leva a um efeito importante na compreensão da anisotropia magnética dos

materiais, os chamados processos de magnetização de primeira ordem (FOMP,

first order magnetization process) [22]. Por exemplo, para uma região no espaço de fase

Ku1−Ku2 definida por Ku1 < 0 e Ku2 > −1
2
Ku1, temos a configuração de cone fácil que
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apresenta os mínimos de energia definidos pelo cone de equação [20]

θc = arcsin

√ |Ku1|
2Ku2

 . (2.24)

Para uma região definida por Ku1 > 0 e Ku2 > −1
2
Ku1, a configuração de eixo fácil se

apresenta. Para a região delimitada porKu1 > 0 eKu2 < −1
2
Ku1, temos uma configuração

de metaestabilidade [20], onde as configurações de plano fácil e eixo fácil coexistem. Para

região definida por Ku1 < 0 e Ku2 < −1
2
Ku1, a configuração de plano fácil se apresenta.

Veja a figura 2.4.

(a) Cone fácil. (b) Configuração metaestável. (c) Espaço de fase Ku1 −Ku2.

Figura 2.4: Configurações de anisotropia uniaxial (a) cone fácil (Ku1 < 0 e Ku2 > − 1
2Ku1) e (b)

metaestáveis (Ku1 > 0 e Ku2 < − 1
2Ku1). Em (c) temos o plano de fase Ku1 − Ku2. Na região de

metaestabilidade, a linha tracejada representa a equação Ku2 = −Ku1, onde os mínimos para eixo fácil
e plano fácil são equivalentes tendo o mesmo valor de energia.

2.1.3 Anisotropia magnetocristalina

A estrutura cristalina dos materiais magnéticos é um dos principais

mecanismos geradores de anisotropia magnética. Combinado com campo eletrostático que

os íons geram na rede do cristal (campo cristalino), o acoplamento spin-órbita conduz

à existência de direções preferenciais da magnetização do material que são definidas pela

simetria da rede do cristal. Mas adiante, iremos fazer uma descrição por mecanismos mais

fundamentais de como o campo cristalino gera a anisotropia magnética. No momento,

vamos expor o comportamento anisotrópico de uma rede cristalina baseado apenas em

Tibério Alves 2.1. Anisotropia magnética



Capítulo 2. Fundamentos teóricos 25

sua simetria.

A densidade de energia magnetocristalina emc pode ser obtida por uma

expansão em série de potências dos cossenos diretores da magnetização [24] já definidos

na equação 2.14. A expansão toma a seguinte forma,

emc = e0 +
∑
i

ciαi +
∑
ij

cijαiαj +
∑
ijk

cijkαiαjαk +
∑
ijkl

cijklαiαjαkαl + ... (2.25)

Para sistemas magnetizados com uma simetria cristalina bem definida, não há mudança

na energia ao se fazer uma operação de reflexão na magnetização ~M , ou seja, emc( ~M) =

emc(− ~M). Portanto, a nossa expansão só pode ter termos de ordens pares. Sendo assim,

a expansão até a sexta ordem se torna

emc = e0 +
∑
ij

cijαiαj +
∑
ijkl

cijklαiαjαkαl +
∑
ijklmn

cijklmnαiαjαkαlαmαn. (2.26)

Redes cúbicas

Levando em consideração os aspectos de simetria da rede cúbica bem como

a simetria de reflexão da densidade de energia magnetocristalina nos cossenos diretores

da magnetização, podemos inferir as propriedades dos tensores de elementos cij, cijkl e

cijklmn. Por exemplo, para os elementos cij podemos perceber que aqueles que estão fora

da diagonal principal conduzem a termos que não obedecem a propriedade de reflexão,

pois levam a termos de potências ímpares nos cossenos diretores, portanto devem ser nulos.

Os elementos da diagonal principal são idênticos devido a simetria cúbica. Portanto, o

termo de segunda ordem toma a seguinte forma

∑
ij

cijαiαj = c11
(
α2
1 + α2

2 + α2
3

)
, (2.27)

que é igual a uma constante pela relação de completeza dos cossenos diretores.

Aplicando os mesmos argumentos para os termos de ordens superiores (veja

o apêndice A.1), temos a expressão para a densidade de energia magnetocristalina para
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uma rede cúbica escrita até a sexta ordem como sendo

ecubmc = Kc
0 +Kc

1

(
α2
1α

2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3

)
+Kc

2

(
α2
1α

2
2α

2
3

)
, (2.28)

onde Kc
0, Kc

1 e Kc
2 são as constantes de anisotropia magnetocristalina cúbica.

Tomando uma aproximação até quarta ordem, o sinal de Kc
1 define como será

a configuração de estabilidade para a energia, ou seja, como será a disposição de eixos

fáceis, duros e médios da magnetização, conforme mostra a figura a seguir.

(a) Direções cristalográficas. (b) Kc
1 > 0. (c) Kc

1 < 0.

Figura 2.5: Em (a) temos a representação dos eixos cristalográficos principais em uma estrutura cúbica
simples e as superfícies de densidade de energia para anisotropia magnetocristalina cúbica para os casos
(b) Kc

1 > 0 e (c) Kc
1 < 0 considerando apenas até o termo de quarta ordem.

Como podemos perceber na figura 2.5, para Kc
1 > 0 as direções 〈100〉 são

direções de fácil de magnetização, as direções 〈110〉 formam eixos médios e as direções

〈111〉 são direções de difícil magnetização ou eixos duros. No caso de Kc
1 < 0 as direções

〈100〉 e 〈111〉 permutam de configuração em relação ao caso Kc
1 > 0.

É interessante analisarmos o comportamento no espaço de fase das contantes

Kc
1 e Kc

2 para as diferentes configurações de estabilidade para a superfície de anisotropia

em termos dos ângulos esféricos θ e φ, de forma equivalente a que fizemos na anisotropia

uniaxial. Este estudo leva ao conhecimento das diferentes FOMPs que esta anisotropia

pode exibir.

Num sistema de coordenadas solidário aos eixos cristalográficos, podemos notar

como eixos fáceis, intermediários e duros de magnetização se comportam dependendo de

onde o par ordenando (Kc
1, K

c
2) se encontra no espaço de fase Kc

1 −Kc
2. As configurações
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para Kc
1 e Kc

2 estão dispostas na tabela 2.1 a seguir e na figura 2.6 estão retratados os

gráficos (coordenadas esféricas) de suas respectivas superfícies de densidades de energia.

Tabela 2.1: Configurações para o espaço de fase das constantes de anisotropia magnetocristalina cúbica
[24].

Configuração Kc
1 Kc

2 Eixo Fácil Eixo médio Eixo Duro

(a) +
(
−9Kc

1

4
,∞
)

[100] [110] [111]

(b) +
(
−9Kc

1,−
9Kc

1

4

)
[100] [111] [110]

(c) + (−∞,−9Kc
1) [111] [100] [110]

(d) −
(
−∞, 9|K

c
1 |

4

)
[111] [110] [100]

(e) −
(

9|Kc
1 |

4
, 9|Kc

1|
)

[110] [111] [100]

(f) − (9|Kc
1|,∞) [110] [100] [111]

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Figura 2.6: Superfícies de densidade de energia para anisotropia magnetocristalina na simetria cúbica
para as configurações especificadas na tabela 2.1.

Do ponto de vista experimental, H. Shenker [27] obteve uma expressão empírica

para a constante Kc
1 da ferrita de cobalto em função da temperatura, sendo a mesma dada

por (erg/cm3)

Kc
1(T ) = 19, 6× 106 exp(−1, 90× 10−5T 2). (2.29)

Em baixas temperaturas, a ferrita de cobalto consegue exibir valores altíssimos para

constantes de anisotropia magnetocristalinas, chegando até valores de 107 erg/cm3,

diferentemente da maioria das ferritas que apresentam valores com uma, duas ou até

três ordens de grandeza inferiores [28].
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Redes tetragonais

No caso de redes cristalinas com simetria tetragonal, os mesmos argumentos

usados para o caso cúbico são empregados, só que agora apenas dois índices (eixos

cristalinos) são indistinguíveis. Levando em conta a expansão até a sexta ordem, podemos

mostrar que (apêndice A.2) a densidade de energia de anisotropia magnetocristalina para

simetria tetragonal pode ser escrita como sendo

etetramc = K0 +K1α
2
3 +K2α

4
3 +K3

(
α4
1 + α4

2

)
+K4α

6
3 +K5

(
α6
1 + α6

2

)
+K6

(
α2
1α

2
2α

2
3

)
. (2.30)

Um fato interessante a ser notado neste resultado é que podemos escrever a anisotropia

magnetocristalina tetragonal como sendo uma superposição de anisotropias cúbica e

uniaxial [001] (apêndice A.3). Com efeito, podemos escrever

etetramc = K0 +K1α
2
3 +K

′

2α
4
3 +K

′

3α
6
3 +Kc

1(α
2
1α

2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3) +Kc

2(α
2
1α

2
2α

2
3), (2.31)

onde percebemos que os últimos dois termos representam sem ambiguidade a densidade de

energia de anisotropia magnetocristalina cúbica e os quatro primeiros termos representam

a anisotropia uniaxial [001]. Portanto, em termos dos ângulos esféricos temos que

etetramc = Ku0 +Ku1 sin2 θ +Ku2 sin4 θ +Ku3 sin6 θ+

+Kc
1

(
sin2 θ sin2 2φ

4
+ cos2 θ

)
sin2 θ +Kc

2

(
sin2 2θ sin2 2φ sin2 θ

16

) (2.32)

etetramc = e
[001]
uni + ecubmc . (2.33)

Como veremos, este resultado será usado para descrever a anisotropia magnetocristalina

de estruturas que desviam de uma simetria cúbica para tetragonal por acoplamento

magnetoelástico, como a ferrita de cobalto [17]. Este interessante tópico do magnetismo

será abordado a seguir.

Tibério Alves 2.1. Anisotropia magnética



Capítulo 2. Fundamentos teóricos 29

2.1.4 Anisotropia de stress (Magnetostricção)

Até o momento consideramos que a estrutura cristalina do material magnético

permanece rígida com parâmetro de rede fixo. Contudo, os materiais cristalinos

podem apresentar propriedades elásticas fazendo surgir um novo grau de liberdade e

consequentemente um novo termo em seu conteúdo energético. Essa elasticidade influencia

diretamente o comportamento magnético dos materiais.

Se consideramos, por exemplo, um material que se deforma de uma estrutura

cúbica, que possui termos a partir da quarta ordem nos cossenos diretores na energia

magnetocristalina, para uma estrutura tetragonal, que por sua vez possui um termo

de segunda ordem (uniaxial), temos uma mudança considerável no comportamento

anisotrópico da estrutura [24]. A energia de anisotropia adicional é balanceada pelo

surgimento de uma energia elástica devido a deformação da rede cristalina. Se uma

rede cúbica sofre uma deformação tetragonal elástica igual a ε, sua energia elástica pode

ser escrita por Ee = Cε2/2 (C é o coeficiente de deformação elástica) e a energia

magnetoelástica adicional é dada por Eme = K1(1−α2
3)ε. Estamos portanto interessados

no equilíbrio da energia total E = Ee + Eme dada por

E =
Cε2

2
+K1(1− α2

3)ε. (2.34)

Minimizando esta energia em relação ao parâmetro de deformação ε, encontramos a

magnetostricção espontânea λ da rede, dada por

λ = −K1

C
(1− α2

3). (2.35)

Perceba que a deformação, no equilíbrio, depende da orientação da magnetização em

relação a direção da deformação tetragonal. Por exemplo, para α3 = 0 (plano (001)),

temos a magnetostricção espontânea igual λ = −K1/C, e para α3 = 1 (direção [001]),

temos a magnetostricção espontânea nula. Ao passo que a magnetização rotaciona no

ambiente cristalino devido a ação de torques de campos magnéticos externos, surgem

tensões internas na estrutura que distorcem a rede cristalina. Este efeito é chamado de

acoplamento magnetoelástico [17].

Tibério Alves 2.1. Anisotropia magnética



Capítulo 2. Fundamentos teóricos 30

De forma geral, a deformação para um sistema cristalino cúbico é definida pelos

elementos εij do tensor deformação e a elasticidade é definida pelas contantes elásticas

cij, de tal forma que a energia elástica de uma rede cúbica é dada por [24]

Ee =
1

2
c11(ε

2
11 + ε222 + ε233) + c12(ε11ε22 + ε11ε33 + ε22ε33) +

1

2
c44(ε

2
12 + ε213 + ε223). (2.36)

Por outro lado, a energia magnetoelástica é responsável por descrever a interação da

magnetização, através dos seus cossenos diretores, com a deformação da rede. A energia

magnetoelástica pode ser escrita como sendo [21]

Eme = B1

[
ε11

(
α2
1 −

1

2

)
+ ε22

(
α2
2 −

1

2

)
+ ε33

(
α2
3 −

1

2

)]
+

+B2[c12α1α2 + c13α1α3 + c23α2α3],

(2.37)

onde os coeficientes B1 e B2 são os coeficientes magnetoelásticos.

O estado de equilíbrio elástico da rede pode ser encontrado minimizando a

energia livre magnética (F = Emc + Eme + Ee) [17] com respeito ao elementos da matriz

deformação resolvendo as equações ∂F/∂εij = 0. A matriz de deformação espontânea no

equilíbrio é então dada por

ε =


− B1

c11−c12

(
α2
1 − 1

3

)
−B2

c44
α2α1 −B2

c44
α3α1

−B2

c44
α1α2 − B1

c11−c12

(
α2
2 − 1

3

)
−B2

c44
α3α2

−B2

c44
α1α3 −B2

c44
α2α3 − B1

c11−c12

(
α2
3 − 1

3

)
 . (2.38)

Se estivermos interessados na deformação λ da rede numa direção arbitrária β̂ =

(β1, β2, β3), devemos projetar a deformação ε na direção de β̂ através do produto [21]

λ =
(
β1 β2 β2

)
ε


β1

β2

β3

 , (2.39)
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o que conduz ao seguinte resultado,

λ = − B1

c11 − c12

(
α2
1β

2
1 + α2

2β
2
2 + α2

3β
2
3 −

1

3

)
− B1

c44
(α1α2β1β2 + α1α3β1β3 + α2α3β2β3).

(2.40)

É interessante obtermos os valores característicos da magnetostricção espontânea

na direções cristalográficas [100] (deformações tetragonais) e [111] (deformações

romboédricas) (veja alguns exemplos ilustrados na figura 2.7), definindo λ100 para m̂ =

β̂ = (0, 0, 1) e λ111 para m̂ = β̂ = 1/
√

3(1, 1, 1). Desta forma, os valores para λ100 e λ111

são escritos em termos dos coeficientes magnetoelásticos e das constantes elásticas da rede

como se segue [24],

λ100 = −2

3

B1

c11 − c12
, (2.41)

λ111 = −1

3

B2

c44
, (2.42)

com

λ110 =
1

4
λ100 +

3

4
λ111. (2.43)

(a) Distorção tetragonal. (b) Distorção romboédrica. (c) Distorção ortorrômbica.

Figura 2.7: Algumas ilustrações de acoplamentos magnetoelásticos. Em (a) temos uma distorção
tetragonal compressiva (λ100 < 0), em (b) uma distorção romboédrica (λ110 > 0) e em (c) uma distorção
ortorrômbica (λ111 > 0). O vetor azul representa a magnetização.

Se quisermos entender como de fato a contribuição elástica e magnetoelástica
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modificam a anisotropia magnética da estrutura, devemos reescrever a energia livre

magnética substituindo os valores das deformações εij (dadas pela equação 2.38) no

equilíbrio nas equações 2.36 e 2.37. A substituição conduz a um termo de energia que é

semelhante ao termo de energia magnetocristalina em termos dos cossenos diretores

Ee + Eme =

[
B2

1

c11 − c12
+

B2
2

2c44

] (
α2
1α

2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3

)
, (2.44)

nos fazendo interpretar que a contribuição elástica e magnetoelástica para energia

livre magnética induz um efeito de anisotropia idêntico a anisotropia magnetocristalina

cúbica. De fato, do ponto de vista experimental, quando se obtém uma medida das

constantes de anisotropia magnetocristalina, se obtém um valor que corresponde as duas

contribuições a anisotropia de quarta ordem, tanto magnetocristalina como elástica-

magnetoelástica. É mais útil escrever a contribuição elástica-magnetoelástica ∆Kc
1 em

termos das magnetostricções espontâneas λ100 e λ111 da seguinte forma [21],

∆Kc
1 =

9

4

[
(c11 − c12)λ2100 − c44λ2111

]
. (2.45)

Perceba que esta contribuição depende essencialmente de quão diferente o valor absoluto

de λ100 é do valor absoluto de λ111. Para termos uma ideia de quanto esta quantidade

contribui para anisotropia cúbica dos materiais, vamos analisar seus valores para alguns

materiais. Por exemplo, para o Fe (bcc), com |λ100| ≈ |λ111| sua contribuição para

anisotropia magnetocristalina ∆Kc
1/K

c
1 é de apenas 0,1%. Para o Ni (fcc), esta

contribuição é de apenas 1% [21].

Pequenas contribuições para anisotropia, não reduzem a simetria da estrutura.

Dito de outra forma, o acoplamento magnetoelástico não modifica essencialmente a

simetria estrutural a ponto de contribuir com termos de segunda ordem na anisotropia.

Este cenário muda quando analisamos materiais com grande diferenças entre os valores

absolutos de λ100 e λ111, como na ferrita de cobalto. A ferrita de cobalto apresenta, em

temperatura ambiente, λ100 = −5, 90× 10−4 e λ111 = 1, 20× 10−4 [28]. Combinando este

dados com os coeficientes elásticos c11 = 2, 57×1012 emu/cm3, c12 = 1, 50×1012 emu/cm3

e c44 = 0, 853 × 1012 emu/cm3 [29], encontramos uma contribuição ∆Kc
1 = 7, 8 × 105

erg/cm3, o que indica uma contribuição de 22% para o valor da constante de anisotropia
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cúbica Kc
1 = 3, 54 × 106 erg/cm3 (obtido pela expressão fenomenológica de H. Shenker

[27] 2.29). Tal contribuição começa a se tornar da mesma ordem da energia de anisotropia

magnetocristalina e possíveis reduções de simetria na estrutura podem ser verificadas.

A redução da simetria cúbica para uma simetria tetragonal na ferrita de

cobalto foi drasticamente verificada no trabalho de S. Yang e X. Ren [17], que usaram

um difratômetro de raios-X de synchrotron de alta resolução para detecção em baixas

temperaturas das distorções estruturais da ferrita de cobalto. Seus resultados indicaram

uma estrutura tetragonal a 150 K e, devido a efeitos magnetoelásticos, ocorre uma

redução de simetria da estrutura cúbica espinélio (tratada na seção seguinte), bem

conhecida e detectada pelos difratogramas convencionais para ferrita de cobalto. No

referido trabalho, o acoplamento magnetoelástico produziu uma distorção tetragonal

c/a− 1 = −1, 1× 10−3 com a sendo o parâmetro de rede. Muito antes, H. P. Rooksby e

B. T. M. Willisum [30] mostraram numa temperatura de 80 K uma distorção tetragonal

de −2, 0 × 10−3. No caso do trabalho de H. P. Rooksby, eles associaram esta redução

de simetria da ferrita de cobalto como uma transição análoga ao que acontece com a

magnetita, que transita de uma estrutura cúbica para uma estrutura ortorrômbica em

torno de 116 K através de efeitos de ordenamento eletrostático na estrutura espinélio [28],

o chamado fenômeno de ordenamento.

Se utilizarmos os valores das distorções reportadas nestes trabalhos como sendo

igual a λ100 e λ100 � λ111 (distorções predominantemente tetragonais), encontraríamos

contribuições de 24%(Yang) e 54%(Rooksby) para a anisotropia magnetocristalina, o que

indicaria que a magnetostricção espontânea não só provoca contribuições com termos de

mesma ordem que a anisotropia magnetocristalina cúbica como também poderia reduzir a

simetria da expressão, fazendo surgir termos de anisotropia de segunda ordem (uniaxial).

Nesta perspectiva, como veremos mais adiante, vamos tratar as implicações

para a anisotropia magnetocristalina da ferrita de cobalto num contexto de estrutura

cristalina tetragonal. Vamos proceder um cálculo semi-fenomenológico na abordagem de

íon-único para entender o que acontece com o acoplamento spin-órbita no contexto de

simetria tetragonal. Vamos também propor um modelo de um sistema granular baseado

numa anisotropia magnetocristalina tetragonal, que como já foi mostrado, é perfeitamente

equivalente a uma superposição cúbica e uniaxial [001].
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2.2 Campo cristalino

A descrição da anisotropia magnetocristalina feita anteriormente teve uma

abordagem fenomenológica. Nesta seção, faremos uma abordagem mais voltada para

primeiros princípios dos mecanismos físicos fundamentais que dão origem à anisotropia

magnetocristalina, a chamada interação de campo cristalino. Inicialmente, iremos

expor o efeito de anulação do momento angular orbital em orbitais do tipo 3d, após isto,

iremos fazer um estudo sobre os desdobramentos do campo cristalino em complexos de

coordenação octaédricos e tetraédricos, servindo de base para compreensão da anisotropia

magnetocristalina da ferrita de cobalto, tratada mais adiante.

2.2.1 Cancelamento do momento angular orbital

As auto-funções para o elétron no átomo de hidrogênio são dadas pela solução

da equação de Schrödinger da mecânica ondulatória, com efeito

ψ(r, θ, φ) = Rnl(r)Θlm(θ)Φm(φ), (2.46)

sendo Θlm(θ) e Φm(φ) dados por [26]

Θlm(θ) = (−1)(m+|m|)/2

√
2l + 1

2

(l − |m|)!
(l + |m|)!

P
|m|
l cos θ, (2.47)

Φm(θ) =
1√
2π
eimφ. (2.48)

Mesmo se tratando de um resultado para átomos de um elétron, muitas teorias em química

e física atômica se valem destas soluções para compreensão de átomos multieletrônicos.

Considere as soluções angulares para n = 3 e l = 2, ou seja, para a série 3d,


m = 0, ψ0 = A0(r)(3 cos2 θ − 1)

m = ±1, ψ±1 = A±1(r)(sin θ cos θ)e±iφ

m = ±2, ψ±2 = A±2(r)(sin
2 θ)e±2iφ

(2.49)

A densidade de carga para um elétron nestes estados (orbitais) podem ser expressas pelo

Tibério Alves 2.2. Campo cristalino



Capítulo 2. Fundamentos teóricos 35

módulo quadrado da função de onda |ψm|2 via a interpretação estatística da mecânica

quântica pelo postulado de Max Born [31]. As funções angulares de densidade de

probabilidade (sem considerar a parte radial das funções) estão expostas na figura 2.8.

(a) m = 0. (b) m = ±1. (c) m = ±2.

Figura 2.8: Orbitais para série 3d.

Estes gráficos representam uma distribuição angular da carga elétrica2 para um elétron

em um dos estados estacionários sujeito apenas à atração nuclear do íon. Note que,

exceto para o estado m = 0, todos os outros estados possuem momento angular orbital

diferente de zero. Se por ventura, este íon for inserido em um ambiente cristalino, o efeito

eletrostático dos íons na rede do cristal afeta o comportamento destes estados quânticos.

Por exemplo, imagine uma aproximação octaédrica de ânions O2− encerrando

um cátion metálico com configuração 3d como ilustrado na figura 2.9(b). A aproximação

octaédrica introduz uma pertubação na energia descrita pelo Hamiltoniano [19]

Hoct
cc = Dc

(
x4 + y4 + z4 − 3x2y2 − 3x2z2 − 3y2z2

)
, (2.50)

sendo Dc = 7q
8πε0a5

com as seis cargas de valor q colocadas nas posições ±a em cada um dos

eixos coordenados. As funções ψm não são auto-estados de Hoct
cc [19], não sendo possível

os estados ψm serem estáveis neste ambiente cristalino.

Para uma distribuição de carga nos orbitais ψ±2, percebemos que a carga

negativa dos ânions sobre os eixos x e y quebra a simetria azimutal da função |ψ±2|2 (veja
2Esta distribuição de carga é figurativa da interpretação estatística da mecânica quântica.
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a figura 2.9(a)) visto que um elétron neste estado tende a evitar sua localização nestas

direções. Um configuração estável possível pode ser obtida através da superposição de

estados ψm, visto que os mesmos formam um conjunto completo. Considere então, a

superposição

dxy = − i√
2

(ψ2 − ψ−2) = A
′
(r) sin2 θ sin(2φ). (2.51)

Esta função de onda evita que a densidade de carga se distribua ao longo dos eixos x e y,

estabilizando a interação de campo cristalino (veja a figura 2.9(b)).

(a) m = ±2. (b) Estado dxy numa aproximação
octaédrica.

Figura 2.9: Efeitos do campo cristalino com aproximação octaédrica sobre os orbitais 3d. Perceba que
o auto-estado dxy é estável na aproximação octaédrica “evitando” a aproximação das cargas dos ligantes
O2−.

Podemos mostrar também que dxy é um auto-estado de Hoct
cc e não só ele, mas

todas as combinações abaixo [19],



dxy = − i√
2
(ψ2 − ψ−2) = A

′
(r) sin2 θ sin(2φ),

dyz = i√
2
(ψ1 − ψ−1) = A

′
(r) sin θ cos θ sinφ,

dzx = − 1√
2
(ψ1 − ψ−1) = A

′
(r) sin θ cos θ cosφ,

dx2−y2 = 1√
2
(ψ2 − ψ−2) = A

′
(r) sin2 θ cos(2φ),

dz2 = ψ0 = A
′
(r)(3 cos2 θ − 1).

(2.52)

De maneira análoga, para uma aproximação tetraédrica de ânions O2−, podemos mostrar
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que os estados quânticos acima também são auto-estados do operador Hamiltoniano de

campo cristalino tetraédrico Htetra
cc [32]. Perceba que ao fazermos a superposição obtendo

dxy, obtemos um estado com m = 0 visto que superpomos os estados como m = 2 e

m = −2. Sendo assim, o campo cristalino promove o cancelamento do momento

angular orbital. Este cancelamento pode ser total ou parcial pois a interação de campo

cristalino compete com o acoplamento spin-órbita, que tende a manter o momento

angular não cancelado [20].

2.2.2 Desdobramento de campo cristalino

Vamos examinar em mais detalhes como o campo cristalino afeta os estados

quânticos 3d e seus níveis de energia. Levando em conta apenas os efeitos das ligações

iônicas na rede, podemos considerar um modelo em que cada ânion consiste em uma carga

pontual, modelo este chamado de ponto-carga [20]. Uma aproximação que leva em conta

covalência entre orbitais, isto é, os efeitos de hibridização, é a teoria de campo ligante.

Vamos nos ater aqui na teoria de campo cristalino que, levando em conta apenas

o aspecto eletrostático, fornece informações sobre o comportamento físico de estruturas

espinélio.

Complexos octaédricos e tetraédricos

Como visto anteriormente, os estados quânticos que são auto-estados do

Hamiltoniano do campo cristalino octaédrico e tetraédrico são os auto-estados descritos

pelas funções em 2.52. Usando argumentos eletrostáticos podemos perceber que o

campo cristalino promove uma quebra de degenerescência energética nestes estados. Por

exemplo, para uma aproximação octaédrica de cargas, os estados que possuem seus

orbitais com lóbulos que se estendem ao longo dos eixos coordenados (direções 〈100〉)

sofrem aproximação frontal (figura 2.10(a)). São estes, os estados dz2 e dx2−y2 , que iremos

defini-los como estados dγ. Em contrapartida, os demais estados possuem orbitais que

se estendem nas demais direções 〈110〉 e não sofrem uma aproximação frontal de cargas

para o complexo octaédrico (figura 2.10(b)). São estes, os estados dxy, dxz e dyz, que

iremos defini-los como estados dε. Sendo assim, por argumentos eletrostáticos, os estados

dε possuem energia menor que os estados dγ para uma aproximação octaédrica de cargas,
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gerando assim um desdobramento dos níveis de energia, conforme mostra a figura

2.10(e).

(a) Estados dγ em um campo cristalino
octaédrico.

(b) Estados dε em um campo cristalino octaédrico.

(c) Estados dγ em um campo cristalino
tetraédrico.

(d) Estados dε em um campo cristalino tetraédrico.

(e) Desdobramento do campo
cristalino octaédrico.

(f) Desdobramento do campo
cristalino tetraédrico.

Figura 2.10: Diagrama de níveis de energia e estrutura dos orbitais 3d nos campos cristalinos octaédrico
e tetraédrico. Em (a), temos os estados dγ (dz2 e dx2−y2) e (b), os estados dε (dxy, dxz e dyz) numa
aproximação octaédrica. Em (c), temos os estados dγ (dz2 e dx2−y2) e (d), os estados dε (dxy, dxz e
dyz) numa aproximação tetraédrica. Em (e) e em (f) estão retratados os respectivos desdobramentos dos
níveis de energia.

Para uma aproximação tetraédrica de cargas, temos o oposto da configuração

de níveis de energia em relação ao desdobramento octaédrico (figuras 2.10(c) e 2.10(d))

porém, como a interação eletrostática é menor, consequentemente o desdobramento de
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energia será menor que o desdobramento devido ao campo cristalino octaédrico em um

fator de 4
9
[32]. Os diagramas de níveis de energia para os respectivos complexos estão

explicitados em 2.10(e) e 2.10(f).

Alto-spin e baixo-spin

O valor do spin de um íon sujeito a um campo cristalino é fortemente

dependente do desdobramento causado por este campo cristalino. Se o desdobramento for

intenso o suficiente e supere a energia de emparelhamento P de dois elétrons num mesmo

orbital, a configuração mais estável de ocupação dos elétrons será aquela que busque

a ocupação nos níveis mais baixos de energia no desdobramento do campo cristalino.

Esta configuração é denominada de baixo-spin . Caso contrário, a configuração mais

estável será de alto-spin . O principal fator determinante para se estabelecer que tipo

de configuração será formada é o tipo de ligante (devido principalmente à sua carga)

juntamente com o tipo de cátion no complexo. No caso de estruturas espinélio, o ligante

é o ânion O2− que se apresenta como ligante moderado na série espectroquímica [19],

Br− < Cl− < F− < OH− < CO−3 < O2− < H2O < NH3 < SO2−
3 < NO−2 < S2− < CN−.

(2.53)

Por exemplo, para o Co2+, tendo configuração 3d7, o mesmo apresenta configuração de

alto-spin com ligante O2−, pois o desdobramento do campo cristalino octaédrico é menor

que a energia de emparelhamento [33]. Já para o Co3+, tendo configuração 3d6 com ligante

O2−, a energia de emparelhamento é menor que o desdobramento para o campo cristalino

octaédrico, formando uma configuração de baixo-spin [34]. Veja a figura 2.11.

Para configuração de alto-spin do Co2+, temos o valor de spin S = 3/2 (três

spins desemparelhados). Para configuração de baixo-spin do Co3+, temos o valor de spin

S = 0 (não há spins desemparelhados), sendo diamagnético. Consequentemente, se já

é evidenciado que o Co2+ em um campo octaédrico tem configuração alto-spin, logo ele

terá a mesma configuração em um campo cristalino tetraédrico para o mesmo ligante.

O entendimento das configurações de alto-spin e baixo-spin dos íons nos sítios-

A e sítios-B será importante na determinação do parâmetro de inversão das ferritas de
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(a) (b)

Figura 2.11: Configurações alto-spin e baixo-spin para o Co2+ e Co3+ com ligante O2− em campo
cristalino octaédrico. Em (a), temos a configuração de alto-spin para o Co2+ e em (b), a configuração de
baixo-spin para o Co3+.

cobalto estudadas neste trabalho.

Energia de estabilização de campo cristalino

A estabilidade termodinâmica de um complexo de coordenação é definida

através da energia de estabilização de campo cristalino (EECC). Através desta quantidade,

podemos estudar as preferências de ocupação dos cátions metálicos entre complexos

tetraédricos e octaédricos. O cálculo da EECC consiste em associar a cada ocupação

eletrônica uma quantidade de energia em termos do desdobramento de campo cristalino

∆. Por exemplo, para um complexo octaédrico, cada um dos dois estados dγ contribui para

um aumento da energia com uma quantidade igual a 3/5 da energia do desdobramento

octaédrico ∆oct, ao passo que, cada um dos três estados dε contribui para uma diminuição

da energia com uma quantidade igual a −2/5 da energia do desdobramento octaédrico

∆oct. Para um complexo tetraédrico, cada um dos dois estados dγ contribuem para um

diminuição da energia com uma quantidade igual a −3/5 da energia do desdobramento

tetraédrico ∆tet, ao passo que, cada um dos três estados dε contribuem para um aumento

da energia com uma quantidade igual a 2/5 da energia do desdobramento tetraédrico ∆tet,

como está retratado na figura 2.12.

Considerando que cada emparelhamento de elétrons contribui com um aumento
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Figura 2.12: Diagrama para as energias de estabilização de campo cristalino (EECC) para os complexos
octaédricos e tetraédricos.

de energia igual a P , podemos escrever que [35]

EECCoct = (−0, 4n(dε) + 0, 6n(dγ))∆oct + nP (2.54)

EECCtet = (0, 4n(dε) − 0, 6n(dγ))∆tet + nP, (2.55)

sendo n(dε) e n(dγ) o número de ocupação de elétrons nos estados dε e dγ, respectivamente.

Por exemplo, para o Co2+ (configuração 3d7) com ligante O2−, temos ∆oct < P

apresentando configuração de alto-spin sob campo octaédrico, como indicado na figura

2.11(a). Sendo assim, dos sete elétrons do Co2+ nos orbitais 3d, dois ocupam os estados

dε e cinco ocupam os estados dγ com dois emparelhamentos. Temos então uma energia

de estabilização de campo cristalino igual à EECCoct = (−0, 4 · 5 + 0, 6 · 2)∆oct + 2P =

−0, 8∆oct + 2P . Sob campo tetraédrico, o Co2+ também apresenta configuração de alto-

spin, porém sendo três elétrons ocupando os estados dε e quatro elétrons ocupando os

estados dγ com dois emparelhamentos. Temos então que EECCtet = (0, 4·3−0, 6·4)∆tet+

2P = −1, 2∆tet + 2P . Usando o fato que ∆oct = 9
4
∆tet temos que EECCoct−EECCtet =

−0, 6∆tet < 0, o que indicada que o Co2+ possui maior estabilidade termodinâmica em

sítios octaédricos comparado a ocupação em sítios tetraédricos.
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2.3 Ferritas espinélio

Mais adiante serão feitos cálculos das propriedades magnéticas de algumas

ferritas. Desta forma, é imprescindível uma descrição de algumas características centrais

destes materiais para uma melhor compreensão do seu comportamento magnético.

Inicialmente, iremos expor as características cristalográficas de ferritas espinélio, em

seguida será feita uma exposição sobre o magnetismo destes materiais.

2.3.1 Estrutura cristalina espinélio

A estrutura espinélio de uma ferrita é definida pela fórmula química

estequiométrica genérica MFe2O4, com M sendo um íon divalente pertencente aos

elementos de transiçãoMn,Fe, Co,Ni, Cu, Zn,Mg ou Cd [26]. Os íons O2− formam uma

estrutura cúbica de face centrada (fcc) contendo interstícios que podem ser ocupados pelos

íonsM2+ ou Fe3+. Estes interstícios são em geometria tetraédrica (sítios-A) ou octaédrica

(sítios-B), ou seja, nesta estrutura o oxigênio permite coordenação IV ou VI com os cátions

metálicos (figura 2.13).

Figura 2.13: Sítios octaédrico (poliedro vermelho) e tetraédrico (poliedro azul) na estrutura fcc de um
espinélio. As esferas em cinza representam os ânions O2− e as esferas em preto representam os cátions
metálicos ocupando os sítios tetraédricos ou octaédricos.

A célula unitária é formada por 32 ânions de oxigênio e 24 cátions metálicos

ocupando 8 dos 64 sítios tetraédricos disponíveis e 16 dos 32 sítios octaédricos disponíveis.
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Os interstícios que não são ocupados chamamos de vacâncias. Se o percentual de ocupação

do cátion M2+ nos sítios-B é i, a fórmula estrutural genérica para o composto espinélio é

[36]

[
M2+

1−iFe
3+
i

]A [
M2+

i Fe3+2−i
]B
O4. (2.56)

O parâmetro i é denominado de parâmetro de inversão. Dependendo da distribuição

catiônica, o espinélio pode ser normal, inverso ou parcialmente normal/inverso.

Num espinélio normal, todos os 8 cátions M2+ ocupam sítios-A e os 16 cátions Fe3+

ocupam sítios sítios-B, neste caso temos i = 0. Num espinélio inverso, todos os 8 cátions

M2+ ocupam sítios-B e os 16 cátions Fe3+ com metade ocupando sítios-B e a outra metade

ocupando sítios-A, neste caso temos i = 1. Um espinélio parcialmente normal/inverso

apresenta 0 < i < 1.

2.3.2 Magnetismo em ferritas espinélio

O mecanismo de ordenamento nos óxidos magnéticos é do tipo interação de

troca indireta ou supertroca [24]. Diferentemente da interação de troca direta onde as

funções de onda se superpõem entre íons magnéticos vizinhos, a interação de troca indireta

necessita de um íon mediador entre dois íons magnéticos para que, através do princípio

da exclusão de Pauli, o acoplamento se estabeleça. Os 2 elétrons no orbital 2p do oxigênio

podem acessar os orbitais 3d desocupados dos cátions e, desta forma, a interação mais

forte tende a ser aquela que mantém a colinearidade entre os lóbulos dos orbitais ligantes

[21]. Portanto, a interação de supertroca mais forte entre os sítios de uma estrutura

espinélio é aquela entre os sítios-A e sítios-B vizinhos, formando um ângulo de ligação

que é em torno de 125◦. Na figura 2.14(a), está ilustrada a superposição (overlapping) de

orbitais contendo os 2 elétrons no orbital 2p do oxigênio dividindo orbitais com elétrons

dos cátions, comunicando via exclusão de Pauli o acoplamento entre cátions. Na figura

2.14(b), temos dois sítios tetraédricos e dois sítios octaédricos sendo representados bem

como algumas possíveis interações de supertroca entre eles.

Como consequência da predominância da interação de supertroca da ligação do

tipo A-O-B, o ordenamento dos momentos magnéticos dos cátions nos sítios-A e sítios-B
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(a) (b) (c)

Figura 2.14: Representação da interação de supertroca em ferritas espinélio. Em (a), temos a
superposição (overlapping) dos orbitais 2p do oxigênio (lóbulos cinza) com os orbitais 3d dos cátions
adjacentes (lóbulos azuis). Perceba que o princípio da exclusão de Pauli para os elétrons do oxigênio
no orbital 2p (esferas verdes) deve também ser obedecido para os elétrons dos cátions no overlapping
(esferas pretas menores), fazendo com que surja um acoplamento indireto entre os cátions. Neste caso,
está ilustrado um acoplamento antiferromagnético. Em (b), temos alguns caminhos possíveis para o
acoplamento de supertroca (linhas tracejadas) entre os cátions metálicos de uma estrutura espinélio.
As setas em vermelho representam os momentos magnéticos de spin e os poliedros azul e vermelho
representam os sítios-A e sítios-B, respectivamente. Em (c), as representações num plano para os caminhos
de interação.

são determinados por qual tipo de acoplamento esta ligação apresenta. Usando as regras

de Goodenough-Kanamori [19], a ligação A-O-B com ângulo de ligação entre 120◦ e 180◦

apresenta forte acoplamento antiferromagnético, fazendo os momentos magnéticos destes

sítios se manterem anti-paralelos 2.14(b). A estrutura espinélio pode então ser vista como

composta por duas sub-redes magnéticas com acoplamento antiferromagnético (setas no

arranjo na equação 2.57).

Considerando a ferrita estequiométrica genérica com parâmetro de inversão i,

sua fórmula química apresenta arranjo magnético dado por

[←−
M2+

1−i
←−
Fe3+i

]A [−→
M2+

i

−→
Fe3+2−i

]B
O4. (2.57)

O Fe3+ possui momento magnético de spin igual a 5µB [26] (µB é o magneton de Bohr)

e representando por nµB o momento magnético de spin do cátion metálico M2+, numa

situação de perfeito alinhamento anti-paralelo sem efeitos de temperatura, o momento
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magnético resultante de spin por fórmula química é dado, em termos do magneton de

Bohr, por

MµB = |ni+ 5(2− i)− n(1− i)− 5i|µB (2.58)

MµB = |ni− (1− i)(10− n)|µB. (2.59)

Por exemplo, para magnetita Fe3O4, sendo uma ferrita que tende a ser inversa

[26], vamos considerar i = 1. Isto conduz ao seguinte arranjo magnético

[←−
Fe3+

]A [−→
Fe2+

−→
Fe3+

]B
O4, (2.60)

que resulta simplesmente em MµB = nµB, pois os momentos magnéticos de spin dos

cátions Fe3+ em mesmo número nos sítios-A e sítios-B se cancelam, resultando em um

momento magnético de spin líquido por fórmula devido aos cátions divalentes Fe2+ nos

sítios-B. De forma geral, o ordenamento magnético proposto em 2.57 é denominado de

ferrimagnetismo. A configuração por fórmula química está explicitada na tabela 2.2.

Tabela 2.2: Configuração de spins por fórmula molecular da magnetita perfeitamente inversa.
Arranjo magnético sítios-A (5µB) sítios-B (5µB + 4µB) líquido (4µB)[←−

Fe3+
]A [−→

Fe2+
−→
Fe3+

]B
O4

yyyyy xxxxx xxxx xxxx
O valor do momento magnético por fórmula em número de magnetons de Bohr

de um material, pode ser dado a partir da magnetização de saturaçãoMs (emu/g) através

da seguinte expressão [28]

MµB =
wtMs

5585
, (2.61)

sendo wt a massa molecular do composto em g/mol. Através desta expressão,

encontraremos os parâmetros de inversão das ferritas estudadas neste trabalho.
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2.3.3 A ferrita de cobalto (CoFe2O4)

Substituições Fe − Mn e distribuições catiônicas

A preferência de ocupação de um determinado cátion metálico nos sítios-A ou

B depende principalmente de sua configuração eletrônica e de outros aspectos tais como

raio iônico, campo cristalino [21] e também do método de síntese da ferrita em questão

[28]. Usaremos aqui, os resultados da teoria de campo cristalino (TCC) que fornece uma

abordagem suficientemente satisfatória para determinar a energia de estabilização dos

cátions nos sítios octaédricos ou tetraédricos. Por exemplo, para o Fe3+ com configuração

3d5, o mesmo apresenta EECCoct = EECCtet não tendo então preferência para ocupação

nos sítios do espinélio. Ao passo que, como vimos, para o Co2+ a energia de estabilização

de campo cristalino indica uma preferência para ocupação em sítios octaédricos [33], sendo

assim, a ferrita de cobalto CoFe2O4 tende a ser inversa, com distribuição

[
Fe3+

]A [
Co2+Fe3+

]B
O4. (2.62)

Contudo, esta situação se apresenta como uma situação idealizada visto que

experimentalmente não são observadas ferritas de cobalto com inversão totalmente igual

a 1.

Em porções não-estequiométricas, as ferritas de cobalto podem apresentar

metais de transição com mais de uma valência. No caso da ferrita de cobalto

não estequiométrica CoyFe3−yO4, os metais podem apresentar mais de uma valência

dependendo do índice y como consequência do equilíbrio elétrico do composto. Por

exemplo, para 0 ≤ y ≤ 1, uma distribuição catiônica provável é dada por [37]

[
Co2+y(1−i)Fe

2+
(1−y)(1−j)Fe

3+
yi+(1−y)j

]A [
Co2+yi Fe

2+
(1−y)jFe

3+
2−yi−(1−y)j

]B
O4, (2.63)

onde o ferro se apresenta como Fe3+ e Fe2+. Nesta distribuição, i e j são as ocupações

dos cátions Co2+ e Fe2+ nos sítios-B, respectivamente. Esta ferrita se torna totalmente

inversa se ambas as ocupações i e j forem iguais a 1. Já para 1 ≤ y ≤ 2 temos a
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distribuição [38]

[
Co2+1−iFe

3+
i

]A [
Co2+i Fe3+3−y−iCo

3+
y−1
]B
O4, (2.64)

com o cobalto apresentando as oxidações Co2+ e Co3+, sendo este último com total

ocupação em sítios-B, não sendo estável em sítios-A [38]. Para 2 ≤ y ≤ 3, a distribuição

2.64 ainda se mantém válida porém com a restrição para inversão i ≤ 3− y. Perceba que

se fizermos y = 3, o parâmetro de inversão é obrigatoriamente nulo conduzindo a uma

distribuição normal [Co2+]
A [
Co3+2

]B
O4 (Co3O4). Esta estrutura espinélio é chamada de

cobaltita.

Devido ao grande interesse tecnológico em otimizar as propriedades físicas

das ferritas para aplicações específicas [39], muitos trabalhos na literatura propõem

substituições na ferrita de cobalto por outros metais de transição. No trabalho de

Shekhar et al. [40] foi evidenciada uma diminuição na magnetostricção da ferrita com

substituição Fe−Mn e aumento com substituição Fe−Co, o que a faz um potencial sensor

para diferentes fins mecânicos [14]. Uma possível distribuição catiônica numa estrutura

espinélio para ferrita de cobalto com substituição de Fe por Mn (CoyFe3−y−xMnxO4) é

dada por (1 ≤ y ≤ 2 e x ≤ 2− y)

[
Co2+1−iFe

3+
i

]A [
Co2+i Fe3+3−y−x−iCo

3+
y−1Mn3+

x

]B
O4, (2.65)

onde x representa a quantidade de Fe substituída por Mn por fórmula química. Perceba

que aqui já consideramos a total ocupação dos cátions Mn3+ em sítios-B3[41].

A descrição da distribuição catiônica de um composto é um tópico crucial

para o entendimento das propriedades magnéticas de ferritas espinélio, uma vez que

ele aponta como os cátions metálicos estão distribuídos nos sítios-A e sítios-B. Como

o campo cristalino tem efeitos diferentes nestes sítios, a anisotropia magnetocristalina

depende diretamente da ocupação apresentada pela distribuição catiônica. Em particular,

de todas as contribuições para anisotropia, a ocupação dos íons Co2+ em sítios octaédricos

é determinante no que se refere à intensidade da anisotropia magnetocristalina [42]. Isto

será abordado a seguir.
3O Mn3+ não é estável sob campo cristalino tetraédrico.
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Campo trigonal e anisotropia magnetocristalina

Entre as contribuições mais importantes para compreensão da anisotropia

magnetocristalina da ferrita de cobalto estão os trabalhos de J. C. Slonczewski [16] e

M. Tachiki [15]. Através do campo trigonal, do cancelamento incompleto do momento

angular gerado pelo campo cristalino e acoplamento spin-órbita, os cátions Co2+ sob

campo octaédrico promovem uma alta anisotropia magnetocristalina4 e fortes efeitos

magnetoelásticos.

Para entendermos como o campo trigonal promove o efeito de anisotropia,

considere a configuração na estrutura espinélio como indica a figura 2.15(a). A disposição

simétrica de cátions, cria um campo na direção [111] que tende a atrair os elétrons do

cátion central nesta direção. Desta maneira, os estados dxz e dyz têm seus níveis de

energia aumentados quebrando a tripla degenerescência dos estados dε. Este efeito forma

um sistema de dubleto hibrido de estado dado por (1/2)(dyz±idxz) [32] comm = ±1, como

indica o diagrama em 2.15(c). Esta configuração cria portanto um momento magnético

orbital ~L com componente ±L, que interage com o momento magnético de spin ~S via

acoplamento spin-órbita, quantificado pela equação [26]

w = η~L · ~S, (2.66)

com η sendo a constante de acoplamento spin-órbita. De acordo com as regras de Hund

[26], a configuração eletrônica do Co2+ determina que ~L tende a ser paralelo ao ~S e que,

neste caso, η < 0. Sendo assim, se ~L aponta na direção positiva do eixo trigonal, ~S tende

a fazer o mesmo. Se ~L aponta na direção negativa do eixo trigonal, ~S também tende a

se alinhar nesta direção. Portanto, uma expressão mais adequada para o acoplamento

spin-órbita é

w = ηSL| cosψ| (2.67)

sendo ψ o ângulo entre ~S e ~L (veja a figura 2.15(a)).

Na estrutura cúbica, temos quatro eixos trigonais possíveis (direções 〈111〉
4Dentre as ferritas espinélio, a ferrita de cobalto apresenta as mais intensas constantes de anisotropia
magnetocristalina[28].
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(a) (b)

(c)

Figura 2.15: Representação do campo trigonal na estrutura espinélio e os desdobramentos dos níveis de
energia. Em (a), os cátions vizinhos na simetria da configuração apresentada criam um campo em torno
da direção [111] que tende a atrair os elétrons nesta direção. A seta vermelha representa o momento
magnético de spin ~S, a seta azul representa o momento angular ~L e ψ indica o ângulo entre eles. Em
(b), temos as direções trigonais 〈111〉. Em (c) temos a quebra de degenerescência dos estados dε devido
ao campo trigonal. Um elétron pode oscilar entre os estados dyz e dxz criando um estado híbrido com
momento angular orbital ~L 6= 0.

como mostrado na figura 2.15(b)). Desta forma, considerando uma ocupação randômica

da configuração apresentada nos quatro diferentes eixos trigonais, podemos então escrever

w =
1

4
ηSL(| cosψ1|+ | cosψ2|+ | cosψ3|+ | cosψ4|), (2.68)

sendo ψi o ângulo formado entre ~S e os 4 eixos trigonais. Para obter uma conexão com

as expressões fenomenológicas da anisotropia, Slonczewsk e Tachiki [15,16] fornecem uma
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abordagem detalhada usando estatística quântica para identificar as contribuições para as

constantes Kc
1 e Kc

2. Aqui, iremos usar uma abordagem similar à feita por S. Chikazumi

[26] figurando o spin ~S e o momento angular orbital ~L como vetores clássicos. Analisando

a figura 2.15, perceba que podemos escrever cosψ em termos dos cossenos diretores de ~S

e ~L relativos aos eixos cristalinos da seguinte forma

cosψ = β1α1 + β2α2 + β3α3. (2.69)

Aqui, β1, β2, β3 e α1, α2, α3 são os cossenos diretores dos vetores momento angular orbital

e momento magnético de spin, respectivamente.

Usando a expansão em série de Fourier da função | cosψ|, podemos escrever

uma expressão mais simples para o acoplamento spin-órbita. A expansão em série de

Fourier para | cosψ| até quarta ordem é dada por

| cosψ| = 2

π
+

4

3π
cos 2ψ − 4

15π
cos 4ψ + ... =

24

5π
cos2 ψ − 32

15π
cos4 ψ +

2

5π
+ ... (2.70)

Substituindo 2.70 em 2.68 e posteriormente 2.69, obtemos a seguinte expressão,

w =
6ηLS

5π
[(β1α1 + β2α2 + β3α3)

2 + (β1α1 + β2α2 − β3α3)
2+

(β1α1 − β2α2 + β3α3)
2 + (−β1α1 + β2α2 + β3α3)

2]

− 8ηLS

15π
[(β1α1 + β2α2 + β3α3)

4 + (β1α1 + β2α2 − β3α3)
4+

(β1α1 − β2α2 + β3α3)
4 + (−β1α1 + β2α2 + β3α3)

4] +
2ηLS

5π
,

(2.71)

na qual escrevemos os cossenos diretores de ~L nas quatro direções possíveis para os eixos

trigonais escolhendo os eixos [111], [111̄], [11̄1] e [1̄11] (perceba os sinais nos βs dentro dos

termos nos parênteses).

Para uma estrutura essencialmente cúbica, as direções trigonais são definidas
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pelas relações |β1| = |β2| = |β3| = 1/
√

3, o que conduz ao seguinte resultado

w =
6ηLS

15π
[(α1 + α2 + α3)

2 + (α1 + α2 − α3)
2 + (α1 − α2 + α3)

2 + (−α1 + α2 + α3)
2]

− 8ηLS

135π
[(α1 + α2 + α3)

4 + (α1 + α2 − α3)
4 + (α1 − α2 + α3)

4 + (−α1 + α2 + α3)
4]

+
2ηLS

5π
.

(2.72)

O primeiro termo se reduz a 4(α2
1 +α2

2 +α2
3) onde podemos usar a relação de fechamento

dos cossenos diretores α2
1 + α2

2 + α2
3 = 1. O segundo termo se reduz a

4
[
(α4

1 + α4
2 + α4

3) + 6(α2
1α

2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3)
]
, (2.73)

onde podemos empregar a seguinte relação para os cossenos diretores

(α4
1 + α4

2 + α4
3) = 1− 2(α2

1α
2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3), (2.74)

que substituindo em 2.73, posteriormente em 2.72, temos

w = −128ηLS

135π
(α2

1α
2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3) + const. (2.75)

Acabamos de mostrar que o campo trigonal, através do acoplamento spin-órbita, se

configura como um mecanismo de anisotropia magnetocristalina. Esta expressão tem

a mesma forma que a expressão fenomenológica já exposta na seção 2.1.3 e deduzida no

apêndice A.1 usando argumentos de simetria.

Vale notar aqui um comportamento evidente para o Co2+. Para ele, as regras

de Hund indicam que η < 0, conduzindo a uma constante de anisotropia magnetocristalina

Kc
1 > 0. Isto indica que a ferrita de cobalto tem as direções 〈100〉 como eixos fáceis de

magnetização (veja a figura 2.5(b)). Este comportamento difere da maioria das ferritas

espinélio como, por exemplo, da magnetita, que apresenta Kc
1 < 0 [26].

Tratamos do caso de uma estrutura cúbica, porém outros mecanismos físicos

podem deformar a rede cristalina reduzindo sua simetria e modificando o comportamento

da anisotropia magnética do material, como o já citado acoplamento magnetoelástico.

Considere agora uma estrutura cúbica com um deformação tetragonal dada por (e =
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c/a− 1), como indica a figura 2.16.

Figura 2.16: Distorção tetragonal na rede cúbica espinélio. O parâmetro de rede diminui de a

para c na direção [001]. Perceba que os eixos trigonais sofrem uma deflexão, mudando sua direção e
consequentemente a direção do momento angular orbital.

Nesta nova situação, o momento angular orbital tende a apontar numa direção

que depende da deformação da estrutura cúbica espinélio. Neste caso, podemos escrever

que |β1| = |β2| 6= |β3| com e = |β3|/|β1|. Usando estas relações na equação 2.71 e

considerando termos de até segunda ordem, obtemos a seguinte expressão,

w =
8ηLS

3π(2 + e2)

[
(α2

1 + α2
2 + e2α2

3)−
1

2

]
, (2.76)

w =
8LS

3π(2 + e2)

[
η(e2 − 1)α2

3 −
1

2

]
. (2.77)

Perceba que o campo trigonal juntamente com o acoplamento spin-órbita, numa estrutura

cúbica com distorção tetragonal, conduz a uma termo de anisotropia com simetria

uniaxial [001]. Além disso, se a distorção for e < 0, teremos η(e2 − 1) > 0, compatível

com uma anisotropia uniaxial plano fácil para o Co2+ numa estrutura espinélio com

distorção tetragonal. Este resultado é importante para compreensão do comportamento

magnético das amostras estudadas neste trabalho.
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2.4 Processos de magnetização em partículas

magnéticas

Os dois mecanismos básicos nos quais os processos de magnetização se

desenvolvem nos materiais magnéticos são: movimento de paredes de domínio e a rotação

coerente de domínios magnéticos [22]. Vamos nos ater a sistemas de dimensões reduzidas

(nanométricos) em que a formação de paredes de domínio não é energeticamente favorável.

Nesta seção, iremos inicialmente expor o conceito de domínios magnéticos seguido do

conceito de paredes de domínios magnéticos. Em seguida, iremos fazer uma abordagem

sobre o estado de mono-domínio magnético e o processo de rotação coerente, exibindo o

modelo de Stoner-Wohlfarth [43] e os efeitos térmicos em sistemas que apresentam este

tipo de comportamento, o chamado superparamagnetismo.

2.4.1 Domínios magnéticos

Quando P. Weiss propôs em 1907 [24] a existência do campo molecular para

descrever a física do ferromagnetismo, algumas suposições adicionais deveriam ser feitas

para que a teoria pudesse conciliar minimamente o que é observado em alguns materiais.

Para Weiss, um material ferromagnético possui pequenas regiões com magnetização no

estado de saturação chamadas de domínios magnéticos. Estes domínios magnéticos

são separados por uma região em que os momentos magnéticos alteram a sua orientação

até a orientação do domínio vizinho, região esta chamada de parede de domínio.

Estas considerações ajudaram a entender alguns aspectos observados nos

materiais ferromagnéticos que pareciam contraditórios. Por exemplo, o fato de materiais

ferromagnéticos exibirem magnetização nula mesma abaixo da temperatura de Curie, que

determina que abaixo de uma temperatura crítica o ordenamento ferromagnético deve se

exibir. Este estado de magnetização nula pode ser entendido como sendo o conjunto de

domínios magnéticos no estado de saturação porém em diferentes orientações conduzindo

a uma magnetização total nula.

A formação de domínios magnéticos pode ser vista como uma busca do sistema

magnético em minimizar seu conteúdo energético. Para visualizar isto, considere uma
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material ferromagnético cristalino com geometria cúbica e anisotropia uniaxial tendo um

eixo fácil com direção que coincide com uma de suas arestas. Se o material apresenta

apenas um domínio magnético (mono-domínio) em todo sua estrutura, os “pólos livres”

não compensados formados nas suas extremidades geram um campo desmagnetizante que

resulta em uma grande energia magnetostática. A redução desta energia pode ser atingida

se o material formar dois domínios magnéticos cada um com magnetização orientada no

eixo fácil porém em sentidos opostos. A formação de mais domínios leva uma progressiva

diminuição da energia magnetostática porém num aumento de energia de troca nas paredes

de domínios. Sendo assim o sistema tende a formar um número de domínios magnéticos

que conduza a energia total a uma estado de equilíbrio.

(a) Monodomínio. (b) Dois domínios magnéticos. (c) Quatro domínios magnéticos.

Figura 2.17: Representação da formação de domínios magnéticos em um cristal de geometria cúbica
com anisotropia uniaxial com direção de fácil magnetização ao longo de uma de suas arestas.

A figura 2.17 apresenta uma configuração hipotética para um cristal sem

deformações estruturais e perfeitamente uniaxial. Perceba que, ao passo que os domínios

magnéticos são formados, a densidade de linhas de campo diminuiu fora do material,

diminuindo assim energia magnetostática do sistema [23].

2.4.2 Paredes de domínio

A interface entre dois domínios magnéticos é definida como sendo uma parede

de domínio. A transição de orientação dos momentos magnéticos basicamente pode

ocorrer se mantendo no mesmo plano comum as magnetizações dos domínios adjacentes
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ou saindo deste plano. Na parede de Bloch [44] a rotação dos momentos magnéticos se dá

saindo do plano que contém as magnetizações dos domínios adjacentes. Em contra partida,

nas paredes de Néel [44] a rotação dos momentos magnéticos se dá no mesmo plano de

orientação dos domínios adjacentes. Considere uma parede de Bloch como indicada na

figura 2.18. Os momentos magnéticos de spin estão espaçados por um comprimento que

é igual a um parâmetro de rede a, cada momento magnético de spin possui intensidade

S sendo o número de momentos na parede de domínio igual a N .

Figura 2.18: Estrutura de uma parede de domínio de Bloch. Aqui, θ é o ângulo que um momento
magnético de spin na parede faz com o eixo de anisotropia.

Do ponto de vista energético, perceba que quanto maior a extensão da parede

de domínio menor será a variação angular entre momentos adjacentes e consequentemente

menor o custo de energia de troca na parede. Contrariamente, a energia de anisotropia

necessária para formar a parede aumenta com a extensão da mesma. Este comportamento

indica que o sistema magnético deve apresentar um estado de equilíbrio que otimize a

energia total.

Podemos mostrar que, no equilíbrio (veja o apêndice A.4), a espessura δ da
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parede de domínio de Bloch e a densidade superficial de energia ep são dados por,

δ = π

√
A

|Ku1|
(2.78)

ep = π
√
A|Ku1|, (2.79)

onde A = 2JS2/a é a constante de rigidez de troca e Ku1 é a constante de anisotropia do

material.

2.4.3 Mono-domínio magnético

Como vimos anteriormente, a formação de domínios magnéticos ocorre

naturalmente com a tendência do material magnético minimizar seu conteúdo energético.

Considere então, uma esfera contendo domínios magnéticos separados por uma parede de

domínio de Bloch, como ilustra a figura 2.19.

(a) Monodomínio. (b) Dois domínios magnéticos.

Figura 2.19: Representação esquemática de (a) uma esfera uniformemente magnetizada (mono-domínio)
e (b) uma esfera contendo dois domínios magnéticos separados por uma parede de domínio dividindo a
esfera em dois hemisférios.

Considerando uma parede de domínio de Bloch para uma anisotropia uniaxial,

sua densidade superficial de energia pode ser dada pela expressão 2.79. Sendo R o raio

da esfera, a energia total desta parede é dada por

Ep = π2R2
√
A|Ku1|. (2.80)
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Por outro lado, a energia magnetostática de uma esfera uniformemente magnetizada será

dada por (a partir de 2.10)

Ems = −8π2

9
M2

sR
3. (2.81)

Perceba que os comportamentos das duas expressões acima têm dependências diferentes

com o raio da esfera. Enquanto Ems varia com R3, Ep varia com R2, sugerindo algum

ponto crítico para R. De fato, se a energia necessária para formar a parede de domínio

magnético for muito dispendiosa comparada a energia magnetostática, o sistema prefere

se manter no estado de mono-domínio. O diâmetro crítico, para o qual valores de diâmetro

abaixo dele a formação de domínio não é mais favorável, é dado por

Dmd =
3
√
A|Ku1|
2M2

s

. (2.82)

O estado de mono-domínio magnético foi previsto pela primeira vez no trabalho

de Frenkel e Dorfman [45] e os primeiros cálculos de tamanhos críticos foram feitos

no trabalho de Kittel [46]. As primeiras visualizações de partículas no estado de

mono-domínio magnético foram feitas em ferritas de bário pelo método de microscopia

eletrônica de varredura coloidal (colloid-SEM ) no trabalho de Goto et al. [47] (figura

2.20) e confirmadas em visualizações de partículas individuais pelo método de holografia

eletrônica no trabalho de Hirayama et al. [48].

(a) (b) (c)

Figura 2.20: Colloid-SEM de amostras de ferrita de bário policristalinas (Retiradas da referência [47]).
Em (a) uma partícula (14 µm) acima do tamanho crítico está exposta com a linha mais claras indicando
as paredes de domínio magnético. Em (b) uma representação possível da configuração de domínios
magnéticos e uma parede de domínio 180◦. Em (c) uma partícula (1, 3 µm) no estado de mono-domínio
magnético.
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Um resultado interessante no experimento de Goto et al. é a observação de

partículas no estado de mono-domínio magnético bem acima de tamanhos críticos teóricos

(0, 3 ∼ 0, 8 µm) sendo observadas em tamanhos de até 2, 0 µm [47]. Goto e colaboradores

interpretaram este resultado como sendo o meio magnético que influencia o tamanho

crítico para o estado de mono-domínio das partículas. Para ele, a energia magnetostática

de um cristalito é diminuída devido a presença das interações dipolares dos cristalitos

próximos, aumentando o tamanho crítico para formação de mono-domínio. Nas deduções

teóricas, de Kittel [46] por exemplo, as partículas são consideradas isoladas.

Para ferrita de cobalto (CoFe2O4), um dos materiais de interesse neste

trabalho, os valores bulk para as quantidades A, Ku1 e Ms conduzem a tamanhos críticos

de mono-domínio de 160 nm [19], bem maior que tamanhos críticos para o Fe (10 nm)

e Ni (24 nm) [19], por exemplo. Isto se explica pela combinação de altas constantes de

anisotropia com moderado valor de magnetização de saturação (equação 2.82).

2.4.4 Rotação coerente

De acordo com a análise micromagnética através das equações de Brown, uma

partícula elipsoidal na presença de um campo magnético no estado de mono-domínio pode

apresentar dois possíveis modos de reversão da magnetização [22], a rotação coerente

ou a circulação. Na rotação coerente, se a magnetização do material for submetido a

torques por ação de campos magnéticos externos, a magnetização se mantém uniforme

em todas as regiões do material e rotaciona sempre em fase, ou seja, de forma coerente.

Deste maneira, a rotação coerente aumenta a energia magnetostática devido os “pólos”

não compensados na superfície que surgem devido a tentativa do sistema manter a

continuidade da componente normal de ~B na superfície, todavia a magnetização uniforme

apresenta energia de troca reduzida. A circulação, em contra partida, evita a formação de

“pólos” livres na superfície no material criando vórtex que fazem a magnetização tomar

orientação paralela à superfície, facilitando a continuidade da componente normal de ~B,

e diminuindo assim a energia magnetostática, porém com aumento na energia de troca

[19] devido a mudança de orientação da magnetização.

Num regime de tamanho abaixo do tamanho crítico para formação de mono-

domínio, o balanço energético imprime preferências para uma determinada partícula
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(a) (b)

Figura 2.21: Representação dos modos de reversão da magnetização para um mono-domínio. Em (a)
temos a rotação coerente e em (b) a circulação da magnetização.

apresentar um certo modo de reversão. Temos então mais um valor crítico de tamanho

ao qual abaixo dele, o modo mais favorável é rotação coerente, e acima dele o modo mais

favorável é a circulação. Este valor é dado por [19]5 (em centímetros)

Drc =
√

24lex, (2.83)

com lex sendo o comprimento de troca dado por,

lex =

√
A

4πM2
s

, (2.84)

com a constante de rigidez de troca A dada em erg/cm e a magnetização de saturação

Ms dada em emu/cm3. Para a ferrita de cobalto, por exemplo, temos um tamanho crítico

Drc para rotação coerente de 45 nm [49].

Do ponto ponto de vista experimental, o estudo da transição de uma

configuração mono-domínio (rotação coerente/circulação) para multi-domínio em

nanoestruturas é comumente atribuído a diminuições abruptas na coercividade e também

quadratura das curvas de histerese magnética em função do tamanho médio de grãos

do material. Como por exemplo, no trabalho de A. E. Berkowitz [50], que indicou que

tanto a quadratura com a coercividade aumentam ao passo que o tamanho médio das

partículas do material aumenta, até uma valor máximo, e então começa a ocorrer uma
5Esta expressão foi convertida para unidades no sistema cgs, sistema adotado neste trabalho. Na
referência citada, a expressão é exposta no sistema internacional de unidades com A dado em J/m
e Ms dado em A/m.
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diminuição, tanto na a quadratura com a coercividade. Isto é devido ao fato da formação

múltipla de domínios e o subsequente movimento de paredes de domínios conduzirem

tanto a coercividades como quadraturas menores do que o processo de rotação coerente.

Para CoFe2O4, A. E. Berkowitz indicou um tamanho médio crítico dm = 70 nm a partir

de medidas de histerese magnética na temperatura de 77 K.

Modelo de Stoner-Wohlfarth

Neste contexto, um dos primeiros mecanismos propostos para modelar a

histerese magnética de um conjunto de partículas não-interagentes de mono-domínio

magnético cuja reversão da magnetização é por rotação coerente se deve a E. P. Wohlfarth

e E. C. Stoner, que ficou conhecido como o modelo de Stoner-Wohlfarth (SW) [43].

Neste modelo, o mecanismo de anisotropia considerado é a anisotropia de forma de

uma partícula magnética elipsoidal com magnetização de saturação Ms e constante de

anisotropia uniaxial Ku. Na presença de um campo magnético ~H a densidade de energia

livre magnética pode ser escrita como sendo

Fm = −MsH cos (θ − θH) +Ku sin2 θ, (2.85)

onde θ e θH são os ângulos, respectivamente, que a magnetização e campo magnético

fazem com eixo axial de anisotropia. Veja a figura 2.22.

Neste modelo, o campo magnético evolui em um processo quase-estático de

tal forma que os efeitos dinâmicos da magnetização cessam rapidamente após a mudança

do valor do campo magnético. Este estado pode ser obtido através de uma minimização

local da densidade de energia livre magnética com respeito a variável θ. Como os pontos

críticos da magnetização são obtidos derivando a expressão 2.85, é conveniente reduzir o

número de parâmetros dividindo tudo por 2Ku, o que resulta em

fm(h, θH , θ) = −h cos (θ − θH) +
1

2
sin2 θ, (2.86)

com h = H/Hk e Hk = 2Ku/Ms. Para cada valor de h e θH , o estado de equilíbrio de ~M
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(a) (b)

Figura 2.22: Representação esquemática do modelo de SW. Em (a), temos um conjunto de partículas
magnéticas distribuídas num volume cúbico formando um sistema muito diluído (não-interagente). Em
(b), temos os parâmetros necessários para escrever a densidade de energia livre magnética de uma partícula
na presença de um campo magnético ~H.

é representado pelo ângulo θm e obtido pela solução da equação de

dfm
dθ

= 0, (2.87)

sujeita a condição de mínimo

d2fm
dθ2

∣∣∣∣
θm

> 0. (2.88)

As soluções de 2.87 apresentam configurações de meta-estabilidade, ou seja, mesmo

definindo os valores de h e θH o sistema pode apresentar duas configurações possíveis de

estabilidade. Para melhor visualizarmos a estabilidade da magnetização, vamos estudar

o espaço de fase definido h e θH através da equação 2.87 e por d2fm
dθ2

= 0, esta última

indicando a transição de meta-estabilidade para estabilidade. Com isto, basta resolvermos
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o sistema


dfm
dθ

= h‖ sin θ − h⊥ cos θ + sin θ cos θ = 0

d2fm
dθ2

= h‖ cos θ + h⊥ sin θ + cos2 θ − sin2 θ = 0
, (2.89)

onde as componentes h‖ = h cos θH e h⊥ = h sin θH são as componentes paralelas e

perpendicular respectivamente do campo magnético reduzido em relação ao eixo de fácil

magnetização. A solução do sistema 2.89 é h‖ = − cos3 θ e h⊥ = sin3 θ, que eliminando θ

destas duas expressões temos a seguinte equação implícita para h‖ e h⊥,

h
2/3
‖ + h

2/3
⊥ = 1. (2.90)

A curva que representa a equação 2.90 é uma curva denominada de astroide [22]. Ela

delimita as regiões no espaço de fase para h e θH onde ocorre a metaestabilidade (dois

mínimos) e a estabilidade (um mínimo). Para um determinado valor de θH , definimos

de campo de comutação (switching field) hsw, como o campo para o qual o regime de

metaestabilidade cessa e a magnetização “salta” (salto Barkhausen [22]) para o único

mínimo possível que a densidade de energia magnética apresenta. O valor de equilíbrio

θm da magnetização pode ser obtido através da solução da primeira equação do sistema

2.89, o que conduz à equação

h⊥ = h‖ tan θm + sin θm, (2.91)

que claramente representa uma reta no plano h‖ − h⊥, tangenciando o astroide, pois
dh⊥
dh‖

= tan θm. Dependendo de que ponto no espaço de fase o par de valores pertence

(h‖, h⊥) podemos dizer se o sistema é meta-estável ou estável. Veja a figura 2.23.

A histerese no modelo SW surge diretamente da meta-estabilidade imposta

pela anisotropia. A trajetória da magnetização de uma partícula segue caminhos

diferentes para uma mudança cíclica do campo magnético. Vamos tomar, por exemplo,

uma partícula para qual θH = π/4 e vamos acompanhar os estados de equilíbrio da

magnetização para uma variação cíclica de h no intervalo −2.0 ≤ h ≤ 2.0 bem como

sua componente reduzida ao longo do campo magnético m = cos(θ − θH). O processo

de minimização será abordado no capítulo 3, por enquanto, vamos nos ater em como a
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(a) Meta-estabilidade.

(b) Estabilidade.

Figura 2.23: Astroide no espaço de fase h‖ − h⊥. Em (a) temos uma configuração na região interna
ao astroide (h = 0, 3 e θH = π/3) indicando dois mínimos de energia possíveis (meta-estabilidade). Em
(b) temos uma configuração externa ao astroide (h = 1, 3 e θH = π/3) indicando apenas um mínimo de
energia possível (estabilidade).

histerese surge no modelo SW. Veja a figura 2.24.

Começando pela curva de ida 2.24(a), ou seja, vindo da saturação em h = 2, 0

chegamos no primeiro estágio indicado pelo número 1 na trajetória da magnetização

(vetores vermelhos) para o valor de h = 1, 0. Neste caso, perceba que estamos no

regime de estabilidade, com a energia magnética apresentando apenas um mínimo (veja

o estágio 1 na curva vermelha na figura 2.24(c)). Continuando na trajetória na curva

de ida, diminuindo o valor do campo reduzido até h = 0, 0 chegamos no estágio 2,

onde já estamos no regime de meta-estabilidade (veja os dois mínimos indicados no

estágio 2 da curva vermelha na figura 2.24(c)). Após o estagio 2 na curva de ida,
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(a) Curve de ida (ramo superior). (b) Curva de volta (ramo inferior).

(c) Curva de histerese magnética para θH = π/4. (d) Curva de histerese magnética média

Figura 2.24: Trajetória da magnetização de um mono-domínio no modelo SW (θH = π/4). Em (a),
os vetores em vermelho ilustram a trajetória da magnetização na curva de ida, ou seja, inicialmente com
h = 2, 00 e diminuindo num passo igual a 0,01 até atingir o valor de h = −2, 00. Os vetores em azul
representam a direção do campo magnético aplicado. São assinalados alguns estágio de 1 à 6. Em (b)
temos a trajetória na curva de volta com a magnetização representada pelos vetores em verde, inicialmente
com h = −2, 00 e aumentando num passo igual a 0.01 até atingir o valor de h = 2, 00 também assinalando
estágios de 1 a 6. Em (c) temos a curva de histerese para o referido mono-domínio formada pela curva de
ida (curva sólida vermelha) e a curva de volta (curva tracejada verde) ilustrando os respectivos estágios de
equilíbrio da magnetização bem como configuração da energia livre magnética e seus mínimos em função
de h. Em (d), a curva de histerese média dada por 2.92 explicitando os parâmetros como quadratura e
campo coercivo reduzido.

a magnetização chega ao campo reduzido máximo de meta-estabilidade e realiza um

salto Barkhausen do estágio 3 para o estágio 4, e a partir daí, entramos na região de

estabilidade novamente, chegando posteriormente ao estágio 5, e logo depois na saturação.

Acompanhando agora a trajetória da magnetização na curva de volta 2.24(b), percebe-
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se claramente que a trajetória da magnetização é diferente da trajetória anteriormente

descrita, tipificando então um processo irrerversível, ficando evidente o fenômeno de

histerese (área delimitada pelas curvas de ida e volta na figura 2.24(c)).

Se calcularmos o valor médio de m para um conjunto suficiente (para que

convirja) de mono-domínios com eixos de anisotropia distribuídos aleatoriamente no

espaço, vamos obter a curva de histerese magnética reduzida (normalizada). Ou seja,

basta calcularmos o valor médio dado por

〈m(h)〉 =

∫ π
0

cos(θ − θH) sin θHdθH∫ π
0

sin θHdθH
. (2.92)

O resultado desta integral (resolvida numericamente) foi exposto no trabalho de Stoner e

Wolhfarth [43] e apresenta um valor de quadratura S = mr = 〈m(0)〉 = 0, 5 e coercividade

reduzida hc = 0, 4796 (veja a figura 2.24(d)).

O modelo SW se tornou então o ponto de ponto partida para compreensão

de sistemas magnéticos granulares apesar de suas limitações. Logo, como o advento da

tecnologia computacional, surgiriam várias extensões do modelo implementando diferentes

configurações de anisotropia [8], interações entre grãos [3] e concentração, efeitos de

temperatura[6], dispersão anisotrópica [10] de orientações dos grãos entre outros efeitos.

2.4.5 Superparamagnetismo

O efeito das flutuações térmicas em partículas de mono-domínios magnéticos

com anisotropia uniaxial foi estudado no trabalho Néel [51] em 1949. Néel propôs que

a magnetização de uma partícula pode transitar entre estados meta-estáveis com uma

probabilidade por unidade de tempo P dada por [21]

P = ν0 exp

(
−∆E

kBT

)
, (2.93)

onde ν0 é um fator que representa a frequência de tentativas de transição que é

aproximadamente igual à 109 s−1, ∆E é o valor da barreira de energia de anisotropia que

separa os dois mínimos metaestáveis, kB é a constante de Boltzmann e T é a temperatura.

Veja a figura 2.25 .
6Devido a limitações computacionais da época, estes valores representam aproximações iniciais.
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(a) (b)

Figura 2.25: Transições superparamagnéticas em uma partícula de mono-domínio magnético através
da barreira de anisotropia. Em (a) temos a superfície polar de anisotropia uniaxial com a magnetização
da partícula orientada em θ = 0 (1) com possível transição para θ = π (2). Em (b) temos o gráfico
da energia da partícula com anisotropia uniaxial a campo magnético zero em função de θ bem como a
barreira de energia ∆E e os dois mínimos metaestáveis.

Mesmo a partícula magnética estando abaixo da sua temperatura de Curie, ou

seja, num estado de ordenamento ferromagnético (ou ferrimagnético), devido ao processo

de flutuação térmica a magnetização será dada como uma média da magnetização nas

direções de metaestabilidade possíveis na superfície de energia. Com o aumento da

temperatura esta média tende a diminuir visto que a magnetização acessará cada vez

mais randomicamente os estados de equilíbrio. A temperatura mínima para a qual a

energia térmica produz flutuações que conduzem ao estado de magnetização média nula,

sob campo magnético nulo, é definida como temperatura de bloqueio TB [24]. Uma forma

de calcular TB é considerar o campo magnético aplicado nulo, sendo assim a energia da

barreira ∆E igual a barreira de energia de anisotropia. Isto é, basta resolvermos TB na

equação (a partir da equação 2.93)

τ = τ0 exp

(
Ku1V

kBTB

)
, (2.94)

onde identificamos τ como sendo o inverso da probabilidade por unidade de tempo como

tempo de relaxação e τ0 = ν−10 = 10−9 s (ν0 sendo próximo à frequência de Larmor).
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Para um tempo de relaxação em medidas típicas de magnetometria τ ≈ 100 s[19], a

solução é

TB ≈
Ku1V

25kB
=
πKu1d

3

150kB
, (2.95)

com d sendo o diâmetro de uma partícula considerada esférica. Isto indica que, se a

referida partícula magnética estiver sujeita a uma temperatura T < TB, a mesma se

encontra no regime bloqueado de temperatura, podendo sofrer ativações térmicas sobre

a barreira de anisotropia juntamente com ação de campo magnético externo, porém, sem

apresentar flutuação térmicas, sendo assim termicamente estável [6]. Já para T > TB, a

referida partícula se encontra no regime superparamagnético, onde ocorre flutuações

térmicas entre mínimos de energia acessíveis.

Podemos abordar também a equação 2.94, do ponto de vista do conceito de

um tamanho crítico para o qual, uma vez definida a temperatura, um mono-domínio

magnético exiba ou não comportamento superparamagnético. Sendo assim, este tamanho

crítico é dado por

Dsp
cr =

(
150kBT

πKu1

)1/3

. (2.96)

Dito de outra forma, para mono-domínios com d < Dsp
cr teremos comportamento

superparamagnético e para d > Dsp
cr partículas termicamente estáveis.

A equação 2.95 indica que a temperatura de bloqueio depende do volume da

partícula magnética. Na maioria dos sistemas reais granulares existe uma distribuição de

volume para as partículas e, consequentemente de diâmetros, que geralmente é descrita

por um modelo estatístico com distribuição log-normal, ou seja [52],

f(y) =
1

yσ
√

2π
exp

[
−(ln y)2

2σ2

]
, (2.97)

com y = d/dm, dm sendo o diâmetro médio dos grãos e σ sendo o desvio padrão. Desta

forma, para uma determinada medida magnética numa temperatura T , a amostra terá

um conjunto de partículas com diferentes valores de TB, consequentemente, a amostra

como um todo apresentará uma temperatura de bloqueio média.
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Neste contexto, as curvas de magnetização após resfriamento com campo

magnético (FC, Field cooling) e após resfriamento a campo magnético nulo (ZFC, Zero

field cooling) se apresentam como uma análise experimental importante para se entender o

comportamento térmico de amostras granulares magnéticas. No protocolo FC, a amostra

é resfriada sob ação de um campo magnético até baixas temperaturas (T ≈ 0 K), e

após isto, sob ação de um campo magnético externo, a temperatura é aumentada até

um valor de interesse num processo quase-estático, sendo a magnetização da amostra

medida em função da temperatura. No protocolo ZFC, a amostra é resfriada até baixas

temperaturas sob ação de campo magnético nulo, e após isto, aplicando-se um campo

magnético, a temperatura é aumentada até um valor de interesse sendo magnetização

medida em função da temperatura. Vamos fazer uma interpretação das curvas ZFC-FC

expostas na figura 2.26, considerando o sistema sendo composto por partículas de mono-

domínios magnéticos.

A curva preta, que indica a medida ZFC da magnetização em função da

temperatura, começa apresentando um resultado reduzido para M(T ). Isto porque

em baixas temperaturas, dependendo do volume das partículas, a temperatura não é

suficiente para ativar termicamente as magnetizações dos mono-domínios sobre as elevadas

barreiras de anisotropias, estando praticamente toda a amostra no regime bloqueado

de temperatura. Desta forma, as magnetizações tendem a se alinhar com o eixo de

anisotropia. E como os eixos de anisotropias possuem direções aleatórias (amostra

policristalina), o resultado líquido conduz a uma magnetização baixa. Isto está indicado

na representação de mono-domínios no primeiro estágio retratado na curva ZFC.

Ao passo que a temperatura aumenta, a energia térmica aumenta e as barreiras

de anisotropias diminuem devido a anisotropia diminuir com a temperatura. Para algumas

partículas, já temos TB < T , fazendo estas entrarem no regime superparamagnético,

tendo suas flutuações térmicas da magnetização (setas verdes transparentes na figura

2.26) em torno da direção do campo magnético aplicado contribuindo para um aumento

da magnetização líquida da amostra. Além das partículas que já entram no regime

superparamagnético (TB < T ), podem surgir ativações térmicas em partículas bloqueadas

(TB > T ) fazendo as mesmos acessarem outros mínimos de energia próximo a direção do

campo magnético aplicado, contribuindo também para um aumento da magnetização
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Figura 2.26: Curvas típicas ZFC-FC de sistemas magnéticos granulares nanoestruturados. As linhas
sólidas preta e vermelha representam as medidas ZFC e FC da magnetização, respectivamente. As setas
duplas representam a direção de anisotropia considerada uniaxial eixo fácil e as setas verdes representam
as magnetizações dos mono-domínios. Ao passo que a temperatura aumenta as flutuações e ativações
térmicas (setas verdes transparentes) aumentam, desestabilizando termicamente os mono-domínios.

(segundo estágio na curva ZFC).

Seguindo com o aumento da temperatura, já temos em torno da metade

de partículas no estado superparamagnético e o restante das partículas bloqueadas já

entrando na iminência de se tornarem superparamagnéticos (terceiro estágio da curva

ZFC). A partir de agora, com o aumento da temperatura os demais partículas são ativadas

termicamente saindo do regime bloqueado, e quanto mais a temperatura aumenta, a

média térmica da magnetização em cada mono-domínio diminui, diminuindo assim a

magnetização líquida. Uma das maneiras usuais de se definir a temperatura de bloqueio

do sistema é o ponto onde a curva ZFC apresenta um máximo de magnetização [53].

Já na curva FC, como a amostra foi “congelada” na presença de um campo

magnético, no início da medida a amostra já apresenta uma magnetização apreciável,

pois as partículas já apresentam sua magnetização num estado de equilíbrio entre o
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campo aplicado e a direção do eixo fácil de anisotropia (primeiro estágio da curva

FC). Ao passo que a temperatura aumenta, a ativação térmica começa a causar

flutuações na magnetização das partículas ativando-as para o regime superparamagnético

e, consequentemente, desviando-as da direção do campo magnético aplicado, diminuindo

assim a magnetização (segundo estágio na curva FC). Com o sucessivo aumento de

temperatura, cada vez mais partículas se tornam superparamagnéticas e tem suas

magnetizações desviadas da direção do campo magnético por flutuação térmicas e

diminuindo ainda mais a magnetização da amostra (terceiro estágio na curva FC).

2.5 O comportamento cintura de vespa

Nesta seção, iremos abordar um comportamento interessante associado às

curvas de histerese magnética de algumas nanopartículas de CoFe2O4. Inicialmente

iremos definir e abordar os aspectos das curvas de histerese do tipo “cintura de vespa”

(wasp-waisted) e em seguida mostrar sua relação com os trabalhos reportados na literatura

que indicam tal comportamento para nanopartículas de CoFe2O4.

2.5.1 As curvas de histerese magnética do tipo cintura de vespa

As curvas de histerese magnética do tipo cintura de vespa são curvas que

apresentam mudanças acentuadas na magnetização do material em torno de um ou

mais valores de campo magnético externo. Estas curvas foram inicialmente atribuídas a

sistemas magnéticos multifásicos fracamente interagentes, como encontrado em algumas

rochas magnéticas [54]. Quando um material magnético duro de alta coercividade e alta

magnetização de saturação forma uma junção com um outro material magnético mole, com

baixa coercividade e baixa magnetização de saturação, este sistema exibe uma histerese

típica denominada histerese magnética do tipo cintura de vespa. Veja a figura 2.27.

Uma característica marcante nas curvas de histerese magnética cintura de

vespa é que sua susceptibilidade isotérmica dM/dH leva o comportamento das fases

individuais, sendo assim apresentando dois ou mais picos, cada um referente a cada

material (veja a figura 2.27(b)). Apesar deste comportamento ser muito comum em

sistema magnéticos multifásicos, alguns materiais formados por fase magnética única
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(a) (b)

Figura 2.27: A curva de histerese magnética do tipo cintura de vespa. Em (a), temos as curvas de
histerese para um material magnético duro (curva sólida preta), para um material magnético mole (curva
sólida vermelha) e para um sistema bifásico desacoplado (não-interagente) formado pelos dois materiais
anteriores. Em (b), as respectivas curvas de susceptibilidade isotérmica dM/dH para as fases separadas
e para o sistema bifásico considerando apenas o ramo inferior do laço de histerese magnética.

também apresentam o mesmo comportamento. Como foi reportado no trabalho de D. C.

Lee et al. [55], que encapsulou nanopartículas de FePt com uma camada não-magnética

de sílica, formando uma estrutura do tipo núcleo-casca (core-shell). No referido trabalho,

foi notado que o comportamento do tipo cintura de vespa era atenuado com o aumento da

espessura da camada de encasulamento, ou seja, com o aumento da distância média entre

as partículas. Isto sugere que o comportamento de cintura de vespa possa também estar

fortemente associado à aspectos de interação entre as nanopartículas. Vale salientar aqui

que estas partículas passaram por tratamento térmico que levou a uma formação da fase

estrutural L10, que possui simetria tetragonal.

No que se refere a ferrita de cobalto, vários trabalhos recentes reportam tal

comportamento em várias de suas nanoestruturas. Os mecanismos de origem explicitados

em alguns desses trabalhos serão retratados a seguir.
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2.5.2 O comportamento cintura de vespa em nanoestruturas de

CoFe2O4

Recentemente na literatura, podemos encontrar vários trabalhos que reportam

comportamento cintura de vespa em nanoestruturas de CoFe2O4. Vamos começar

exibindo os resultados obtidos no trabalho de C. Vazquez et al., que produziu

nanopartículas de CoFe2O4 pelo método solvotermal não-aquoso [56]. Veja a figura 2.28.

Figura 2.28: Resultados para curvas de magnetização publicadas por C. Vazquez et al.. Figura retirada
da referência [56].

No supracitado trabalho, foram estudadas quatro séries de amostras de

nanopartículas de CoFe2O4 com diâmetros médios de 4,5 nm, 6,4 nm, 10,7 nm e 11,0

nm, e estas apresentando forte comportamento do tipo cintura de vespa. As análises

feitas com medidas dinâmicas de susceptibilidade ac no citado trabalho conduziram a uma

conclusão de que estas amostras se comportavam magneticamente como uma estrutura
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núcleo-casca, sendo um núcleo com ordenamento ferrimagnético bem definido e uma casca

composta por spins desordenados formando um tipo de vidro de spin (spin-glass-like)

[57]. Essa formação surge devido a quebra das ligações iônicas nos íons da superfície,

desfazendo assim os efeitos das interações de supertroca que mantém o ordenamento

ferrimagnético da partícula. Outro aspecto importante, é que os efeitos de superfície em

partículas de tamanho muito reduzido afetam as propriedades magnéticas do material o

fazendo desviar-se das propriedades relativas ao material bulk. Perceba que a amostra

com diâmetro médio de partícula de 4,5 nm apresenta uma magnetização de saturação

em torno de 256 emu/cm3 (50 emu/g) em temperatura de 5 K, bem menor que o valor do

bulk para ferrita de cobalto na mesma temperatura (∼424 emu/cm3 ou ∼80 emu/g [28]).

Isto se deve ao fato que, abaixo de uma certa temperatura, os spins desordenados da casca

“congelam”7, não contribuindo para a magnetização do material, fazendo a magnetização

de saturação diminuir. Uma expressão fenomenológica que relaciona a magnetização

de saturação da nanopartícula com a espessura t da “superfície morta” de spins com o

diâmetro d da partícula, é dada por [58]

Ms = Ms(bulk)

(
1− 6t

d

)
. (2.98)

Contudo, no trabalho de C. Vazquez não foi feita uma interpretação mais detalhada de

como os efeitos de superfície conduzem ao comportamento do tipo cintura de vespa nas

curvas de histerese.

Já no trabalho de S. T. Xu et al. [59], que promoveu sintetização

de nanopartículas de CoFe2O4 por decomposição térmica, também evidenciou o

comportamento do tipo cintura de vespa nas curvas de histerese magnética em torno

de H = 0, associando tal comportamento a uma reorientação de spins na superfície.

Os efeitos de superfícies nas amostras de S. T. Xu ficam evidentes quando analisamos

seus valores da magnetização de saturação, chegando até valores em torno de 32 emu/g.

Isto indica, de acordo com a equação 2.98, uma espessa camada do tipo spin-glass

nas nanopartículas, ficando evidente os efeitos de superfície como protagonizantes das

propriedades magnéticas neste caso.
7O termo “congelar” se refere as altas energias de ativação necessárias para rotacionar os spins na
superfície. Por favor, veja a referência [57].
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Curiosamente, no trabalho de G. Saso et al. [60], que comparou as propriedades

magnéticas de nanopartículas de CoFe2O4 provenientes de diferentes métodos de síntese,

foram observados valores de magnetização de saturação muito próximos do valor do bulk,

e mesmo assim as nanopartículas exibiam forte comportamento do tipo cintura de vespa

nas curvas de histerese magnética. Dando uma clara sinalização que este comportamento

pode não estar atrelado somente a efeitos de superfície.

M. Chithra et al. [61] produziram nanopartículas de CoFe2O4 pela técnica sol-

gel, tanto com tamanhos médio de grãos em torno de 20 nm (amostras que não passaram

por tratamento térmico) como também tamanho médio de grãos em torno de 240 nm

(amostras que passaram por tratamento térmico), e observaram forte comportamento

de cintura de vespa em suas curvas de histerese ainda mais visíveis em suas curvas de

susceptibilidade isotérmica a baixa temperatura, exibindo dois picos de susceptibilidade

mesmo se tratando de um material fase magnética única. No referido trabalho, este

comportamento foi intitulado de exchange spring like como uma menção aos materiais

bifásicos acoplados que também exibem curvas de histerese do tipo cintura de vespa.

A interpretação dada foi que a amostra é composta por duas fases de CoFe2O4, uma

com alta coercividade, associada a altas constantes de anisotropia, e a outra com baixa

coercividade, associada a baixas contantes de anisotropia, explicando a abrupta mudança

da magnetização em torno de campo magnético nulo. Contudo, análises mais detalhes

não foram expostas a fim de se confirmar esta assertiva.

Nanopartículas de Co0,6Sn0,4Fe2O4 com tamanho médio de grão em torno

de 20 nm também apresentaram comportamento do tipo cintura de vespa nas curvas

de histerese magnética no trabalho de R. Attar ur [62] e isto foi atribuído ao

arranjo magnético formado no material. Juntamente com medidas elétricas, o trabalho

supracitado mostrou que as interações de supertroca são fortemente afetadas pelas

ocupações catiônicas na estrutura espinélio. Se a inversão da ferrita de cobalto neste

caso for muito baixa, isto indica que muitos cátions de Co2+ tendem a ocupar mais sítios-

A do que sítios-B, consequentemente, forçando a migração de cátions Fe3+ dos sítios-A

para sítios-B. Desta forma, o acoplamento supertroca A-O-B deixa de ser dominante

dando espaço para as interações A-O-A e B-O-B. Isto leva para um arranjo magnético

que se desvia de uma fase ferrimagnética bem definida para duas fases ferromagnéticas
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e antiferromagnéticas que competem entre si na estrutura espinélio, dando origem ao

comportamento cintura de vespa.

Não somente em nanopartículas formando nanopós, mas também na geometria

de nanotubos magnéticos, a ferrita de cobalto apresentou o comportamento cintura de

vespa em sua histerese magnética. Isto foi confirmado no trabalho de J. Fu et al. [49],

que produziram nanotubos de CoFe2O4 pela técnica de electrospinning e com tamanho de

grão médio de 42 nm, o que indica que modos de rotação não coerentes também não sejam

responsáveis pelo comportamento do tipo cintura de vespa. Neste trabalho, foi aplicado

um modelo baseado em rotação coerente para descrever as propriedades magnéticas dos

nanotubos. Ainda no trabalho de J. Fu, foi citado que o comportamento cintura de vespa

não é exibido em nanofios[63] e nanobastonetes[64] de CoFe2O4. Nestes materiais, a

coalescência entre superfícies das nanopartículas pode fazer surgir efeitos de interação de

troca entre grãos, podendo afetar significativamente as propriedades magnéticas.

Dentro de todas as evidências expostas, temos que o comportamento do tipo

cintura de vespa foi drasticamente exibido também em sistemas monofásicos, sem

efeitos de superfícies consideráveis, dentro do regime de reversão da magnetização por

rotação coerente, com grande participação das interações magnéticas e em sistemas que

apresentam simetria tetragonal bem definida (FePt na fase L10) ou em estrutura cúbica

com distorção tetragonal (CoFe2O4) em baixas temperaturas. Nesta perspectiva, este

trabalho propõe desenvolver um modelo e sistema numérico baseado nestas informações,

com a finalidade de elucidar como o comportamento cintura de vespa pode surgir no

cenário supracitado. Mas adiante, em 3.4 abordaremos tal proposta.

2.6 Filmes finos de FeCuNbSiB

Dentro dos materiais nanoestruturados estudados neste trabalho, estão os

filmes finos ferromagnéticos amorfos de FeCuNbSiB, sendo então feitos do material

precursor do material denominado de FINEMET [65] obtido através da cristalização

parcial da liga FeCuNbSiB. O estudo desta liga em forma de fitas já é bastante abordado

na literatura devido suas características de um material magnético macio, combinando

altos valores de magnetização de saturação, altos valores de permeabilidade magnética e
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baixas coercividades [66]. Apesar destas características, é reduzido seu estudo em filmes

finos nanométricos comparado aos estudos feitos nas fitas magnéticas [10].

Com o intuito de descrever o comportamento anisotrópico dos filmes finos

estudados neste trabalho, propusemos um modelo e sistema numérico que calcula curvas

de histerese magnética e quantifica a dispersão de anisotropia em um filme fino. Antes

disso, vamos fazer uma descrição do modelo de Herzer [66], que por sua vez é baseado

no modelo de anisotropia aleatória de Alben et al. [67], elucidando como estes materiais

conseguem exibir o comportamento magnético supracitado.

2.6.1 O modelo de anisotropia aleatória

Como vimos no modelo de Stoner e Wohlfarth, a rotação coerente de um

ensemble de grãos com anisotropia uniaxial em direções aleatórias, conduz a uma

coercividade dada por Hc = 0, 479Hk, ou seja, se a energia livre magnética for minimizada

por grão, considerando sua reversão por rotação coerente e sem efeitos de interação

entre grãos, o sistema possui uma coercividade da ordem do campo de anisotropia [22].

Como descrito na seção 2.4.3, se o sistema magnético possui tamanho menor do que

o comprimento de exchange Lex o estado de mono-domínio é muito provavelmente o

mais estável, sendo assim, é de se esperar que sistemas amorfos, ou seja, D da ordem de

tamanhos atômicos ou com estrutura nanocristalina com tamanho de grão menor que Lex,

deveriam necessariamente apresentar altas coercividades como previsto nos modelos de

rotação coerente. Se tomarmos as ligas de FeCuNbSiB, onde ocorre a formação de grãos

de α−Fe(Si) (bcc) (Si a 20%), sua anisotropia magnetocristalina K1 = 8×105 erg/cm3 e

magnetização de saturaçãoMs ∼ 950 emu/cm3 [66] produziriam um campo de anisotropia

com valores em torno de Hk ∼ 1, 7 kOe, e consequentemente, deveria conduzir a elevados

valores de coercividade Hc ∼ 800 Oe. Contudo, as ligas amorfas ou nanocristalinas de

FeCuNbSiB apresentam, a exemplo das fitas, baixas coercividades (Hc ∼ 10−2 Oe) [65]

acompanhadas de baixas perdas por histerese magnética contrariando o que deveria ser

esperado devido ao tamanho de grão reduzido desses materiais.

O modelo de anisotropia aleatória propõe um mecanismo teórico que explica

como a anisotropia magnetocristalina local dos grãos é suprimida. Devido ao comprimento

de troca ser maior que o tamanho dos grãos, a energia é minimizada dentro do volume
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definido por Lex, e não em grãos individuais. Lex define uma região que mantém os grãos

acoplados ferromagneticamente por interação de troca diminuindo o efeito de anisotropias

locais, levando o conjunto a exibir uma anisotropia efetiva média 〈K〉 bem menor que K1.

Veja a figura 2.29.

Figura 2.29: Representação esquemática do efeito da atenuação da anisotropia magnetocristalina devido
ao comprimento de troca Lex. As setas azuis menores representam a magnetização nos grãos individuais
enquanto a seta maior indica a magnetização ~M do conjunto. Quando D < Lex o ordenamento é mantido
num conjunto de grãos compreendidos numa região delimitada por Lex atenuando o efeito da anisotropia
individual K1 dos grãos (setas duplas pretas) fazendo o conjunto exibir uma anisotropia efetiva menor.

Dentro do volume compreendido pelo comprimento de de troca Lex contendo

N grãos, a anisotropia é atenuada diminuindo para um valor médio dado por [65]

〈K〉 =
K1√
N
. (2.99)

Considerando que N pode ser escrito como a razão do volume definido por Lex e pelo

volume de um grão, podemos escrever

N =

(
Lex
D

)3

. (2.100)

De maneira efetiva, o comprimento de troca se relaciona com o valor médio 〈K〉 através
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de

Lex =

√
A

〈K〉
, (2.101)

sendo A a constante de rigidez de troca. Substituindo 2.100 em 2.99 e o resultado sendo

substituído em 2.101, podemos mostrar que a anisotropia média se reduz para

〈K〉 =
K4

1

A3
D6, (2.102)

mostrando a forte dependência da anisotropia efetiva com o tamanho de grão D, o

que é verificado experimentalmente através da coercividade de várias ligas amorfas e

nanocristalinas que apresentam a mesma dependência com D6 [65, 66].

Como veremos na seção 3.2, iremos nos basear no modelo de rotação coerente

e também nas ideias do modelo de anisotropia aleatória para descrever as propriedades

magnéticas estáticas dos filmes finos estudados neste trabalho.

2.6.2 O modelo de macro-spin

O modelo de macro-spin vem sendo amplamente utilizado na análise das

propriedades magnéticas estáticas e também dinâmicas de filmes finos e de multicamadas

magnéticas. Nesta abordagem, o filme fino ou filmes que compõe as multicamadas têm

suas magnetizações modeladas por apenas um único vetor magnetização (macro-spin).

Estas magnetizações interagem com campos magnéticos externos, campos de interações

entre filmes, bem como campos de natureza interna a exemplo do campo de anisotropia

magnética.

São várias as aplicações com sucesso deste modelo. Por exemplo, a descrição

de ondas de spin em bicamadas magnéticas [68], os acoplamentos bilinear e biquadrático

de multicamadas quasi-periódicas [69] e também na dinâmica de magnetização de

multicamadas de NiFe/Pt em substratos flexíveis [70].

Contudo, alguns trabalhos reportam um cenário de maior complexidade para

filmes finos amorfos de FeCuNbSiB como, por exemplo, nos resultados reportados por A.

C. Viegas et al. [12]. No referido trabalho, o comportamento dinâmico da magnetização

foi atribuído à formação de centros de tensão no filme podendo criar anisotropias com
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Figura 2.30: Ilustração de um filme fino magnético sendo descrito pelo modelo de macro-spin. A seta
vermelha representa o campo magnético externo aplicado, a seta azul representa a magnetização do filme
e a seta dupla verde indica o eixo de anisotropia (uniaxial).

diferentes direções. Neste contexto, espera-se que o modelo de macro-spin não descreva

de maneira satisfatória o comportamento anisotrópico destes filmes.

Esta constatação fica patente no trabalho de P. Sharma et al. [71]. Neste

trabalho, o modelo de macro-spin foi aplicado para descrever as propriedades magnéticas

estáticas de filmes finos de FeCuNbSiB produzidos pela técnica de sputtering (veja a

figura 2.31).

(a) (b)

Figura 2.31: Análise magnética das curvas de histerese no trabalho de P. Sharma et al. [71]. Em (a)
temos os resultados experimentais para as curvas de histerese magnética (M(H) > 0) de um filme fino de
FeCuNbSiB de 38,6 nm de espessura. As direções de aplicação do campo magnético são 0◦ (eixo fácil),
60◦ e 90◦ (eixo duro). Em (b) temos as respectivas simulações para o modelo de macro-spin.
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Fica notável que a quadratura e coercividade das curvas de histerese magnética

calculadas representam apenas de forma qualitativa os resultados experimentais. Note

que para simulação feita com campo magnético coincidindo com o eixo duro do filme fino,

tanto a remanência quanto a coercividade indicam valores nulos, o que não é observado

nos resultados experimentais. No referido trabalho, foi feito também uma análise polar

mais abrangente da quadratura das curvas de histerese magnética de alguns filmes. Um

dos resultados está retratado na figura 2.32.

Figura 2.32: Resultados polares para a quadratura de um filme fino de FeCuNbSiB com 45,2 nm de
espessura [71].

Os resultados polares para quadratura indicam claramente que não há

nenhuma direção que indique quadratura nula, contrariando o que seria esperado pelo

modelo de macro-spin. Para resolver este problema, neste trabalho temos uma proposta

de um modelo e sistema teórico que leva em conta efeitos de distribuição de eixos de

anisotropia no filme fino na tentativa de simular diferentes centros de tensão, como

reportado na referência [12]. Através deste modelo, iremos quantificar e descrever as

propriedades anisotrópicas dos filmes finos de FeCuNbSiB estudados nesta tese.
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3 Modelos e métodos computacionais

“Quando o PC foi lançado, as pessoas sabiam que era algo

importante.”

Bill Gates

Neste capítulo, iremos abordar as técnicas computacionais bem como os

sistemas numéricos construídos neste trabalho com a finalidade de modelar e simular

as propriedades magnéticas estáticas dos materiais aqui estudados. Primeiro, iremos

expor uma pequena revisão sobre otimização de sistemas não-lineares através do método

do declive máximo. Segundo, iremos expor os três sistemas numéricos que foram

desenvolvidos neste trabalho.

3.1 Otimização não-linear (ONL)

No estudo de sistemas lineares, as soluções podem ser obtidas através de

métodos algébricos e analíticos tais como a eliminação de Gauss [72]. Para sistemas

de equações não-lineares, deve-se recorrer a métodos numéricos iterativos. Vamos então

contextualizar um problema de otimização não-linear para expor a técnica de minimização

usada neste trabalho.

Pontos críticos de funções de várias variáveis estão dentro do interesse da

termodinâmica do equilíbrio. Para termodinâmica do equilíbrio, após os efeitos dinâmicos

cessarem para um certo sistema, o mesmo se encontrará numa configuração das suas

variáveis de estado que implique na minimização de sua energia livre. Basicamente,

este processo de minimização advém de um princípio mais básico que é o princípio da

maximização da entropia do sistema termodinâmico [73].

Do ponto de visto geral, um ponto crítico de uma função g (não-linear) de

várias variáveis pode ser obtido resolvendo o sistema advindo da equação ∇g = 0. Vamos

nos restringir ao caso de funções de duas variáveis g = g(x, y). Desta forma os pontos
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críticos de g podem ser obtidos através da solução do sistema não-linear,


∂g

∂x
= 0

∂g

∂y
= 0

. (3.1)

Dentre os pontos críticos que são soluções do sistema 3.1, o comportamento com relação a

convexidade da função é definido através do determinante da matriz Hessiana de g(x, y),

que é dada por

Hg(x, y) =


∂2g

∂x2
∂2g

∂y∂x
∂2g

∂x∂y

∂2g

∂y2

 . (3.2)

Se denotarmos o ponto (x0, y0) como um ponto crítico de g(x, y), então é válido o seguinte

teorema [74]:

Teorema 3.1.1 Seja g uma função contínua e continuamente diferenciável num conjunto

aberto V ⊂ R2 e (x0, y0) ∈ V é um ponto crítico de g então:

1. Se
∂2g

∂x2

∣∣∣∣
x0,y0

> 0 e det(Hg(x, y))|x0,y0 > 0, então (x0, y0) é um ponto de mínimo local

de g em V .

2. Se
∂2g

∂x2

∣∣∣∣
x0,y0

< 0 e det(Hg(x, y))|x0,y0 > 0, então (x0, y0) é um ponto de máximo local

de g em V .

3. Se det(Hg(x, y))|x0,y0 < 0, então (x0, y0) é um ponto de sela de g em V .

4. Se det(Hg(x, y))|x0,y0 = 0, temos uma indeterminação.

Nosso problema de otimização não-linear consiste em aplicarmos métodos

numéricos iterativos para encontrar, com determinada precisão, os pontos críticos de uma

função não-linear g(x, y). Vamos a seguir, descrever o método do declive máximo para

encontrar pontos críticos de uma função de duas variáveis.

3.1.1 O método do declive máximo

O método do declive máximo consiste em obter, a partir de uma aproximação

inicial, uma nova aproximação na direção definida pelo maior declive da função g(x, y),
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através de seu gradiente ∇g [72]. Se ~rk é a aproximação atual e ~rk+1 sua sucessiva, então

uma aproximação linear permite escrevermos a seguinte relação de recorrência

~rk+1 = ~rk ± ω∇g(~rk), (3.3)

com ω sendo um fator de “amortecimento” do declive [75]. O processo iterativo se repete

até que a intensidade do gradiente de g seja menor que uma tolerância κ previamente

estipulada. O sinal (+) indica um processo iterativo percorrendo o mesmo sentido do

gradiente, portanto conduzindo a um máximo local. Já o sinal (−) indica um processo

iterativo percorrendo o sentido contrário ao gradiente, portanto conduzindo a ummínimo

local. Podemos resumir o método do declive máximo através do algoritmo a seguir:

Algoritmo 3.1.1 Dados ~r0 e ∇g(~r0).

1. k = 0.

2. Faça enquanto |∇g(~rk)| ≥ κ

3. k = k + 1,

4. ~rk = ~rk−1 ± ω∇g(~rk−1),

5. ∇g(~rk).

Para ilustrar o método do declive máximo, iremos usar a função que define

a densidade de energia de anisotropia magnetocristalina cúbica em termos dos ângulos

esféricos da magnetização θ e φ, considerando até a quarta ordem na expansão. A

expressão em termos dos ângulos citados é

ecubmc (θ, φ) = Kc
1

(
sin2 θ sin2 2φ

4
+ cos2 θ

)
sin2 θ. (3.4)

Vamos considerar o caso para configuração Kc
1 > 0, que define que as direções 〈100〉

são eixos de fácil magnetização, como já visto em 2.1.3. Usaremos as aproximações

iniciais (θ0 = 60◦;φ0 = 30◦), (θ0 = 120◦;φ0 = 60◦) e (θ0 = 40◦;φ0 = 45◦). Na

figura 3.1(a) a seguir, temos a superfície para função ecubmc (θ, φ) com as setas indicando

as aproximações iniciais anteriormente citadas. Os pontos subsequentes (caminhos) são

obtidos no processo iterativo descrito pela equação 3.3 através do algoritmo 3.1.11. Nos
1Um código em linguagem estruturada FORTRAN foi desenvolvido para executar o algoritmo 3.1.1.
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cálculos numéricos empregados nestes exemplos, usamos ω = 0, 5 e κ = 10−4, e pode-se

perceber que todas as aproximações iniciais conduziram a diferentes mínimos de energia

com uma média de 16 iterações. Na figura 3.1(b) a seguir, estão ilustradas as respectivas

trajetórias da magnetização desde as aproximações inicias até os mínimos localizados.

Perceba que as magnetizações chegam ao estado de equilíbrio coincidindo com os eixos de

fácil magnetização da configuração proposta pela energia em 3.4.

(a) (b)

Figura 3.1: Representação gráfica do processo de otimização da função ecubmc (θ, φ) pelo método do declive
máximo. Em (a), temos a superfície ecubmc (θ, φ) considerando ecubmc , θ e φ em coordenadas cartesianas. As
setas indicam as aproximações inicias e os pontos subsequentes os resultados para a equação iterativa
em 3.3 até o mínimo encontrado. Em (b), temos a superfície ecubmc (θ, φ) considerando ecubmc , θ e φ em
coordenadas esféricas. Os vetores indicam os respectivos caminhos para magnetização até o mínimo de
energia.

Pode-se aumentar a rapidez da convergência no método do declive máximo

através de processos como o Quick min ou de gradientes conjugados [76] porém, para

nossas aplicações, o método do declive máximo apresenta acurácia satisfatória e suficiente

para determinação dos mínimos de energia livre que trataremos mais adiante. Apesar de

não possuir a mesma velocidade de convergência de outros métodos, como por exemplo

o método de Newton [75], temos a garantia de que o sistema sempre irá evoluir para

o mínimo local mais próximo, diferente do método de Newton, que conduz a máximos,

mínimos ou pontos de sela, dependendo fortemente da aproximação inicial.

Após esta abordagem sobre o método de ONL usado neste trabalho, vamos

agora fazer a exposição dos sistemas numéricos desenvolvidos com o intuito de modelar e
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simular as propriedades quase-estáticas dos sistemas magnéticos estudados aqui.

3.2 Modelo e sistema numérico A

Com a finalidade de modelar e quantificar como a anisotropia magnética se

comporta nos filmes fino de FeCuNbSiB estudados neste trabalho, propusemos um

modelo bem como um processo numérico para cálculo de suas propriedades magnéticas

estáticas. Inspirada no modelo de anisotropia aleatória, já descrito na seção 2.6.1, nossa

abordagem é baseada no modelo de rotação coerente da magnetização para descrever as

curvas de histerese magnética de filmes finos de FeCuNbSiB.

Como foi visto, o modelo de anisotropia aleatória propõe que o efeito

de acoplamento de troca entre grãos vizinhos, dentro de uma região definida pelo

comprimento de troca Lex, leva a uma atenuação do efeito da alta anisotropia associada a

grãos individuais, como exposto e ilustrado em 2.6. O acoplamento entre grãos mantém o

conjunto bem ordenado suprimindo o campo de anisotropia local dos grãos. Desta forma,

o conjunto apresenta um campo de anisotropia efetivo bem menor que os individuais nos

grãos.

Se o acoplamento de troca for suficiente para manter a magnetização uniforme

neste conjunto de grãos compreendidos numa região definida pelo comprimento de

troca, e considerando que nesta região a anisotropia efetiva possa ser descrita por uma

anisotropia uniaxial, seria razoável esperar que o processo de magnetização predominante

neste sistema seja a rotação coerente. Cada conjunto de grãos acoplados, ao qual

denominaremos de “partícula”, se comporta como uma região de magnetização uniforme

e uma anisotropia efetiva uniaxial. Estas partículas estão diluídas o suficiente na matriz

metálica da liga de tal forma que as interações entre as mesmas sejam desprezíveis. É nesta

perspectiva que modelamos fisicamente os filmes finos ferromagnéticos amorfos estudados

neste trabalho. Veja a figura 3.2.

Devido a espessura muito reduzida de um filme fino, é esperado que a

anisotropia de forma, como descrita pela equação 2.21, seja intensa o suficiente para

manter a magnetização no plano do filme [24]. Sendo assim, a rotação das magnetizações

das partículas consideradas no nosso modelo se dá apenas no plano do filme.
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Figura 3.2: Sistema de coordenadas adotado no modelo e sistema numérico A. O filme fino é modelado
por um conjunto de partículas com anisotropia efetiva uniaxial de constante Keff e direção representada
pela seta dupla fazendo um ângulo ψ com o campo magnético aplicado ~H. Cada partícula compreende
uma região em que o comprimento de troca Lex é capaz de manter a magnetização ~M uniforme, com sua
reversão se dando por rotação coerente, sendo θ seu ângulo em relação a direção de anisotropia uniaxial
e (θ − ψ) seu ângulo em relação a direção do campo magnético aplicado.

A densidade de energia livre magnética por partícula como função de H, θ e

ψ, considerando a energia Zeeman e também anisotropia uniaxial efetiva, pode ser escrita

como [43]

E(H, θ, ψ) = −HMs cos(θ − ψ) +Keff sin2 θ, (3.5)

de tal maneira que podemos abordar o problema de forma genérica dividindo a densidade

de energia livre magnética por 2Keff , conduzindo à expressão

e(H, θ, ψ) = −h cos(θ − ψ) +
1

2
sin2 θ, (3.6)

sendo h = H/HKeff e HKeff = 2Keff/Ms.

O estado de equilíbrio da magnetização para valores de ψ e h, que iremos
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representar por θh(ψ), é obtido resolvendo a equação

∂e(h, θ, ψ)

∂θ
= 0 (3.7)

sujeita a condição

∂2e(h, θ, ψ)

∂θ2

∣∣∣∣
θh(ψ)

> 0. (3.8)

Trata-se então de um problema de otimização não-linear que pode ser resolvido pelo

método de declive máximo já exposto na seção anterior. Neste caso, nossa abordagem

tem como objetivo otimizar uma função e(h, θ, ψ) apenas na variável θ.

Uma vez encontrado o valor de θh(ψ) por ONL, a magnetização da partícula no

estado de equilíbrio pode ser decomposta ao longo do campo magnético aplicado (m‖(h))

ou na direção ortogonal ao mesmo (m⊥(h)), sendo expressas por

m‖(h) = cos(θh(ψ)− ψ),

m⊥(h) = sin(θh(ψ)− ψ).
(3.9)

Se consideramos um ensemble sobre todos os estados acessíveis de ψ com distribuição

f(ψ), podemos calcular a média das quantidades em 3.9 através das seguintes integrais

[10]:

〈
m‖(h)

〉
=

∫ π/2
0

cos(θh(ψ)− ψ)f(ψ) sin(ψ)dψ∫ π/2
0

f(ψ) sin(ψ)dψ
, (3.10)

〈m⊥(h)〉 =

∫ π/2
0

sin(θh(ψ)− ψ)f(ψ) cos(ψ)dψ∫ π/2
0

f(ψ) cos(ψ)dψ
. (3.11)

Os limites foram tomados de 0 a π/2 devido a degenerescência da simetria uniaxial, e

a função f(ψ) é uma função distribuição de probabilidade para as direções dos eixos de

anisotropia das partículas.

Como já visto em 2.4.4, no trabalho original de Stoner e Wohlfarth [43] a

distribuição f(ψ) era uniforme, configurando então um sistema isotrópico de distribuição

de eixos de anisotropia. Como veremos mais adiante, os filmes finos ferromagnéticos

estudados neste trabalho indicaram um comportamento anisotrópico sugerindo uma
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dispersão de eixos de anisotropia.

Nesta perspectiva, de forma similar ao proposto no trabalho de M. F. Campos

[9] et al., propusemos a seguinte função distribuição para representar a distribuição

direcional dos eixos de anisotropia das partículas no plano do filme fino,

f(ψ)ϕ = cosn(ψ − ϕ). (3.12)

Potências da função cosseno se apresentam de forma bem similar a distribuição estatística

convencional Gaussiana [9]. Na expressão 3.12, ϕ representa o centro da distribuição de

direções dos eixos de anisotropia das partículas em relação a direção principal do filme

(maior dimensão retangular). Nos experimentos de magnetometria dos filmes finos estudos

neste trabalho, as curvas de histerese magnética foram obtidas com o campo magnético

aplicado ao longo de uma direção em relação ao eixo principal do filme. Em medidas

preliminares, escolhemos duas direções, uma que coincide com o eixo principal do filme e

outra numa direção fazendo um ângulo de 90◦ com a anterior. Veja a figura 3.3 a seguir.

H

x

y

z

H

j

H

90° -  j

90°

(a) (b)

Figura 3.3: Em (a), uma representação esquemática da distribuição direcional dos eixos de anisotropia
magnética uniaxial das partículas no modelo e sistema numérico A. Perceba que a seta dupla verde indica
a direção do centro de distribuição dos eixos de anisotropia fazendo um ângulo ϕ com a maior dimensão
do filme (eixo principal). Na primeira medida, o campo magnético é aplicado ao longo do eixo principal.
Logo após, a amostra é girada 90◦, fazendo a direção do centro de distribuição dos eixos de anisotropia
apontar agora numa direção 90◦ − ϕ. Em (b), os gráficos demonstrativos de f(ψ)ϕ e f(ψ)π/2−ϕ para
n = 50 e ϕ = π/7.

A comparação com o experimento começa quando obtemos nas duas medidas

citadas os valores de suas quadraturas Sϕ e Sπ/2−ϕ, ou seja, a partir das curvas de histerese
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magnética, com campo magnético aplicado na direção do eixo principal do filme, e após

girá-lo 90◦ em relação a este, respectivamente. As quadraturas Sϕ e Sπ/2−ϕ são dadas

pelas seguintes integrais

Sϕ =

∫ π/2
0

cos(θh=0(ψ)− ψ) cosn(ψ − ϕ) sin(ψ)dψ∫ π/2
0

cosn(ψ − ϕ) sin(ψ)dψ
(3.13)

e

Sπ/2−ϕ =

∫ π/2
0

cos(θh=0(ψ)− ψ) cosn(ψ − π/2 + ϕ) sin(ψ)dψ∫ π/2
0

cosn(ψ − π/2 + ϕ) sin(ψ)dψ
. (3.14)

Considerando um sistema anisotrópico de distribuição de eixos de anisotropia,

esperamos que a quadratura da curva de histerese magnética dependa tanto do parâmetro

n como do parâmetro ϕ. Dito de outra forma, para uma determinada amostra que

apresenta os Sϕ e Sπ/2−ϕ, para cada valor temos um conjunto de pares (n, ϕ) que são

compatíveis com os referidos valores de S nas equações 3.13 e 3.14. Para encontramos

um par (n, ϕ) que corresponda de maneira unívoca a um conjunto de medidas, devemos

encontrar os dois conjuntos de (n, ϕ) para as quadraturas com centro de distribuição em

ϕ (Sϕ) e com centro em π/2 − ϕ (Sπ/2−ϕ), para então encontrarmos a intersecção entre

os dois conjuntos conduzindo assim a um único par (n, ϕ) que corresponda univocamente

ao experimento. Com posse deste par, podemos fazer um estudo polar mais detalhado do

comportamento da quadratura e coercividade das curvas de histerese magnética.

3.2.1 Algoritmo A

Vamos descrever aqui de maneira sucinta o processo para cálculo numérico das

curvas de histerese bem como a determinação dos parâmetros n e ϕ para o conjunto de

filmes finos estudos neste trabalho. Podemos organizar o processo de cálculo através dos

seguintes passos:

(i) A variável ψ, com 0 ≤ ψ ≤ π/2, é discretizada em intervalos iguais de extensão

π/720, resultando portanto em 361 valores de ψ. Estes valores são alocados no vetor

ψ[i] com i variando de 1 até 361.

(ii) A variável h, com −2, 0 ≤ h ≤ 2, 0, é discretizada em intervalos iguais de extensão

0, 001 partindo de 2,0 até -2,0 e retornando para 2,0 (completando o ciclo de
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histerese), sendo portanto 4001 valores de h. Estes valores são alocados em um

vetor h[k] com k variando de 1 até 4001.

(iii) Um vetor θ[i] de comprimento 361 é criado para alocar os valores dos ângulos

da magnetização referentes aos elementos do vetor ψ[i]. Inicialmente, é atribuído

zero para todos os elementos deste vetor como um primeiro possível estado de

equilíbrio na saturação h[1] = 2, 0. Dito de outra maneira, para o primeiro valor de

campo devido sua intensidade, presumi-se que todas as magnetizações das partículas

apontem numa direção próxima da direção do campo magnético aplicado.

(iv) Aplicamos agora o método do declive máximo (tolerância κ = 10−4) para levar

a magnetização θ[i] de cada partícula até o estado de equilíbrio da magnetização,

atualizando o valor de θ[i] para cada valor de ψ[i] e para todos os valores de h[i]

começando por h[1] = 2, 0. Em cada valor de campo magnético reduzido h[k]

aplicado, repetimos o processo de otimização. Uma matriz T [k, i] é definida para

alocar todos os valores de equilíbrio da magnetização para todos os valores de h[k]

e para todos os valores ψ[i]. Dito de outra forma, a matriz T [k, i] armazena todos

os ângulos de equilíbrio θh(ψ) para todos os valores de campo magnético reduzido h

e para todas as direções de eixos de anisotropia ψ.

(v) Com posse da matriz T [k, i], podemos calcular as curvas de histerese magnética

dadas pelas integrais numéricas em 3.10 e em 3.11 como também calcular os

conjuntos (n, ϕ) para as integrais das quadraturas em 3.13 e 3.14 usando os valores

obtidos nos experimentos para Sϕ e Sπ/2−ϕ. Os dois conjuntos de valores (n, ϕ) para

as duas quadraturas são calculados e emprega-se interpolação polinomial para se

encontrar a intersecção entre os dois conjuntos, encontrando-se assim os parâmetros

n e ϕ definitivos para uma amostra.

3.3 Modelo e sistema numérico B

Vamos descrever agora o modelo e sistema numérico B, que servirá para

estudarmos as propriedades magnéticas dos nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4 (0, 0 ≤ x ≤

0, 3) estudados neste trabalho.
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Figura 3.4: Sistema de referência local para cada cristalito coincidindo com os eixos cristalinos. O vetor
azul representa o campo magnético aplicado e o vetor vermelho a magnetização do cristalito.

Nossa abordagem é baseada no conceito de rotação coerente da magnetização

visto que o tamanho médio dos cristalitos das amostras consideradas aqui2, ou pelo

menos em grande parte, é pequeno o suficiente3 para que esta afirmação se assegure.

Consideramos que cada cristalito (esférico) possui uma magnetização espontânea ~M ,

considerada a mesma para todos os cristalitos, advinda do ordenamento ferrimagnético

na estrutura espinélio da ferrita. Na presença de um campo magnético externo ~H, devido

ao torque imposto por ele, a magnetização ~M executa rotação coerente no ambiente

cristalino.

Adotando um sistema de referência local aos cristalitos que coincida com os

eixos cristalinos, com a finalidade de simplificar a expressão de energia de anisotropia

magnetocristalina, cada cristalito de um conjunto de N cristalitos, está sujeito a um

campo magnético aplicado ~H numa orientação randômica definida pelos ângulos esféricos

θH e φH (amostra policristalina). A magnetização ~M é defina pelos ângulos esféricos θ

e φ, e evolui acessando as posições de equilíbrio da energia livre magnética para cada

intensidade e orientação de ~H. Veja a figura 3.4.

Com o intuito de acrescentar efeitos de interação, nossa primeira proposta é
2Cada grão é considerado ser composto por um único cristalito.
3Menor que o tamanho crítico dado pela equação 2.83.
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de modelar as interações entre cristalitos através de um campo médio análogo ao que

acontece no regime atômico com o conceito do campo molecular, já citado na secção

2.1.1. Vamos adotar um campo magnético efetivo ~Heff que pode ser modelado através

da equação

Heff = H + ξM(Heff ). (3.15)

Desta forma, cada cristalito está sujeito a um campo magnético efetivo com intensidade

sendo dada pela soma da componente do campo magnético aplicado com um campo de

interação que é proporcional a magnetização líquida M(Heff ) através de uma constante

fenomenológica ξ. Perceba também que o campo médio aponta na mesma direção

do campo magnético aplicado, tendo efeito apenas aumentando ou diminuindo sua

intensidade.

Vamos agora descrever a densidade de energia livre magnética por cristalito.

Na presença de um campo magnético externo, cada cristalito possui uma densidade de

energia Zeemann que é função deste campo. Como estamos usando o conceito de campo

efetivo, nossa densidade de energia Zeemann para o i-ésimo cristalito de uma amostra de

N cristalitos pode ser escrita como

Ei
z = − ~Heff · ~M i, (3.16)

onde ~M i = Msm̂
i = Ms [sin θi cosφix̂+ sin θi sinφiŷ + cos θiẑ] é a magnetização do i-

ésimo cristalito e ~Heff = Heff ĥ
i = Heff [sin θiH cosφiH x̂+ sin θiH sinφiH ŷ + cos θiH ẑ] é o

campo magnético efetivo em seu sistema cristalino local. Sendo assim, a densidade de

energia Zeeman para o i-ésimo cristalito pode ser escrita por

Ei
z = −MsHeff (ĥ

i · m̂i) = −MsHeff

[
cos(θi − θiH)− 2 sin θi sin θiH sin2

(
φi − φiH

2

)]
.

(3.17)

Com respeito a energia de anisotropia magnetocristalina, estamos aqui já

motivados pelos resultados estruturais no trabalho de S. Yang e X. Ren [17], que

evidenciou a redução de simetria de CoFe2O4 de cúbica para tetragonal. Como está
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exposto no apêndice A.3, uma superposição de anisotropias cúbica e uniaxial [001]

são equivalentes a uma simetria tetragonal. Além disso, a literatura também reporta

nanopartículas de ferrita de cobalto apresentando evidências suficientes de que a sua

anisotropia tenha uma configuração que se desvia de um comportamento unicamente

cúbico, como seria esperado a partir de sua estrutura espinel cúbica já bem conhecida.

Como por exemplo, no trabalho de M. Grigorova et al. [77], que apontam uma anisotropia

uniaxial superposta a anisotropia cúbica devido a efeitos de tensões internas. Sendo assim,

a anisotropia para o i-ésimo cristalito no nosso modelo e sistema numérico B pode ser

escrita como

Ei
mc = Ku1 sin2 θi +Ku2 sin4 θi +Ku3 sin6 θi+

+Kc
1

(
sin2 θi sin2 2φi

4
+ cos2 θi

)
sin2 θi +Kc

2

(
sin2 2θi sin2 2φi sin2 θi

16

)
,

(3.18)

de tal forma que a densidade de energia livre magnética pode ser dada por

Ei = −MsHeff

[
cos(θi − θiH)− 2 sin θi sin θiH sin2

(
φi − φiH

2

)]
+Ku1 sin2 θi +Ku2 sin4 θi +Ku3 sin6 θi

+Kc
1

(
sin2 θi sin2 2φi

4
+ cos2 θi

)
sin2 θi +Kc

2

(
sin2 2θi sin2 2φi sin2 θi

16

)
.

(3.19)

Como iremos resolver um problema de ONL para Ei nas variáveis θi e φi, podemos

reduzir o número de parâmetros dividindo Ei por 2|Ku1| conduzindo a uma expressão

mais compacta em termos de constantes, isto é,

ei = −heff
[
cos(θi − θiH)− 2 sin θi sin θiH sin2

(
φi − φiH

2

)]
+

1

2
sgn(Ku1) sin2 θi +

γ

2
sin4 θi +

δ

2
sin6 θi

+
ε

2

(
sin2 θi sin2 2φi

4
+ cos2 θi

)
sin2 θi +

ζ

2

(
sin2 2θi sin2 2φi sin2 θi

16

)
.

(3.20)

Nesta expressão heff = Heff/Hku1 com Hku1 = 2|Ku1|/Ms com as razões γ = Ku2/|Ku1|,
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δ = Ku3/|Ku1|, ε = Kc
1/|Ku1| e ζ = Kc

2/|Ku1|. Vale salientar que Hku1 , apesar de ser um

campo de anisotropia, não representa o campo de anisotropia total do cristalito, mas sim

um parâmetro útil de ajuste (fitting) com os resultados experimentais, de tal forma que

podemos comparar os resultados teóricos com experimentais através de Hc = heffc ·Hku1

com heffc sendo a coercividade reduzida obtida no cálculo numérico e Hc a coercividade

observada no experimento.

Para cada cristalito, o ângulo de equilíbrio da magnetização é obtido através

de minimização (ONL) da expressão 3.20 para um determinado valor de heff com as

razões γ, δ, ε e ζ previamente definidas. Uma vez atingindo este estado de equilíbrio, a

componente da magnetização normalizada (divida por Ms) ao longo do campo magnético

aplicado é dada por

m(heff ) = ĥi · m̂i = cos(θi − θiH)− 2 sin θi sin θiH sin2

(
φi − φiH

2

)
, (3.21)

de tal maneira que o valor médio 〈m(heff )〉, calculado sobre todos os cristalitos, fornece

a magnetização reduzida/normalizada da amostra,

〈m(heff )〉 =

∑N
i m(heff , θ

i
H , φ

i
H) sin θiH∑N

i sin θiH
. (3.22)

Precisamos também redefinir o campo de interação modelado através do campo

efetivo (3.15). Perceba que ao dividirmosHeff porHku1 em 3.20, definimos o campo efetivo

reduzido heff . Isto quer dizer que nossa expressão em 3.15 foi modificada para

heff = h+
ξMs

Hku1

〈m(heff )〉 , (3.23)

ou

heff = h+ λ 〈m(heff )〉 , (3.24)

ou

heff = h+ hint, (3.25)

onde λ = ξMs/Hku1 e hint = λ 〈m(heff )〉. Com posse de 〈m(heff )〉, a comparação com o

experimento (M(H)) é feita obtendo 〈m(h)〉 usando a equação 3.25. A partir de 〈m(h)〉,
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ajustamos Ms e Hku1 para obter M(H) = Ms 〈m(H = hHku1)〉 e comparamos com os

resultados experimentais.

Para estudarmos a intensidade deste campo médio de interação, vamos escolher

seu valor na remanência da curva, ou seja, para h = 0. Desta forma, a intensidade

do campo de interação reduzido na remanência é hrint = |λ| 〈m(h = 0)〉 = |λ|S (S é a

quadratura), e posteriormente multiplicando por Hku1 , resultando em Hr
int = hrintHku1 =

|λ|SHku1 (Oe).

Um vez definindo todas as quantidades de interesse para o modelo e sistema

numérico B, vamos agora descrever o algoritmo explicativo para obtenção das curvas de

histerese magnética e também sua comparação com os experimentos.

3.3.1 Algoritmo B

Podemos descrever o algoritmo B com os seguintes passos:

(i) Defini-se inicialmente os valores das razões γ, δ, ε, ζ e também o sinal de Ku1
4.

(ii) São definidos 4 vetores de N elementos cada, ou seja, θ = [θ1, θ2, ..., θN ], φ =

[φ1, φ2, ..., θN ], θH = [θ1H , θ
2
H , ..., θ

N
H ] e φH = [φ1

H , φ
2
H , ..., φ

N
H ]. Aos elementos dos

vetores θH e φH são atribuídos valores aleatórios (cristalitos orientados em direções

randômicas) no espaço polar esférico com 0 ≤ θiH ≤ π e 0 ≤ φiH ≤ 2π. Se quisermos

partir do estado desmagnetizado a campo magnético zero, devemos atribuir também

valores aleatórios para os vetores θ e φ. Se desejarmos começar o cálculo no estado

de saturação, podemos definir os valores dos vetores θ e φ como sendo os mesmos

atribuídos a θH e φH , como uma tentativa inicial de orientação de equilíbrio próximo

da orientação do campo magnético aplicado (saturação) para cada cristalito.

(iii) Dependendo da escolha feita anteriormente, definimos o valor inicial de heff = 0

(estado desmagnetizado) ou heff = hsateff (estado de saturação). Procedemos um

processo de ONL através do método do declive máximo para levar a magnetização

de todos os cristalitos ao seu respectivo estado de equilíbrio (mínimo local) com

critério de tolerância padrão κ = 10−4.
4Como veremos posteriormente nos resultados, a configuração mais promissora para essas contantes é
aquela que conduz a uma configuração de anisotropia uniaxial [001] plano fácil com predominância
sobre a anisotropia cúbica, o que indica que Ku1 > 0 .
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(iv) Uma vez chegando no equilíbrio, a magnetização reduzida 〈m(heff )〉 da amostra é

calculada pela média em 3.22.

(v) Mudamos o valor de heff por um incremento ∆heff (passo) levando o campo

efetivo para um valor heff + ∆heff . Um novo processo ONL é aplicado levando

a magnetização dos cristalitos a um novo estado de equilíbrio. O calculo em (iv) é

refeito para o novo valor de heff . Este processo se repete para −hsateff ≤ heff ≤ hsateff

completando o ciclo de histerese.

(vi) Com posse de 〈m(heff )〉, podemos obter 〈m(h)〉 para um determinado valor de

λ usando a relação heff = h + hint e, posteriormente, comparar com o resultado

experimental M(H) através de ajustes dos valores de Ms = Mr/S e Hku1 = Hc/hc,

sendo Mr e Hc a magnetização remanente e coercividade obtidas no experimento,

respectivamente, e S e hc são a quadratura e coercividade reduzida obtidas na

simulação, respectivamente. A partir de Hku1 e Ms conseguimos Ku1 e as demais

constantes de anisotropia através das razões γ, δ, ε e ζ.

Concluímos aqui a descrição do modelo e sistema numérico B. Como já

comentamos anteriormente, este sistema modela a interação entre cristalitos através de

uma abordagem por campo médio. Para uma abordagem mais realística dos efeitos

de interação entre os cristalitos, podemos usar um sistema de referência global ao qual

possamos descrever tanto posições relativas entre cristalitos como também as direções

relativas entre os momentos magnéticos dos mesmos. Além disso, podemos também

acrescentar efeitos de distribuição volumétrica e concentração de cristalitos na amostra.

Com a finalidade de melhorar nossa abordagem teórica dentro destas perspectivas, vamos

propor um modelo a seguir que leve em conta mais aspectos de um sistema granular

magnético real.

3.4 Modelo e sistema numérico C

No modelo e sistema numérico B escolhemos um sistema de referência local

aos cristalitos e coincidindo com seus respectivos eixos cristalográficos. Vamos agora

definir um sistema de referência global através de uma caixa de simulação de aresta
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L (veja figura 3.5(a)). Nesta caixa, N cristalitos esféricos, considerados mono-domínios,

são empacotados em posições aleatórias com diâmetros simulados de acordo com uma

distribuição estatística log-normal, obedecendo um critério de não-superposição. Neste

empacotamento, podemos definir a concentração c =
∑N

i Vi/L
3, onde Vi é o volume do

i-ésimo cristalito e L3 é o volume da caixa de simulação. Em relação a um sistema de

referência que coincide com as arestas da caixa de simulação, o i-ésimo cristalito se localiza

na posição ~ri (veja figura 3.5(b)) e possui uma direção cristalográfica definida pelo vetor

unitário ûi definido pelos ângulos esféricos θui e φui (veja figura 3.5(c)) bem como um

momento magnético ~µi = MsVim̂i, sendo Ms a magnetização de saturação e m̂i um vetor

unitário adimensional definido pelos ângulos polares esféricos θi e φi. Por simplicidade,

consideraremos o campo magnético aplicado na direção ẑ.

Na presença de um campo magnético externo ~H, o i-ésimo cristalito possui

uma energia Zeemann dada por

Ez
i = −~µi · ~H. (3.26)

Assumindo que o principal mecanismo de anisotropia seja de origem magnetocristalina,

vamos propor uma simetria tetragonal a mesma, de tal forma que a energia

magnetocristalina para o i-ésimo cristalito é dada por (até quarta ordem, veja a equação

2.30),

Emc
i =

[
K1α

2
3i +K2α

4
3i +K3(α

4
1i + α4

2i)
]
Vi. (3.27)

Aqui, α1i, α2i e α3i são os cossenos diretores da magnetização em relação aos eixos

cristalográficos do i-ésimo cristalito. Portanto, temos que escrever estas quantidades em

relação ao sistema de coordenadas global da caixa de simulação através de duas rotações

inversas definidas por θui e φui (figura 3.5(c)). As constantes K1, K2 e K3 são as constantes

de anisotropia magnetocristalina tetragonal.

Como citado, adicionamos uma distribuição de tamanhos obedecendo um

modelo estatístico descrito por uma função log-normal

f(y) =
1√

2πσy
exp

[
−(ln y)2

2σ2

]
, (3.28)
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(a) (b)

(c)

Figura 3.5: Sistema de coordenadas adotados no modelo e sistema numérico C. Em (a) temos o
empacotamento randômico de cristalitos na caixa de simulação. Em (b), temos o sistema de referência
indicando as posições do i-ésimo cristalito e j-ésimo cristalito. Em (c) temos a orientação cristalográfica
definida pelo versor ûi, o campo magnético aplicado ~H e o versor m̂i que define a direção da magnetização
do cristalito.

onde yi = di/dm com di sendo o diâmetro do i-ésimo cristalito, dm o diâmetro médio e σ

o desvio padrão.

As interações dipolares entre os cristalitos são levadas em conta através do

conceito de campo dipolar. O campo dipolar exercido pelo j-ésimo cristalito numa posição

~rj sobre o i-ésimo cristalito é dado por

~Hdip
ij =

3(~µj · ~rij)(~rij)
r5ij

− ~µj
r3ij
, (3.29)

sendo ~rij = ~ri−~rj a posição relativa entre eles (veja figura 3.5(b)). Então, a superposição
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de todos os campos sobre o i-ésimo cristalito é dada pela soma

~Hdip
i =

∑
j 6=i

[
3(~µj · ~rij)(~rij)

r5ij
− ~µj
r3ij

]
. (3.30)

Devido ao tamanho finito da caixa de simulação, nós aplicamos um alcance de corte

(cut-off ) para o campo dipolar definido por um raio crítico rc = 5dm, ou seja, para um

determinado cristalito só consideramos o campo dipolar imposto pelos cristalitos dentro

da região definida igual a 5 vezes o tamanho médio de cristalito. Como veremos nos

resultados, para concentrações estudadas neste trabalho, valores de rc acima de 5dm não

mudam de forma perceptível os resultados, e assim poupamos tempo computacional.

Outro efeito de interação muito importante em sistemas magnéticos granulares

são as interações de troca [3, 63] que podem surgir entre spins na superfície das

nanopartículas. A proposta é baseada em uma abordagem fenomenológica similar aos

trabalhos de El-Hilo et al. [3] e R. Malik et al. [78]. Neste contexto, as interações de troca

se configuram como interações de curto alcance necessitando-se de uma proximidade

razoável para que estas atuem entre cristalitos. No nosso modelo, incluímos no conteúdo

energético uma expressão fenomenológica que pode ser escrita em termos de um campo

de troca entre cristalitos da seguinte forma,

Eex
i = −λ

∑
j 6=i

~µj · ~µi = − ~Hex
i · ~µi. (3.31)

Nesta equação, λ é um parâmetro fenomenológico que, para λ > 0, o campo de troca

favorece o alinhamento paralelo entre momentos magnéticos e, para λ < 0, o mesmo

favorece ao alinhamento anti-paralelo entre os momentos magnéticos. Para que o momento

magnético µj contribua para o campo de troca ~Hex
i sobre o i-ésimo cristalito, devemos

considerar um critério mínimo de aproximação. Neste trabalho, consideramos que para

distâncias entre cristalitos que excedam em até 3%5 a soma de seus respectivos raios,

o campo de troca seja considerado, do contrário, para distâncias maiores não haverá

interação de troca entre os respectivos cristalitos.

Podemos agora usar novamente o conceito de campo magnético efetivo sobre
5Critério numérico que define o toque entre cristalitos.
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o i-ésimo cristalito,

~Heff
i = ~H + ~Hdip

i + ~Hex
i , (3.32)

que também nos permite escrever sua energia livre magnética,

Ei = − ~Heff
i · m̂iMsVi +

[
K1α

2
3i +K2α

4
3i +K3(α

4
1i + α4

2i)
]
Vi. (3.33)

Como nos casos anteriores, nosso objetivo é resolver um problema de ONL (minimização)

da energia em 3.33. Para reduzir o número de parâmetros nas simulações vamos dividir

esta expressão por 2|K1|Vi, conduzindo a uma expressão reduzida para a densidade energia

livre magnética do i-ésimo cristalito,

ei = −~heffi · m̂i +
1

2

[
sgn(K1)α

2
3i + aα4

3i + b(α4
1i + α4

2i)
]

(3.34)

onde ~heffi = ~Heff
i /Hk1 é o campo magnético efetivo reduzido com Hk1 = 2|K1|/Ms,

a = K2/|K1| e b = K3/|K1|. Ainda com intuito de diminuir o número de parâmetros na

simulação, vamos definir uma escala reduzida de comprimentos dividindo as dimensões

da caixa de simulação por L. Desta forma, as posições são redefinidas por ~r′ = ~r/L. A

concentração pode ser escrita como c = N 〈V 〉 /L3 onde 〈V 〉 é o volume médio definido

pela distribuição f(y) com N sendo o número de cristalitos. 〈V 〉 é igual a πd3m 〈y3〉 /6

portanto, a concentração pode ser expressa por

c =
Nπ(d

′
m)3 〈y3〉
6

, (3.35)

com d
′
m = dm/L sendo o diâmetro médio na escala reduzida, se configurando um

parâmetro útil para nosso critério numérico de não superposição de cristalitos. Desta

maneira, reduzimos três parâmetros (L,~r, d) para dois (~r
′
, d

′
). Colocando todos estes

elementos juntos, podemos escrever o campo magnético efetivo reduzido como se segue,

~heffi = ~h+
πMs(d

′
m)3

6Hk1

∑
j 6=i

[
3(m̂j · ~r

′
ij)(~r

′
ij)y

3
j

(r
′
ij)

5
−
m̂jy

3
j

(r
′
ij)

3

]
+
λπMsd

3
m

6Hk1

∑
j 6=i

m̂jy
3
j , (3.36)
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~heffi = ~h+
c

c0

1

N 〈y3〉
∑
j 6=i

[
3(m̂j · ~r

′
ij)(~r

′
ij)y

3
j

(r
′
ij)

5
−
m̂jy

3
j

(r
′
ij)

3

]
+ λ

′∑
j 6=i

m̂jy
3
j , (3.37)

~heffi = ~h+ ~hdipi + ~hexi . (3.38)

Nesta última equação, c0 = Hk1/Ms relaciona a intensidade do campo de anisotropia com o

efeito das interações dipolares, e λ′
= λπMsd3m

6Hk1
é o nosso parâmetro reduzido fenomenológico

que expressa a intensidade do acoplamento de troca entre cristalitos em termos do campo

de anisotropia Hk1 .

A magnetização liquida do sistema é calculada através da seguinte média,

〈m(h)〉 =

∑N
i m(h, θiu, φ

i
u) sin θiu∑N

i sin θiu
, (3.39)

onde m(h, θiu, φ
i
u) é a componente da magnetização como função de h para o i-ésimo

cristalito. Para reduzirmos os efeitos de “bordas”, a magnetização líquida é calculada

apenas para os cristalitos que estão contidos numa caixa com 0,95L de lado tendo mesmo

centro que a caixa de simulação.

Uma vez expondo todas as quantidades físicas envolvidas no modelo C, vamos

agora fazer uma descrição do processo numérico para obtenção das curvas de histerese

magnética.

3.4.1 Algoritmo C

Podemos descrever o algoritmo C com os seguintes passos:

(i) Definimos inicialmente os valores das razões a e b, e caculamos o valor de d′
m para

uma concentração c, N e 〈y3〉 (este último depende somente do valor atribuído à σ).

(ii) Começamos agora o processo de empacotamento das partículas na caixa de

simulação. Primeiro: elegemos uma posição aleatória na caixa de simulação para

o primeiro cristalito ~r′1 e atribuímos a ele um número y1 obedecendo a distribuição

f(y). Segundo: outra posição aleatória é escolhida para o segundo cristalito, diga-se
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~r
′
2, e um número y2 é atribuído a ele. Executamos então um teste de não superposição

através da expressão r′12 > d
′
m(y1 + y2)/2. Caso a posição escolhida não passe no

teste, uma nova posição é eleita até que o teste seja satisfeito. Terceiro: completa-se

o processo de empacotamento até que todos os N cristalitos passem no teste de

não-superposição sobre todos.

(iii) São definidos 4 vetores de N elementos cada, sendo eles θiu = [θ1u, θ
2
u, ..., θ

N ], φiu =

[φ1
u, φ

2
u, ..., φ

N ], θi = [θ1, θ2, ..., θN ] e φi = [φ1, φ2, ..., φN ]. Para θiu e φiu são atribuídos

valores aleatórios nos intervalos 0 ≤ θiu ≤ π, 0 ≤ φiu ≤ 2π (amostra policristalina).

Para θi e φi assumimos uma configuração inicial de completa saturação (na direção

−ẑ) tomando θi = π e φi = 0 para todos os cristalitos.

(iv) O campo dipolar reduzido ~hdip é calculado sobre todos os cristalitos seguindo o

critério de cut-off, r′ij < 5d
′
m, bem como o campo de troca reduzido ~hex seguindo o

critério de aproximação mínima r′ij < 1, 03 · d′
m(yi + yj)/2.

(v) Ao campo magnético aplicado reduzido ~h é atribuído o valor ~h = −hsatẑ sendo hsat

seu valor na saturação. Calculamos agora o campo magnético efetivo reduzido ~heff =

~h + ~hdip + ~hex sobre todos os cristalitos e aplicamos o método do declive máximo

para levar as magnetizações para o estado de mínimo local e consequentemente para

uma nova orientação de para todos os elementos de θi e φi. O valor de 〈m(h)〉 é

então calculado.

(vi) Mudamos o campo magnético aplicado reduzido por um incremento ∆h e refazemos

os passos (iv) e (v) anterior. O processo continua até o sistema alcançar o estado de

saturação ~h = hsatẑ e retornar para ~h = −hsatẑ, completando o ciclo de histerese.

Concluímos aqui a exposição de todas as propostas teóricas para modelar e

simulação as curvas de histerese dos materiais estudados neste trabalho. Para todos os

sistemas numéricos propostos neste trabalho, foram desenvolvidos códigos em linguagem

estruturada FORTRAN para executar seus respectivos algoritmos. Antes de abordarmos

os resultados dos modelos descritos aqui, faz-se necessário uma exposição das técnicas

experimentais aplicadas para caracterizar as amostras estudadas neste trabalho. Isto será

o objetivo do capítulo seguinte.
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4 Técnicas experimentais

“É necessário construir mentalmente uma hipótese teórica

e testar as medições experimentais.”

Max Planck

Tendo o objetivo de modelar, computar e/ou simular as propriedades

magnéticas das nanoestruturas estudadas neste trabalho, fazem-se necessárias diversas

caracterizações para se obter o máximo de informações possíveis das mesmas. Neste

capítulo, iremos descrever as amostras estudadas, o processo de produção, e exibir

as técnicas experimentais usadas para fazer as caracterizações magnética, estrutural e

química dos materiais em questão.

4.1 Amostras

Os materiais nanoestruturados estudados neste trabalho se dividem

primeiramente em dois grupos devido ao tipo de nanoestrutura. São eles filmes finos

nanométricos e nanopós.

4.1.1 Filmes finos nanométricos

Os filmes finos foram produzidos a partir da liga precursora de FINEMET de

um alvo de composição Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 utilizando a técnica de magneton sputtering

com fonte DC. O filmes foram depositados sobre substrato de vidro que possui uma

camada de Ta (buffer layer) de 2 nm de espessura. Antes do processo de deposição ser

executado é feito vácuo na câmara de deposição de 10−7 Torr, e durante a deposição é

mantida pressão de trabalho de 5,2 mTorr de Argônio com 99.99% de pureza com fluxo

controlado constante em 18 sccm. A fonte DC, necessária para manutenção do plasma,

opera com uma corrente de 65 mA. Durante a deposição os substratos de dimensões

de 10×4 mm2 são submetidos a um campo magnético de 2 kOe uniforme ao longo da

direção principal do filme (maior comprimento retangular). A partir de duas amostras de

calibração inicial para determinação da taxa de deposição nas condições descritas acima,
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uma série de amostras foi produzida seguindo a seguinte sequência de espessuras: 20

nm, 50 nm, 100 nm, 150 nm, 200 nm e 500 nm. Duas amostras foram selecionadas

para serem feitos os estudos neste trabalho, sendo elas as amostras com espessuras de

100 nm e 150 nm. Esta escolha se deve pela não compatibilidade dos resultados teóricos

com resultados experimentais para as curvas de magnetização transversais e longitudinais,

simultaneamente, para os filmes de demais espessuras.

4.1.2 Nanopós

Os nanopós magnéticos foram produzidos no trabalho de doutoramento do

Dr. Bruno F. Amorim [79] pela técnica de moagem de alta energia (high energy ball

milling) seguida de tratamento térmico. Além de uma ferrita de cobalto estequiométrica

CoFe2O4, foi produzida uma série de quatro ferritas de cobalto não-estequiométricas com

substituição Fe −Mn, com fórmula química Co1,2Fe1,8−xMnxO4 (0, 0 ≤ x ≤ 0, 3). Os

pós precursores foram adquiridos pelo fornecedor Aldrich e estão dispostos na tabela 4.1

a seguir.

Tabela 4.1: Pós precursores utilizados na produção das ferritas estudadas neste trabalho. Os percentuais
de pureza são os mínimos garantidos pelo fabricante.

Reagente Fórmula Pureza
Óxido de ferro (II,III) Fe3O4 98%

Óxido de manganês (II,III) Mn3O4 97%
Óxido de cobalto (II,III) Co3O4 99%

Estes pós precursores foram misturados manualmente nas proporções definidas na tabela

4.2 a seguir.

O processo de moagem de alta energia foi executado no moinho planetário

modelo Fritsch Pulverisette 7 premium line do DFTE da UFRN1. Os parâmetros do

processo são: razão bola/massa de 20:1, frequência de rotação de 300 rpm, tempo de

moagem de 10 h, 0,2 ml de álcool etílico C2H5OH como dispersante e sendo executado

em ar atmosférico. Todas as amostras foram submetidas a tratamentos térmicos na

temperatura de 900 ◦C por 2 h em ar atmosférico em um forno resistivo com taxas de

resfriamento e aquecimento constantes de 15◦C/min.
1DFTE (Departamento de Física Teórica e Experimental), UFRN (Universidade Federal do Rio Grande
do Norte)
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Tabela 4.2: Proporção de pós precursores na produção das ferritas analisadas neste trabalho.
Co1,2Fe1,8−xMnxO4

x Equação química
0,0 15(Fe3O4) + 10(Co3O4) ⇒ 25(CoFe2O4)
0,1 1(Mn3O4) + 17(Fe3O4) + 12(Co3O4) ⇒ 3(Co1,2Fe1,7Mn0,1O4)
0,2 1(Mn3O4) + 8(Fe3O4) + 6(Co3O4) ⇒ 15(Co1,2Fe1,6Mn0,2O4)
0,3 4(Mn3O4) + 14(Fe3O4) + 12(Co3O4) ⇒ 30(Co1,2Fe1,6Mn0,3O4)

CoFe2O4

Equação química
2(Fe3O4) + 1(Co3O4) ⇒ 3(CoFe2O4)

4.2 Técnicas de caracterização

4.2.1 Caracterização estrutural e química

Sendo de fundamental importância para o processo de modelagem e simulação

da física dos materiais estudados neste trabalho, as caracterizações estrutural e química

foram realizadas através de várias técnicas com a finalidade de se obter o máximo de

informações relevantes possíveis para se poder traçar um contexto consistente entre teoria

e experimento. As técnicas usadas foram: difratometria de raios-X (XRD), microscopia

eletrônica de transmissão (TEM), espectroscopia Mössbauer (ME), espectroscopia por

fluorescência de raios-X (XRF), espectroscopia de raios-X por dispersão em energia (EDS)

e difração de elétrons por área selecionada (SAED).

Difratometria de raios-X (XRD)

Apresentando-se como uma das técnicas mais comuns e importantes na

determinação da estrutura microscópica dos materiais no estado sólido, a difração de

raios-X (XRD, X-ray difraction) é fundamentada no fato de que, num ambiente cristalino,

a radiação com comprimento de onda da mesma ordem que o parâmetro de rede (λ ∼ a)

sofre difração devido as relações de fase entre as ondas refletidas nos diferentes planos

cristalográficos da estrutura em análise [80]. A lei de Bragg expressa que para uma

radiação de comprimento de onda λ, teremos um máximo de interferência quando a

diferença de fase entre as ondas refletidas num ângulo θ em relação a um conjunto de

planos cristalográficos definidos por uma separação d, coincida com um múltiplo inteiro
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do comprimento de onda, ou seja, por [80]

nλ = 2d sin θ. (4.1)

O espaçamento interplanar dhkl entre planos cristalográficos de um conjunto numa certa

direção cristalográfica, escritos pelos índices de Miller (hkl), obedecem a seguinte relação

para um máximo de n-ésima ordem, [80]

1

dhkl
=

(h2 + k2 + l2)1/2

na
. (4.2)

A condição de Bragg em 4.1 prevê que um cristal contendo um número muito grande de

plano cristalográficos, a divergência angular no pico de difração é mínima. Contudo, para

cristais com tamanho reduzido contendo um menor número de planos cristalográficos,

ocorre uma pequena divergência angular gerando pico difuso com certa largura. Nesta

perspectiva, a expressão de Scherrer de tamanho de cristalito também indica um

parâmetro importante na caracterização estrutural de materiais policristalinos. A

expressão de Scherrer para tamanho médio de cristalito é dada por [80],

dm ≈
0, 9λ

B cos θB
(4.3)

sendo 0, 9 um fator de forma (considerando cristalitos esféricos), B é a largura de meia

altura do pico (em radianos) centrado na posição angular θB.

Outra quantidade de interesse obtida a partir do parâmetro de rede a,

proveniente da análise de difratometria por raios-X, é a densidade de raios-X para célula

unitária, Dx. Ela é definida como sendo a massa de átomos contida numa célula unitária

dividida pelo volume da mesma. Para uma estrutura cúbica, temos que

Dx =
8wt
Naa3

, (4.4)

onde wt representa a massa molecular do composto, Na o número de Avogrado e a o

parâmetro de rede.

Os difratogramas de raios-X das amostras estudadas neste trabalho, foram

obtidos em temperatura ambiente pelo difratômetro Rigaku modelo MiniFLex II em
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configuração θ − 2θ com fonte de radiação Kα de Cu. Os raios-X produzidos neste

equipamento possuem comprimento de onda λ = 1, 5406 Å e as medidas foram executados

com passos de 0,2◦/min.

A identificação e análise das fases cristalográficas dos nanopós foram feitas pelo

método de Rietveld utilizando o software MAUD com as cartas cristalográficas contidas

no banco de dados ICSD (Inorganic crystal structure database). Toda esta análise foi feita

por Bruno F. Amorim, no já citado trabalho de seu doutoramento.

Espectroscopia por fluorescência de raios-X (XRF)

A espectroscopia por fluorescência de raios-X (XRF, X-ray fluorescence) tem

por objetivo realizar a caracterização composicional da amostra em estudo através

do percentuais atômicos dos elementos detectados. Basicamente, o princípio físico

que fundamenta esta análise está ligado a radiação emitida (comumente chamada de

fluorescência) pelo material após o mesmo ser excitado por raios-X ou raios-γ [81]. Os

raios-X ou raios-γ possuem energia suficientemente capaz de ejetar elétrons em níveis

de energia mais internos excitando os átomos do material ou ligações moleculares. O

estado de equilíbrio pode ser recuperado através de uma transição eletrônica de um nível

mais externo para o nível mais interno desocupado emitindo radiação com determinada

energia. Essas energias são características intrínsecas dos elementos químicos sendo

portanto possível associar um padrão de energia a uma elemento químico em particular ou

de ligações químicas. A intensidade, ou seja, a contagem de fótons para uma determinada

energia no espectro de fluorescência está ligada ao percentual atômico do referido elemento

no material de análise.

O estudo de XRF foi aplicado tanto aos nanopós da série Co1,2Fe1,8−xMnxO4

tanto para CoFe2O4. O espectrômetro utilizado para as análises foi o equipamento da

marca Shimadzu R© modelo EDX-720/800HS pertencente ao departamento de engenharia

de materiais (DEMAT) da UFRN.

Microscopia eletrônica de transmissão (TEM)

Se configurando como uma das técnicas de microscopia por imagem de

alta resolução, a microscopia eletrônica de transmissão (TEM, transmission electron
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microscopy) se utiliza de um feixe de elétrons que é transmitido pelo material de tamanho

reduzido (escala nanométrica) interagindo com o mesmo sendo transmitido e captado

posteriormente, trazendo as informações necessárias para formação das imagens.

As imagens por TEM deste trabalho foram obtidas em cooperação com o

Laboratório multiusuário de microscopia de alta resolução (LabMic) da Universidade

Federal de Goiás (UFG). O equipamento utilizado é da marca Joel R© modelo JEM-2100.

Espectroscopia de raios-X por dispersão em energia (EDS)

O equipamento de TEM supracitado está equipado com um modo de

espectroscopia de raios-X por dispersão em energia (EDS, energy-dispersive X-ray

spectroscopy). Esta técnica pode ser configurada como uma variante do XRF, visto que

a mesma consiste em analisar o espectro de emissão de raios-X do material previamente

excitado, so que agora por um feixe de elétrons. A análise constrói um espectro de

contagem da radiação emitida pelo material analisado em função da energia da radiação.

Cada pico no espectro é associado a um elemento característico (ou superposição deles) e

sua intensidade associada ao percentual atômico deste elemento no material.

Difração de elétrons por área selecionada (SAED)

O mesmo equipamento de TEM supracitado também está equipado com

um modo de difração de elétrons por área selecionada (SAED, selected area (electron)

diffraction). A técnica consiste em gerar um feixe de elétrons de alta energia com

comprimentos de onda da ordem de distâncias interplanares em materiais de estrutura

cristalina no intuito de formar uma figura de difração. Uma vez que elétrons com

comprimento de onda dentro da condição de Bragg se comportam como onda no ambiente

cristalino.

4.2.2 Caracterização magnética

Espectroscopia Mössbauer

A descoberta da emissão/absorção de raios-γ sem recuos por núcleos atômicos

em estruturas cristalinas se deve a Rudolf Mössbauer (1958) [82]. O efeito acontece quando
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um núcleo atômico emite/absorve de forma ressonante quando excitado por alguma fonte

de raios-γ. As emissões/absorções estão relacionadas às transições entre níveis de energia

do desdobramento hiperfino para o spin do núcleo em questão. Este desdobramento é

causado pelo chamado campo hiperfino principalmente na interação Zeeman entre o

spin nuclear e momento magnético atômico, sendo este o chamado de efeito Zeeman

nuclear [83].

Um espectrômetro Mössbauer consiste de fonte radioativa que emite radiação

γ sobre uma amostra em estudo e, posteriormente, um detector mede a intensidade

de radiação transmitida pelo material em função da energia da radiação incidente. A

mudança da energia da radiação incidente é feita usando um transdutor mecânico que

exerce ummovimento oscilatório longitudinal na fonte. Devido ao efeito Doppler, a energia

E da radiação depende da velocidade instantânea da fonte dada por (efeito Doppler de

1a ordem) [82]

E(v) = E(0)/(1− v/c). (4.5)

Desta maneira, a radiação γ transmitida sofrerá reduções de sua intensidade quando

a energia da radiação coincidir com alguma transição do desdobramento hiperfino.

Estas reduções se apresentam como picos Lorentzianos dos quais podemos, através

de ajustes, obter os chamados parâmetros hiperfinos como o deslocamento isomérico

nuclear, deslocamento quadrupolar elétrico e o campo hiperfino médio. Destes, o mais

importante para as nossas análises será o campo hiperfino médio, visto que, dados os

resultados já reportados na literatura, podemos associar a um determinado núcleo para

uma determinada estrutura, identificando assim o material em análise.

O efeito Zeeman nuclear promove o desdobramento hiperfino dependendo do

spin I do núcleo, desdobrando-se em 2I + 1 sub-níveis. Por exemplo, para o estado

fundamental do 57Fe com I = 1/2, temos 2 sub-níveis ao passo que para o primeiro

estado excitado com I = 3/2, temos 4 sub-níveis possíveis. Uma regra de seleção permite

transições entre os níveis de energia de tal forma que ∆mI = 0,±1, sendo então 6

transições possíveis (sexteto). Quando a radiação absorvida pela amostra é compatível

com alguma dessas transições, o material absorve mais radiação, diminuindo assim a

intensidade da radiação transmitida. Veja a figura 4.2.2 a seguir.
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Figura 4.1: Ilustração de um espectro Mössbauer característico de transmissão relativa no regime
bloqueado de temperatura para o 57Fe. As setas representam as possíveis transição entre os níveis no
desdobramento hiperfino causado pelo efeito Zeeman nuclear.

No contexto da estrutura espinélio, um núcleo associado a um cátion sujeito

a um campo cristalino octaédrico ou tetraédrico possui desdobramentos hiperfinos

diferentes, visto que a intensidade destes campos afetam de maneira diferente o momento

magnético atômico. Sendo assim, o espectro Mössbauer de um núcleo nos sítios-A e sítios-

B são diferentes. Isto leva a uma configuração de sextetos para cada tipo de sítio, de tal

forma que podemos associar as áreas relativas de absorção (ARA) para cada sítio. A

razão dessas áreas formam então uma proporção com a razão de ocupação do 57Fe nos

sítios-A e sítios-B. De acordo com a distribuição catiônica em 2.56, temos ocupações i

para sítios-A e 2− i para sítios-B, de tal maneira que podemos escrever

ARA(A)

ARA(B)
=
fB
fA
· i

2− i
, (4.6)

sendo ARA(A) e ARA(B) as áreas relativas absorção para os sítios-A e B,

respectivamente, e a razão fB/fA sendo um parâmetro dependente da temperatura[84].

Outro efeito importante no processo de determinação do campo hiperfino pela

espectroscopia Mössbauer, são efeitos superparamagnéticos em amostras com partículas

de tamanhos menores que o tamanho crítico Dsp
cr para uma certa temperatura. Devido

os efeitos de flutuações térmicas, o espectro é também modificado podendo a análise dos

picos determinar tanto a fração termicamente bloqueada da amostra como também a
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fração superparamagnética.

A caracterização por espectroscopia Mössbauer das amostras estudadas neste

trabalho foi feita em colaboração com o Dr. Marco Morales do DFTE-UFRN. O

espectrômetro usado foi o (SEE Co) com fonte de raios γ proveniente de 57Co(Rh)

pertencente ao DFTE-UFRN.

Histerese magnética

A caracterização magnética dos filmes finos de FeCuNbSiB foi feita em

colaboração com a Dra. Sabrina Nicolodi de Oliveira Viegas, da Universidade Federal

de Santa Catarina (UFSC) através das curvas de histerese magnética. A técnica do

equipamento utilizado é baseada na magnetometria de amostra vibrante (VSM, vibrating

sample magnetometer). Trata-se do modelo EV9 R© da marca MicrosenseTM. O princípio

de funcionamento do magnetômetro de amostra vibrante é baseado na lei de indução

de Faraday, onde a amostra magnetizada na presença de um campo magnético aplicado

vibra conectada a um transdutor mecânico gerando uma variação de fluxo magnético, que

por sua vez gera uma corrente elétrica em bobinas sensoras cujo o sinal é interpretado

e analisado para se obter a magnetização M(H) do material [82]. O sistema possui

configuração de bobinas de detecção que permite detecção múltipla em duas direções

ortogonais, sendo possível fazer medidas de magnetização longitudinal (na direção do

campo magnético aplicado) e transversal (na direção ortogonal ao campo magnético

aplicado) simultaneamente.

Se tratando dos nanopós magnéticos, a caracterização magnética foi realizada

no DFTE da UFRN pelo Dr. Bruno Amorim [79] através das curvas de histerese

magnética e curvas FC-ZFC. O equipamento é um sistema de medidas de propriedades

físicas (PPMS R©, physical property measurement system) modelo DynaCoolTM da marca

Quantum designs. O equipamento pode operar numa extensão de valores de temperatura

que pode variar de 1,8 K até 400 K e podendo aplicar campos magnéticos de até 140 kOe.
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5 Resultados e discussões

“Faz-se ciência com fatos, como se faz uma casa com

pedras; mas uma acumulação de fatos não é ciência, assim

como um monte de pedras não é uma casa.”

Henri Poincaré

Apresentaremos agora todos os resultados, tanto experimentais como teóricos,

provenientes dos modelos propostos no capítulo 3. Inicialmente, iremos expor os

resultados para modelo e sistema numérico A analisando suas implicações teóricas e após

isso será feita a comparação com os resultados experimentais. O mesmo se segue para os

modelos e sistemas numéricos B e C e seus respectivos resultados experimentais.

5.1 Modelagem e experimento dos filmes finos de

FeCuNbSiB

5.1.1 Modelo e sistema numérico A

Como vimos na seção 3.2, nossa proposta para modelar e calcular as

propriedades magnéticas quase-estáticas dos filmes finos estudados neste trabalho se

baseia no processo de rotação coerente da magnetização, levando em conta efeitos de

dispersão de eixos anisotropia uniaxial nos filmes finos. Nosso modelo se inspira no modelo

de anisotropia aleatória e considera que um conjunto de grãos dentro do comprimento de

troca Lex se comporta como uma “partícula” com anisotropia uniaxial efetiva Keff (eixo

fácil). Se essas partículas se distanciarem na matriz metálica de forma suficiente para

desprezarmos qualquer efeito de interação e desconsiderando qualquer efeito por ativação

térmica,1 cada partícula no filme fino se comportará como uma partícula equivalente

ao modelo SW. Nossa proposta é quantificar a dispersão de eixos anisotropia uniaxial

formada no filme fino através de uma função distribuição de eixos de anisotropia fn(ψ)ϕ

das partículas no filme. Lembrando que o campo de anisotropia de forma é intenso o
1Regime bloqueado de temperatura devido a alta constante de anisotropia de forma.
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suficiente para manter a magnetização destas partículas executando rotação coerente no

plano do filme, vamos começar expondo os resultados característicos do modelo SW por

partícula para as magnetizações reduzidas (3.9) obtidos pelo algoritmo A (veja a figura

5.1 a seguir). Estes resultados estão coerentes com os resultados clássicos de Stoner e

Wohlfarth [43].

(a) (b)

Figura 5.1: Resultados para curvas de histerese por partícula para diferentes valores de ψ (0◦ − 90◦).
Em (a) temos os resultados para a componente reduzida para a magnetização longitudinal m‖ e em (b)
os resultados para a componente reduzida para a magnetização transversal m⊥.

Vamos exibir agora, com intuito demonstrativo, algumas curvas de histerese

reduzidas longitudinais, ou seja,
〈
m‖(h)

〉
calculadas para um ensemble de partículas

seguindo uma dispersão de eixos anisotropia uniaxial definida pela função fn(ψ)ϕ.

Lembrando que o parâmetro n define o quanto dispersa é a distribuição de orientação

dos eixos fáceis e o parâmetro ϕ define a defasagem entre o centro da distribuição em

relação ao eixo principal do filme (maior comprimento retangular). Primeiro, vamos fixar

o parâmetro ϕ = 0◦, ou seja, o centro da distribuição coincide com o eixo principal do

filme e vamos analisar o efeito do parâmetro n na curva de histerese magnética reduzida.

Veja a figura 5.2 a seguir

Perceba que ao passo que a dispersão de eixos anisotropia se torna mais

concentrada, ou seja, n aumenta, tanto a quadratura S =
〈
m‖(h = 0)

〉
quanto o campo

coercivo reduzido hc aumentam, desviando-se dos valores previstos no caso do modelo

isotrópico SW (S = 0, 5 e hc = 0, 479) [43]. De fato, é de se esperar que se n → ∞,
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(a) (b)

Figura 5.2: Em (a) temos gráficos para alguns exemplos de fn(ψ)ϕ=0 com diferentes valores de
n. Em (b) retratamos as correspondentes curvas longitudinais reduzidas para componente média da
magnetização

〈
m‖(h)

〉
, calculadas pelo sistema numérico A desenvolvido neste trabalho.

S → 1, 0 e hc → 1, 0, ou seja, se a dispersão de eixos anisotropia se tornar muito

concentrada, o resultado se aproxima do resultado para partícula única, retratado na

figura 5.1(a), neste caso para ψ = 0◦.

Vamos agora, para um valor de n fixo (n = 30), variar a defasagem ϕ entre o

centro de distribuição de eixos de anisotropia do filme e de seu eixo principal (veja a figura

5.3). Perceba que tanto a quadratura S quanto a remanência da curva variam enquanto

o valor do centro da dispersão de eixos anisotropia muda de ϕ = 0◦ até ϕ = 90◦. Se o

centro da distribuição coincide com a direção do campo magnético aplicado (ϕ = 0◦) a

curva de histerese magnética apresenta alta quadratura pois o campo está numa direção

próxima do eixo fácil da maioria das partículas. Ao passo que o centro da dispersão de

eixos anisotropia se afasta do campo magnético aplicado, a quadratura diminui bem como

o campo coercivo reduzido hc. Isto porque, ao passo que o centro da dispersão de eixos

anisotropia se desvia da direção do campo magnético aplicado, teremos mais partículas

com o campo magnético apontado próximo a direção de difícil magnetização, o que conduz

a quadraturas e coercividades menores.

A variação polar das quantidades de interesse S e hc é melhor visualizada num

gráfico polar, girando o filme fino gradualmente em relação a direção do campo magnético

aplicado e executando as medidas de histerese magnética. Sendo assim, vamos demonstrar
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(a) (b)

Figura 5.3: Em (a) temos gráficos para fn(ψ)ϕ (n = 30) com diferentes valores de ϕ. Em (b)
retratamos as correspondentes curvas longitudinais reduzidas para componente média a magnetização〈
m‖(h)

〉
, calculadas pelo sistema numérico A desenvolvido neste trabalho.

os resultados para curvas polares das quantidades S e hc obtidas pelo sistema numérico

A começando por S. Veja a figura 5.4.

(a) (b)

Figura 5.4: Em (a), estão retratados os gráficos polares para da quadratura S em função da
posição angular do eixo principal do filme (retângulos cinza nos insets) em relação a direção do campo
magnético aplicado (seta vermelha) no plano do filme. Neste primeiro caso, para todas as propostas
(n = 0, 5, 15, 30, 100) o centro da dispersão de eixos anisotropia (curva sólida preta sobre o filme) coincide
com o eixo principal do filme. Em (b), escolhemos um o gráfico de (a) para estudarmos o que acontece
se a dispersão de eixos anisotropia está defasada do eixo principal do filme. Escolhendo a curva para
n = 15 podemos perceber que a defasagem rotaciona o gráfico da quadratura num ângulo igual a ela
mesmo (ϕ = 30◦)(curva tracejada vermelha).
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Percebe-se claramente que a dispersão de eixos anisotropia possui

comportamento que se desvia para o caso isotrópico (n = 0). Se a medida for feita com

campo magnético aplicado coincidindo com centro da dispersão a quadratura é máxima.

Ao passo que a amostra gira e o campo magnético se afasta do centro da dispersão, a

quadradura diminui (isto está indicado pelas setas pretas no gráfico da figura 5.4(a)).

Se ocorrer uma defasagem entre o eixo principal da amostra e o centro da dispersão,

o gráfico polar da quadratura sofre uma rotação igual ao valor desta defasagem (figura

5.4(b)). Para hc, os resultados são similares e estão expostos na figura 5.5 a seguir.

Figura 5.5: Gráfico polar para coercividade reduzida hc para diferentes valores de n obtidos pelo sistema
numérico A. Neste caso, o eixo principal do filme coincide com o centro da dispersão.

Percebe-se que o comportamento da curva polar para coercividade reduzida é

similar a curva para quadratura seguindo a mesma tendência. De tal forma que, quando a

medida é feita com o campo magnético coincidindo com a direção do centro da dispersão,

o valor de hc aumenta (neste caso, se n → ∞, hc → 1, 0) ao passo que o filme fino gira,

o centro da dispersão se afasta da direção do campo magnético diminuindo o valor de hc.

Este comportamento de aumento ou diminuição em relação ao caso isotrópico de SW está

indicado nas setas pretas na figura 5.5. O efeito de defasagem entre o eixo principal do

filme e o centro da dispersão provoca a mesma mudança no gráfico polar de hc como em

S, ou seja, o gráfico sofre uma rotação igual ao valor da defasagem.

Como foi exposto, a dispersão de eixos de anisotropia das partículas no modelo

e sistema numérico A conduz a um comportamento bem característico acerca das curvas de
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histerese magnética e também das curvas polares de S e hc. Antes de fazer a comparação

entre modelo e experimento vamos expor a caracterização estrutural dos filmes finos

estudados aqui.

5.1.2 Análise estrutural

A caracterização estrutural dos filmes finos estudados aqui foi feita unicamente

por difratometria de raios-X a temperatura ambiente. Os difratogramas para as duas

amostras com espessuras de 100 nm e 150 nm estão expostos na figura 5.6 a seguir. A

partir dos ajustes dos difratogramas podemos montar a tabela 5.1.

Figura 5.6: Caracterização estrutural dos filmes finos por XRD. Padrão com predominância amorfa
mas em estágio inicial de formação de uma estrutura de grãos. Um ajuste (fitting) Gaussiano foi utilizado
para determinar a largura de meia altura B e a linha tracejada azul indica o centro do pico 2θB .

Tabela 5.1: Largura de meia altura B, θB e tamanho médio de cristalito dm para os filmes finos a partir
dos ajustes Gaussianos.

Espessura B (graus) θB (graus) dm
100 nm 7,60 44, 17◦ 1,18 nm
150 nm 7,25 44, 56◦ 1,12 nm

A partir dos difratogramas, concluímos que os filmes são predominantemente amorfos

porém num estágio precário de formação inicial de estrutura de grãos. Na literatura estão
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reportados alguns filmes finos produzidos também por técnicas de pulverização catódica

(sputtering) com ligas precursoras de estequiometria similar a liga usada para produzir

nossos filmes. Como por exemplo no trabalho de Sun et al. [85], que produziram filmes

finos a partir de uma liga de Fe78Si10B12 por RF sputtering e associou os picos próximos

à 2θ ∼ 45◦ como uma evidência da formação bem inicial de cristalitos de α − Fe(Si)

com estrutura cúbica de corpo centrado (bcc) sendo o pico de difração correspondente

ao conjunto de planos cristalográficos {110}. Outro exemplo está no trabalho de Naoe

et al. [86], que produziram filmes finos de espessura de 100 nm também pela técnica de

sputtering usando uma liga precursora de Fe75Cu1Nb3Si14B7 de estequiometria muito

próxima a da nossa liga. E o mesmo acontece em outros trabalhos com filmes finos de

FeCuNbSiB produzidos por diferentes variações da técnica de sputtering [87, 88].

5.1.3 Análise magnética

A magnetometria nos filmes finos, em temperatura ambiente, inicialmente

foi executada considerando duas medidas de curvas de histerese magnética para cada

filme fino. A primeira medida é feita com o campo magnético aplicado ao longo do eixo

principal do filme, ou seja, ao longo de seu maior comprimento retangular. A segunda

medida é feita girando a amostra 90◦, fazendo o campo magnético aplicado coincidir com o

menor comprimento retangular do filme. Ambas as componentes da magnetização, tanto

longitudinal (ao longo do campo magnético), como transversal (perpendicular ao campo

magnético) são medidas. Os resultados para medidas longitudinais estão explicitados na

figura 5.7 a seguir.

As curvas de histerese magnética obtidas mostram claramente um

comportamento anisotrópico dos filmes finos, ou seja, a forte dependência dos

parâmetros físicos da histerese, diga-se quadratura S e campo coercivo Hc, com a direção

de aplicação do campo magnético. Outra característica notada é a presença de um

pequeno “campo de bias” (∼ 0, 6 Oe), que tende a deslocar a curva um pouco para a

esquerda, fazendo o campo coercivo ser ligeiramente menor em módulo no ramo inferior

do laço de histerese. O mesmo acontece com a remanência (normalizada), uma vez

que o valor no ramo inferior é em módulo ligeiramente menor que no ramo superior,

porém com diferenças bem menores comparada com as coercividades. A natureza desse
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(a) (b)

Figura 5.7: Resultados para as curvas de histerese magnética longitudinais para os filmes finos. Em
(a) temos os resultados para o filme fino de 100 nm e em (b) temos os resultados para o filme fino de 150
nm. As medidas são feitas com o campo magnético aplicado ao longo do eixo principal do filme (0◦) e
também após a amostra ser girada 90◦.

efeito pode estar ligada ao processo de medida em si, estando relacionado a imprecisões

no posicionamento da amostra, aquecimento das bobinas sensoras, passo escolhido para

variação do campo magnético e entre outros. Trabalharemos então com a média dos

valores obtidos nos dois ramos, tanto para quadratura, como para o campo coercivo.

Lembrando que definimos no modelo e sistema numérico A (3.2) a quadratura Sϕ referente

a medida feita com campo magnético aplicado ao longo do eixo principal, esperando que

ocorra uma defasagem ϕ entre este eixo e o centro da dispersão, ao passo que Sπ/2−ϕ é o

valor obtido girando a amostra 90◦. A mesma nomenclatura é aplicada para os valores de

campo coercivo Hϕ
c e Hπ/2−ϕ

c . Estes valores estão dispostos na tabela a seguir.

Tabela 5.2: Resultados para os parâmetros físicos de interesse obtidos através das curvas de histerese
magnética experimentais dos filmes finos. Sϕ e Hϕ

c são os valores para quadratura e campo coercivo com
a medida feita com o campo magnético aplicado ao longo do eixo principal do filme com defasagem ϕ.
Sπ/2−ϕ e Hπ/2−ϕ

c são os mesmos valores após a amostra ser girada 90◦.

Espessura Sϕ Sπ/2−ϕ Hϕ
c (Oe) H

π/2−ϕ
c (Oe)

100 nm 0,88 0,37 5,8 3,6
150 nm 0,87 0,33 3,6 2,3

Vamos descrever agora como obter os valores que definem a dispersão de eixos de

anisotropia magnética no filme, ou seja, o valor de n, bem como o valor da defasagem ϕ.
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Perceba que, com posse do valor de Sϕ, temos que encontrar o conjunto de valores (n, ϕ)

que obedecem a seguinte equação,

Sϕ =

∫ π/2
0

cos(θh=0(ψ)− ψ) cosn(ψ − ϕ) sin(ψ)dψ∫ π/2
0

cosn(ψ − ϕ) sin(ψ)dψ
. (5.1)

Isto é, para cada valor de n temos um valor de ϕ que seja compatível com o valor de Sϕ.

O mesmo deve ser aplicado para Sπ/2−ϕ,

Sπ/2−ϕ =

∫ π/2
0

cos(θh=0(ψ)− ψ) cosn[ψ − (π/2− ϕ)] sin(ψ)dψ∫ π/2
0

cosn[ψ − (π/2− ϕ)] sin(ψ)dψ
. (5.2)

Sendo assim, estamos interessados em resolver o sistema de equações definido por Sϕ e

Sπ/2−ϕ para as variáveis (n, ϕ). Para chegarmos a uma solução, podemos proceder da

seguinte maneira: encontramos uma interpolação polinomial para ϕ(n) proveniente das

soluções numéricas tanto para Sϕ como Sπ/2−ϕ e encontramos suas intersecções. Veja a

figura 5.8 a seguir.

(a) (b)

Figura 5.8: Solução do sistema de equações Sϕ e Sπ/2−ϕ para (n, ϕ). Em (a) temos as soluções
numéricas para (n, ϕ) proveniente dos valores Sϕ e Sπ/2−ϕ para a amostra de 100 nm de espessura. Em
(b) temos o mesmo para a amostra de 150 nm. Perceba que a intersecção entre a interpolações polinomiais
conduzem a solução definitiva para n e ϕ para cada filme fino, especificamente.

Com posse dos valores de n e ϕ para cada amostra, vamos agora encontrar o melhor ajuste

para as curvas de histerese expressas na figura 5.7 calculando
〈
m‖(h)

〉
(3.10) e ajustando
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o valor de Hk. Veja a figura 5.9 mais adiante como também a tabela 5.3 contendo os

parâmetros obtidos na modelagem física.

(a) (b)

Figura 5.9: Comparação entre os resultados teóricos para
〈
m‖(h)

〉
provenientes do modelo e

sistema numérico A e seus respectivos resultados experimentais para as componentes longitudinais da
magnetização reduzida (M/Ms) para os filmes com espessura de (a) 100 nm e (b) 150 nm. Os círculos
sólidos pretos e azuis são os dados experimentais para as medidas feitos ao longo do eixo principal do
filme (0◦) e na direção ortogonal ao mesmo (90◦), respectivamente. As linhas sólidas vermelhas são as
curvas calculadas

〈
m‖(h)

〉
com n e ϕ obtidos da solução numérica do sistema para Sϕ e Sπ/2−ϕ. Os

insets mostram os gráficos para f(ψ) para os respectivos n e ϕ para cada filme fino.

Tabela 5.3: Parâmetros físicos do modelo n, ϕ e Hk obtidos através do processo de cálculo e ajuste das
curvas de histerese longitudinais para os filmes finos.

Espessura n ϕ (graus) Hk (Oe)
100 nm 29,25 22,37 10,2
150 nm 14,63 17,66 7,0

A partir da comparação com resultados experimentais, podemos perceber que

o modelo e sistema numérico para cálculo das curvas de histerese nos filmes finos reproduz

de maneira satisfatória o comportamento geral das curvas de histerese longitudinais

para ambos os filmes, apresentando boa concordância. Ambos os filmes apresentaram

defasagem entre o centro da dispersão e o eixo principal da amostra. Os mecanismos

que conduzem a este comportamento ainda não são conhecidos e investigações mais

apuradas devem ser feitas para se chegar a asserções mais conclusivas. Presumi-se que

esta defasagem esteja ligada às distorções no campo magnético aplicado no sistema de
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sputtering que o fazem desviar-se de uma configuração homogênea, ou uma combinação

entre a forma da amostra (retangular) juntamente com efeitos de tensões durante a

formação do filme fino. Este último argumento surge devido ao fato do filme de maior

espessura apresentar uma menor defasagem (ϕ = 17, 66◦) e um dispersão mais alargada

comparada ao filme mais fino. Uma vez que filmes mais espessos tendem a apresentar

maior relaxação dos efeitos de tensão, espera-se que a indução de uma direção axial

preferencial para os eixos de anisotropia diminua.

Os valores obtidos para os campos de anisotropia Hk estão em total

concordância com valores obtidos em amostras similares reportadas na literatura [12,89].

Apesar destes resultados indicarem que existe uma dispersão de eixos de anisotropia no

filme e que ela pode ser quantificada através de duas medidas de histerese magnética,

estamos interessados em evidenciar mais elementos que corroborem com o contexto

teórico proposto. Vamos proceder então a comparação entre as curvas de histerese

magnética transversais e os resultados teóricos e, posteriormente, fazer um estudo polar

mais detalhado para a quadratura S e campo coercivo Hc. Veja a figura 5.10 a seguir.

(a) (b)

Figura 5.10: Resultados teóricos (linha sólida vermelha) para 〈m⊥(h)〉 e seus respectivos resultados
experimentais (círculos sólidos) para as componentes transversais da magnetização reduzida (M/Ms)
para os filmes com espessura de (a) 100 nm e (b) 150 nm. As curvas teóricas 〈m⊥(h)〉 são calculadas com
os mesmos n e ϕ aplicados para os resultados longitudinais.

Assim como os resultados para as componentes longitudinais, nosso modelo também

conduziu a resultados satisfatórios para as componentes transversais 〈m⊥(h)〉 da
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magnetização. Estes resultados foram calculados usando os mesmos valores obtidos para

as curvas longitudinais.

Até agora fizemos uma análise seletiva das propriedades magnéticas quase-

estáticas escolhendo apenas as curvas de histerese magnética longitudinais e transversais

com o campo magnético aplicado ao longo do eixo principal das amostras e numa direção

ortogonal a mesma. As curvas calculadas comparadas aos resultados experimentais

mostram até agora uma tendência convincente de que o mecanismo de rotação coerente

esteja de fato dominando os já bem conhecidos movimentos de paredes de domínio em

filmes finos. Com intuito de investigar quão o modelo proposto consegue descrever as

curvas de histerese magnética através da proposta de dispersão de eixos de anisotropia,

escolhemos uma amostra para estudar em mais detalhes como a quadratura e campo

coercivo se comportam com variações angulares mais refinadas das curvas de histerese

magnética. A amostra selecionada foi o filme fino com espessura de 100 nm e os gráficos

polares de S e Hc, tanto experimentais como teóricos, estão retratados na figura 5.11 a

seguir.

(a) (b)

Figura 5.11: Resultados polares teóricos (linha sólida vermelha) e experimentais (círcuclos sólidos
pretos) para a quadratura S (a) e campo coercivo Hc (b) para a amostra com espessura de 100 nm. A
amostra foi girada com passo de 10◦ varrendo todo intervalo angular (0◦ − 360◦). A curva sólida azul
representa a posição do centro da dispersão.

Dos gráficos polares de S e Hc podemos perceber uma concordância satisfatória entre

resultados experimentais e teóricos com melhor ajuste para a curva de quadratura. A
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curva de Hc mostra uma região angular de menor concordância em torno do centro

da dispersão. Apesar da menor concordância, os resultados teóricos como um todo

representam uma boa tendência inclusive mantendo a mesma simetria dos resultados

experimentais. Esta simetria torna a possibilidade da presença de um campo de bias

ainda mais remota o que implicaria que a natureza do deslocamento das curvas de histerese

esteja possivelmente atrelada a aspectos experimentais.

Diante de toda análise exposta, combinando resultados teóricos com

experimentais, chegamos a conclusão de que o modelo proposto baseado em rotação

coerente da magnetização de “partículas” não-interagentes, em um regime bloqueado

de temperatura (sem qualquer efeito de ativação térmica) com eixos de anisotropia

uniaxial modelados por uma função fn(ψ)ϕ, é compatível com os resultados experimentais.

Isto implica que o bem conhecido processo reversão da magnetização em

filmes finos por movimento de parede de domínio [90] pode ser modelado através

da inserção de dispersão de eixos de anisotropia no filme em um contexto de reversão

da magnetização por rotação coerente. Nossos resultados expressam a generalidade

do modelo de rotação coerente para compreensão do comportamento magnético dos

materiais. Embora tenhamos proposto um modelo de rotação coerente de partículas

magnéticas, destacamos que ele possui alta aplicabilidade, não exigindo a existência de

partículas reais na amostra estudada [22].

5.2 Modelagem e experimento dos nanopós de

Co1,2Fe1,8−xMnxO4

Neste seção, vamos expor os resultados para o modelo e sistema numérico B

bem como uma proposta de comparação com os resultados experimentais provenientes da

série de nanopós de ferrita de cobalto não-estequiométrica com substituição Fe −Mn.

Vamos inicialmente expor os resultados clássicos esperados para o modelo, bem como as

implicações para as asserções teóricas feitas e posteriormente fazer a análise estrutural e

magnética dos nanopós.
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5.2.1 Modelo e sistema numérico B

Calibração

Nossa proposta com o modelo e sistema numérico B é simular as propriedades

magnéticas quase-estáticas da série de nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4 (0,0 ≤ x ≤ 3,0) a

baixa temperatura (5 K), com suas premissas descritas em 3.3. Inicialmente, para fins de

calibração e conformação com os resultados já reportados na literatura, vamos considerar

duas situações. Uma com cristalitos possuindo somente anisotropia cúbica até quarta

ordem com Kc
1 > 0 ou Kc

1 < 0 (ver 2.28), e a outra com cristalitos possuindo somente

anisotropia uniaxial [001] até segunda ordem com Ku1 > 0 ou Ku1 < 0 (ver 2.23), sem

considerar qualquer efeito de interação (heff = h). Veja a figura 5.12 a seguir.

Figura 5.12: Resultados para as curvas de histerese magnética reduzidas obtidas pelo modelo e sistema
numérico B considerando apenas anisotropia magnetocristalina cúbica até quarta ordem em linhas sólidas
preta (Kc

1 > 0) e verde (Kc
1 < 0), bem como também para um sistema com anisotropia uniaxial eixo fácil

(SW) em linha vermelha tracejada (Ku1 > 0) e também para o caso de configuração plano fácil em linha
azul tracejada (Ku1 < 0). Ao lado temos as respectivas superfícies de anisotropia para cada configuração.
Todas as simulações não levam em conta qualquer efeito de interação entre cristalitos e servem apenas
como calibração do sistema numérico desenvolvido.

Todos os valores para quadratura S = 〈m(h = 0)〉 e campo coercivo reduzido
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hc = Hc/Hk, com Hk = 2|Kc
1|/Ms para o caso cúbico e Hk = 2|Ku1|/Ms para o caso

uniaxial [100], estão em perfeita compatibilidade com os trabalhos reportados na literatura

[5,6,8,91,92]. Os parâmetros utilizados nas simulações bem como os valores de quadratura

e coercividade reduzida estão dispostos na tabela a seguir.

Tabela 5.4: Quadraturas e coercividades reduzidas obtidas na calibração do sistema numérico B nas
curvas de histerese explicitadas na figura 5.12. Todas as simulações foram feitas com N = 3000, hsat =
1, 5, ∆h = 0, 001 e tolerância κ = 0, 0001.

Anisotropia Configuração S hc

Cúbica Kc
1 > 0 0,8346 ± 0,0001 0,321 ± 0,001

Kc
1 < 0 0,8627 ± 0,0001 0,186 ± 0,001

Uniaxial [100] Ku1 > 0 0,4910 ± 0,0001 0,477 ± 0,001
Ku1 < 0 0,7898 ± 0,0001 0,530 ± 0,001

Testes iniciais

Para que possamos traçar uma linha de investigação que nos leve à

compreensão do comportamento das curvas de histerese magnética apresentadas pelos

resultados experimentais dos nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4, devemos estudar primeiro

as implicações de um sistema granular de cristais com anisotropia magnetocristalina

proveniente de uma superposição de anisotropias cúbica e uniaxial. Nesta perspectiva,

antes de propor uma abordagem para simular os resultados experimentais das amostras a

serem analisadas aqui, vamos executar alguns testes iniciais estudando as diferentes formas

de superposição cúbica-uniaxial e, posteriormente, interpretar e concluir a abordagem

mais adequada para os ajustes das curvas de histerese magnética dos nanopós estudados

neste seção.

Vamos partir então da densidade de energia livre magnética para o i-ésimo

cristalito dada por

Ei = −MsH(ĥi · m̂i) +Ku1 sin2 θi +Kc
1

(
sin2 θi sin2 2φi

4
+ cos2 θi

)
sin2 θi. (5.3)

Vale notar que a anisotropia uniaxial escrita desta forma tem seu eixo de simetria

coincidindo com a direção [001] no cristalito. Já vimos que esta superposição é

perfeitamente equivalente a uma simetria tetragonal (apêndice A.3). Contudo, a
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natureza desta anisotropia uniaxial pode estar atrelada a uma origem que não seja

cristalina, como anisotropia de forma ou de superfície [57, 93], e portanto tendo seu eixo

de simetria numa direção randômica no ambiente cristalino. Podemos definir agora um

versor ûik dados pelos ângulos esféricos θik e φik para esta anisotropia. Desta forma, a

densidade de energia livre neste caso é escrita como sendo

Ei = −MsH(ĥi · m̂i)−Ku1(û
i
k · m̂i)2 +Kc

1

(
sin2 θi sin2 2φi

4
+ cos2 θi

)
sin2 θi. (5.4)

Para estudarmos qual o efeito da referida superposição nas curvas de histerese

magnética de um ensemble de cristalitos que possuem as energias supracitadas, vamos

definir uma constante de anisotropia efetiva Kef , de tal forma que possamos quantificar

quão importante é uma anisotropia em detrimento da outra. Assuma que Kef possa ser

escrita como sendo

Kef = |Ku1|+ |Kc
1|. (5.5)

Usando um parâmetro |Ku1|/Kef = g e |Kc
1|/Kef = 1 − g, e dividindo as equações 5.3 e

5.4 por 2Kef , encontramos, respectivamente, os seguintes resultados,

ei = −h(ĥi · m̂i) +
g

2
sgn(Ku1) sin2 θi +

1− g
2

sgn(Kc
1)

(
sin2 θi sin2 2φi

4
+ cos2 θi

)
sin2 θi

ei = −h(ĥi · m̂i)− g

2
sgn(Ku1)(û

i
k · m̂i)2 +

1− g
2

sgn(Kc
1)

(
sin2 θi sin2 2φi

4
+ cos2 θi

)
sin2 θi.

(5.6)

Nestas equações, h = H/Hkef com Hkef = 2Kef/Ms, e 0 ≤ g ≤ 1. Perceba que se

g = 0, a anisotropia cúbica suprime totalmente a anisotropia uniaxial e, para g = 1,

o contrário acontece. Para fazer a análise do comportamento magnético dos sistemas

granulares com as energias propostas em 5.6, vamos escolher a quadratura das curvas

de histerese magnética reduzidas e estudar cada caso de superposição das constantes de

anisotropia em função do parâmetro g. Em todos os casos, vamos considerar o sinal da

constante cúbica Kc
1 positivo, compatível com a configuração da ferrita de cobalto [26].

Os resultados para a quadratura nas diferentes configurações e sinais estão explicitados

Tibério Alves 5.2. Modelagem e experimento dos nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4



Capítulo 5. Resultados e discussões 128

na figura 5.13.

(a)

(b)

Figura 5.13: Resultados para quadratura S(g) para os casos considerando a anisotropia uniaxial na
direção [001] dos cristalitos (a) e numa direção randômica (b). Em cada caso de anisotropia uniaxial ([001]
ou randômica), foram analisadas as configurações de plano fácil (Ku1 < 0) e para eixo fácil (Ku1 > 0).
Os insets indicam as curvas de histerese magnética para os valores de g = [0, 2; 0, 4; 0, 6; 0, 8]. Os círculos
sólidos, circulando as duas curvas selecionadas, indicam um perfil de interesse.

Os resultados obtidos pelo sistema numérico B para cristalitos com energias reduzidas
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descritas pela superposição em 5.6 indicam um comportamento para quadratura S que

nos ajudam a traçar uma estratégia para tentar simular as curvas de histerese magnética

para os nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4. Perceba, inicialmente, que os resultados para

quadratura são bem similares para ambos os casos, seja anisotropia uniaxial [001] ou

randômica. Como era esperado, para g = 0 todos os resultados indicam quadratura

S = 0, 8346, compatível com um sistema totalmente cúbico, visto que não há componente

uniaxial de anisotropia. Ao passo que g → 1 os resultados convergem para S = 0, 4910

se Ku1 > 0 ou para S = 0, 7898 se Ku1 < 0, uma vez que a componente cúbica da

anisotropia diminui frente a uniaxial. Os insets revelam as curvas de histerese reduzidas

para os valores de g = [0, 2; 0, 4; 0, 6; 0, 8] referentes a cada configuração. É interessante

notar que as curvas de histerese em torno de g = 0, 4 indicam comportamento do tipo

cintura de vespa indicando que a superposição de anisotropias cúbica e uniaxial podem

levar a uma configuração múltipla de campos de comutação (switching field).

Note também o perfil das curvas destacadas nos insets na figura 5.13. Como

veremos mais adiante, estes dois perfis de curva de histerese são os mais compatíveis com

os resultados experimentais para magnetometria dos nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4,

sendo as curvas com predominância de anisotropia uniaxial e com configuração plano

fácil (Ku1 < 0) para ambos os casos, uniaxial [001] ou randômica. Sendo assim, devemos

analisar qual contexto melhor se encaixa com a realidade física das amostras, se o caso com

anisotropia uniaxial na direção cristalográfica [001] ou o caso com anisotropia uniaxial em

direções aleatórias.

O caso com anisotropia uniaxial [001] expressa uma anisotropia com origem

relacionada a propriedades cristalinas. Já mostramos que uma superposição de

anisotropias cúbica e uniaxial [001] é totalmente equivalente a uma estrutura cristalina

tetragonal, de acordo com as distorções reportadas da literatura [17]. Além disso,

mostramos através de uma abordagem semi-fenomenológica que o campo cristalino

juntamente com o acoplamento spin-órbita numa estrutura tetragonal conduz a um termo

uniaxial com sinal da constante de anisotropia levando ao comportamento plano fácil

para o Co2+ sob campo trigonal, como mostrado na dedução da expressão 2.77.

O caso com anisotropia uniaxial randômica seria compatível num cenário onde

a anisotropia de forma surgisse. Contudo, esta hipótese é remota visto que a temperatura
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em que a análise magnética é feita para os nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4, eleva as

constantes de anisotropia magnetocristalina a valores bem maiores (duas ou três ordens)

que as constantes de anisotropia de forma (Ku1 � πM2
s ) [93]. Isto já considerando um

caso de máxima elongação de um elipsoide, como mostrado em 2.20. Também associado ao

caso de anisotropia uniaxial randômica, temos uma anisotropia de superfície que contribui

de forma efetiva para surgimento de uma anisotropia uniaxial eixo fácil, já evidenciada

em alguns trabalhos [94, 95]. Esta assertiva não estaria compatível nem com o valor

das quadraturas nem com o perfil das curvas de histerese apresentada pelos resultados

experimentais. Além disso, o tamanho médio dos nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4 de

cristalitos torna a razão área de superfície/volume muito reduzida para que efeitos de

superfícies sejam levados em conta no comportamento magnético do material.

Face ao exposto, vamos voltar nossas atenções para uma configuração de

anisotropia que superpõe anisotropias cúbica com uniaxial [001] como foi descrito no

modelo e sistema numérico B, através da energia livre exposta em 3.20, e considerando

predominância de anisotropia uniaxial na configuração de plano fácil sobre a anisotropia

cúbica, levando em conta também termos de ordens superiores.

5.2.2 Análise estrutural e química

XRD

A caracterização estrutural dos nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4 foi feita

através das técnicas de XRD e XRF. Começando pelos difratogramas de raios-X, podemos

perceber um bom grau de cristalinidade das amostras e uma mesma fase cristalográfica

detectada. Veja a figura 5.14 a seguir.

Os difratogramas mostram que os nanopós possuem fase cristalográfica única,

compatível com uma estrutura cúbica espinélio, de acordo com a carta JCPDS2 no.

22-1086 sendo o refinamento feito pelo método Rietveld usando o software MAUD. Os

parâmetros estruturais como tamanho médio de cristalito dm, densidade de raios-X Dx e

parâmetro de rede a estão dispostos na tabela 5.5 a seguir.

Foi observado que, ao passo que ocorre a substituição Fe−Mn, o parâmetro
2Joint Committee on Powder Diffraction Standards.
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Figura 5.14: Resultados para difratometria por raios-X dos nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4 com
0, 0 ≤ x ≤ 0, 3. Os ajustes (fitting) foram obtidos por análise Rietveld.

Tabela 5.5: Parâmetros estruturais advindos da caracterização por difratometria de raios-X dos nanopós
de Co1,2Fe1,8−xMnxO4.

Amostra (x) Composição a (Å) Dx (g/cm3) dm (nm)
0,0 Co1,2Fe1,8O4 8,377 5,315 39,25
0,1 Co1,2Fe1,7Mn0,1O4 8,382 5,304 33,57
0,2 Co1,2Fe1,6Mn0,2O4 8,391 5,285 36,37
0,3 Co1,2Fe1,5Mn0,3O4 8,403 5,260 37,94

de rede a sofre um aumento de 8,377 Å para 8,403 Å. Isto é atribuído ao maior volume

iônico do Mn3+ (0.66 Å) comparado ao Fe3+ (0.64 Å). É importante notar também que

o tamanho médio de cristalito para as amostras, obtidos a partir da fórmula de Scherrer,

indicam valores menores que o tamanho crítico para rotação coerente da ferrita de cobalto

estequiométrica, como descrito em 2.4.4.

XRF

A análise química composicional dos nanopós feita por XRF indica porções de

massas próximas às porcões teóricas. Veja a tabela 5.6 a seguir.

Através das análises de XRD e XRF somos conduzidos a concluir que os

nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4 se constituem de uma única fase espinélio muito
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Tabela 5.6: Porcentagens de massa medidas por fluorescência de raios-X nos nanopós de
Co1,2Fe1,8−xMnxO4.

Amostra (x) Metais
Identificados

Porções
de massa (%)

Porções
teóricas (%)

0,0 Fe
Co

60,96
39,04

58,71
41,29

0,1
Fe
Co
Mn

57,82
38,25
3,93

55,48
41,32
3,20

0,2
Fe
Co
Mn

53,94
38,58
7,48

52,24
41,34
6,42

0,3
Fe
Co
Mn

52,36
37,06
10,58

48,98
41,38
9,64

próxima das estequiometrias teóricas desejadas. Esta conclusão será reforçada com as

análises posteriores.

5.2.3 Análise magnética

FC-ZFC

Os resultados para os protocolos FC-ZFC para as curvas de magnetização nos

nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4 (0, 0 ≤ x ≤ 3, 0) estão expostos na figura 5.15 a seguir.

Como podemos perceber através dos protocolos FC-ZFC executados até a

temperatura de 320 K, as curvas de magnetização feitas a ZFC não indicaram um

máximo para identificação da temperatura de bloqueio para os nanopós. As curvas FC

indicam um grande intervalo de temperatura em que não é evidenciado qualquer reação

da amostra a variações de temperatura. Podemos estimar que, mesmo a temperatura

ambiente, a maioria do grãos não atingiu o estado superparamagnético. Na temperatura

de estudo para nossas simulações (5 K), os gráficos nos mostra pouquíssimos efeitos de

ativação térmica nas amostras. Desta forma, concluímos que a premissa do modelo de

não considerar qualquer efeito por ativação térmica na temperatura de 5 K se assegura.
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Figura 5.15: Resultados para magnetização após resfriamento com campo magnético (FC) e
resfriamento com campo magnético zero (ZFC) para os nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4 (0, 0 ≤ x ≤ 3, 0).
A intensidade do campo magnético aplicado no protocolo está indicada ao lado das setas vermelhas.

Histerese magnética

A magnetometria dos nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4 foi feita a baixa

temperatura (5 K) com campo máximo de intensidade de 100 kOe, exibindo perfis de

curvas de histerese magnética similares ao comportamento destacado na figura 5.13.

Seus principais parâmetros como magnetização remanente Mr, campo coercivo Hc e

magnetização sob campo magnético máximo M(Hmax) puderam ser extraídos e estão

dispostos na tabela 5.7.

A partir dos resultados expostos na figura 5.16, podemos perceber uma grande

similaridade no perfil geral das curvas de histerese magnética para as amostras de

nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4 (0,0 ≤ x ≤ 0,3). Fica notável o comportamento de

difícil saturação em todas as curvas. Este comportamento juntamente com o perfil
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Figura 5.16: Magnetometria a baixa temperatura (5 K) para os nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4

(0, 0 ≤ x ≤ 0, 3). Todas as curvas de histerese apresentaram perfil similar e comportamento de difícil
saturação mesmo a campos magnéticos aplicados de até 100 kOe.

Tabela 5.7: Parâmetros das curvas de histerese magnética dos nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4 (0,0
≤ x ≤ 0,3). AquiMr é a magnetização remanente,Mmax é a magnetização sob campo magnético máximo
e Hc é o campo coercivo.

Amostra (x) Mr (emu/g) Mmax (emu/g) Hc (kOe)
0,1 64.76 81.72 6.89
0,2 61.12 80.51 6.94
0,3 66.38 85.67 6.26
0,4 68.86 87.68 5.46

das curvas tem bastante similaridade com o perfil de curvas obtidas nas simulações feitas

com superposição de anisotropias cúbicas e uniaxiais com Ku1 < 0 (plano fácil) e com

predominância da componente uniaxial sobre a componente cúbica (g = 0, 8) (veja a

figura 5.13). Desta forma, somos levados a interpretar que, se o tamanho de cristalito

(33-39 nm) for reduzido o suficiente, estando abaixo de um tamanho crítico dado em 2.83
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e desfavorecendo a formação de multidomínio, seria plausível esperar que o processo de

magnetização por movimento de parede de domínio não seja dominante nestas amostras.

Logo, uma superposição de anisotropias cúbica e uniaxial [001] no contexto em que a

rotação coerente é predominante (como foi proposto no modelo B) se configura como um

cenário bem plausível para descrever as curvas de histerese magnética observadas nos

resultados expostos na figura 5.16.

O alto valor da constante de anisotropia a baixa temperatura para ferritas de

cobalto com substituição Fe−Mn (107 erg/cm3) [14], em um cenário de alta agregação

de grãos, cria um ambiente que tende a diminuir a energia magnetostática favorecendo

mono-domínios estáveis e bloqueados termicamente, como observado de forma similar em

micropós de ferrita de bário no trabalho de K. Goto et al. [47]. Sendo assim, à luz do

que foi verificado nos testes para o sistema numérico B, considerando superposições de

anisotropias cúbica e uniaxial, vamos aplicar o modelo proposto na subseção 3.3 para

simular as curvas de histerese obtidas na caracterização magnética exibida na subseção

5.16.

Todos os parâmetros usados nas simulações do sistema numérico B, para

obtenção das curvas reduzidas 〈m(h)〉 (parâmetros de entrada), os resultados para campo

coercivo reduzido hc e quadratura S destas curvas, bem como os parâmetros de ajustes

para os resultados experimentais, estão dispostos na tabela 5.8 a seguir. Os respectivos

resultados para M(H), tanto teóricos como experimentais, estão expostos na figura 5.17

a seguir.

Primeiramente, podemos perceber que a proposta do modelo e sistema

numérico B conduz a ajustes satisfatórios para simular as propriedades magnéticas dos

nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4 em baixa temperatura. O comportamento de difícil

saturação ficou bem descrito para todas as amostras analisadas. Os insets na figura

5.17, mostram as extrapolações das simulações para além do campo máximo aplicado no

experimento, propondo que mesmo sob altos campos o comportamento de difícil saturação

persiste.

Os valores obtidos para o campo coercivo reduzido hc = Hc/HKu1 que melhor

ajustam as curvas foram em média hc = 0, 0322, o que conduz a um valor de apenas 3, 22%

do campo de anisotropia HKu1 . Note que este valor é bem menor que os valores para os
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Figura 5.17: Resultados teóricos (linhas sólidas vermelhas) e experimentais (círculos sólidos pretos)
para os nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4. Os insets indicam as extrapolações da simulação para altos
campo magnéticos (350-400 kOe) sinalizando o valor da magnetização de saturação obtida no cálculo
(linha sólida azul).

casos com anisotropia unicamente cúbica (hc = 0, 321) ou unicamente uniaxial plano

fácil (hc = 0, 530) (ver tabela 5.4). Isto sinaliza que, mesmo utilizando o mecanismo de

rotação coerente, podemos prever campos coercivos que são bem menores que os campos

de anisotropia do material. No trabalho de J. Geshev et al. [7], resultados reduzidos

para hc em sistemas com superposição de anisotropias cúbica e uniaxial também foram

evidenciados.

Com relação às quadraturas S, obtivemos valores similares em torno de

uma média de 0,702. Notar que este valor é menor que o valor esperado tanto para

o caso considerando somente anisotropia cúbica (0, 8346), como também para o caso

considerando somente anisotropia uniaxial plano fácil (0, 7898). Isto fica claro na figura
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Tabela 5.8: Conjunto de parâmetros de entrada, resultados e parâmetros de ajustes aplicados nos
cálculos numéricos no modelo e sistema numérico B para ajustes das curvas de histerese magnéticos dos
nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4. Para todos os casos obtivemos δ = 0, 0.

Parâmetros de entrada
x β δ ε λ(10−3)

0, 0 −0, 010 0, 070 −0, 20 −5, 0
0, 1 0, 150 0, 070 −0, 20 −5, 0
0, 2 0, 040 0, 070 −0, 20 −5, 0
0, 3 −0, 060 0, 070 −0, 20 −5, 0

Resultados
x hc = Hc/HKu1 S = Mr/Ms

0, 0 0, 0325 0, 704
0, 1 0, 0321 0, 694
0, 2 0, 0321 0, 702
0, 3 0, 0321 0, 708

Parâmetros para ajustes
x Hr

int (kOe) Ms(
emu
g ) HKu1

(kOe)
0, 0 0, 746 91, 50 212, 0
0, 1 0, 749 88, 00 216, 0
0, 2 0, 684 94, 50 195, 0
0, 3 0, 601 97, 20 170, 0

x Ku1(107 erg
cm3 ) Ku2(107 erg

cm3 ) Kc
1(107 erg

cm3 ) Kc
2(107 erg

cm3 )

0, 0 −5, 155 −0, 051 0, 360 −1, 0
0, 1 −5, 040 0, 756 0, 352 −1, 0
0, 2 −4, 869 0, 194 0, 340 −0, 97
0, 3 −4, 359 −0, 261 0, 305 −0, 87

5.13(a), onde podemos perceber que para valores ligeiramente menores que g = 1, 0, a

quadratura apresenta valores inferiores ao caso limite com S = 0, 7898.

No que concerne aos efeitos de interação, foi notado que a contribuição para

o campo efetivo heff de hint = λ 〈m(heff )〉 é pequena, mas conduz a melhores ajustes

das quadraturas S, produzindo variações em torno de 1% em relação ao caso sem

considerar interação. Uma constatação interessante é de que λ < 0, o que indica um

campo de interação médio desmagnetizante, nos levando a interpretar que as interações

dominantes no sistema em questão possuem natureza dipolar. Os valores dos campos de

interações no estado de remanência, podem ser calculados pela expressão |λ|SHKu1 (reveja

3.25). Os resultados indicam uma média em torno 700 Oe, o que é compatível para uma

estimativa comum feita para o campo dipolar. Se imaginarmos um ponto a uma distância

d de uma partícula esférica, de diâmetro também igual a d, numa direção que coincide

com a direção do momento de dipolo ~µ, a intensidade do campo dipolar é dada por 2µ/d3

(a partir da equação 3.29). Escrevendo µ = Msπd
3/6, a intensidade do campo dipolar

pode ser dada por πMs/3 com Ms em emu/cm3. Utilizando os valores das densidades de

raios-X Dx obtidos na tabela 5.5 e multiplicando pelo valores de Ms em emu/g explícitos

na tabela 5.8, obtemos as magnetizações em emu/cm3. O valor do campo dipolar estimado
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para nossas amostras através da expressão supracitada é 513 Oe, mostrando que o modelo

está compatível com estas estimativas3.

Os valores obtidos para a magnetização de saturação das amostras são maiores

que os valores experimentais para o campo magnético máximo aplicado de 100 kOe (5.7).

Isto expressa que o modelo aplicado prevê que as amostras estudadas possuem altos

valores para campos de saturação. As simulações indicam que para levar a magnetização

para um estágio de 98-99% de Ms são necessários campos acima de 300 kOe. Estas

extrapolações para o campo magnético aplicado estão nos insets da figura 5.17, indicando

que a superposição de anisotropias cúbica e uniaxial [001] conduz a um comportamento

de difícil saturação. Isto explica o fato dos valores de HKu1 terem um valor médio de 198

kOe para estas amostras.

As constantes de anisotropia exibem um comportamento de predominância da

anisotropia uniaxial [001] na configuração de plano fácil em detrimento da anisotropia

cúbica. A anisotropia uniaxial predomina, porém a componente cúbica introduz uma

quebra da perfeita simetria azimutal da anisotropia uniaxial transformando o plano fácil

num sistema biaxial de eixos fáceis nas direções [100] e [010]. Este padrão se repetiu em

todas as amostras. Para melhor visualização desta configuração, vamos exibir a superfície

de densidade de energia para anisotropia referente a uma das amostras (Co1,2Fe1,8O4)

e perceber como a anisotropia cúbica reduz a simetria azimutal da anisotropia uniaxial

[001]. Veja a figura 5.18 a seguir.

Note que a superfície de densidade de energia para anisotropia cúbica

apresentou configuração equivalente a configuração (b) da tabela 2.1, onde os eixos [100]

são eixos fáceis, [110] são eixos duros e [111] são eixos médios de magnetização. Esta

configuração para anisotropia cúbica é devido ao valor da constante Kc
2 ser negativa e

compreendida no intervalo também exposto na tabela 2.1. Valores negativos para Kc
2 e de

intensidade podendo ser maior que a constante cúbica Kc
1 foram previstos pelos modelos

de M. Tachiki [15] e J. C. Slonczweski [16] e confirmados experimentalmente no trabalho

de L. R. Bickford et al. [97].

Com base nos valores de Ms e através da distribuição catiônica proposta em
3D. Peddis et al. [96] aplicou uma aproximação similar para nanopartículas de CoFe2O4.
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(a) (b) (c) (d)

Figura 5.18: Superfícies de anisotropia (coordenadas esféricas) para as anisotropias magnéticas obtidas
nas simulações para a amostra com x = 0, 0 (o mesmo padrão foi observado em todas as amostras). Em
(a) temos a superfície de densidade de energia para a anisotropia cúbica com eixos fáceis predominantes
nas direções 〈100〉. Em (b) temos a superfície de densidade de energia para anisotropia uniaxial [001]
plano fácil com total simetria azimutal. Em (c) temos a superposição das anisotropias e em (d) o efeito
da superposição do plano (001) indicando o caso com total simetria azimutal uniaxial (linha sólida azul)
e o caso com a simetria reduzida pela superposição (linha sólida vermelha).

2.65 (fazendo y = 1, 2), chegamos a um arranjo magnético dado por

[←−
Co2+1−i

←−
Fe3+i

]A [−→
Co2+i

−→
Fe3+1,8−x−iCo

3+
0,2

−−→
Mn3+

x

]B
O4. (5.7)

Através deste arranjo, podemos calcular os valores dos parâmetros de inversão i com o

intuito de obter uma compreensão mais profunda acerca das propriedades magnéticas dos

nanopós aqui estudados. O Co2+ possui configuração de alto-spin em ambos os sítios do

espinélio com momento magnético igual a 3,2µB [38]. O Fe3+ apresenta configuração de

alto-spin em ambos os sítios do espinélio com momento magnético igual a 5µB [38]. O

Co3+ possui configuração de baixo-spin sendo somente estável em sítios-B, tendo momento

magnético nulo [38]. O Mn3+ é estável somente em sítios-B e apresenta configuração de

alto-spin com momento magnético igual a 4µB [41]. Desta forma, o momento magnético

em magnetons de Bohr por fórmula em função de x e i é dado por

MµB(x, i) = |3, 2i+ 5(1, 8− x− i) + 4x− [3, 2(1− i) + 5i]|. (5.8)

A partir dos resultados calculados para Ms expressos na tabela 5.8 e com posse das

massas moleculares wt dos compostos, podemos calcular o momento magnético em

termos do número de magnetons de Bohr por fórmula para cada uma das amostras e,
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subsequentemente, calcularmos seus respectivos parâmetros de inversão i. Na tabela 5.9

a seguir, temos os valores para MµB a partir da magnetização de saturação das amostras

calculados pela expressão 2.61 bem como as soluções para o parâmetro de inversão i dadas

pela equação 5.8.

Tabela 5.9: Valores obtidos para o momento magnético por fórmula MµB
em magnetons de Bohr e os

resultados para o parâmetro de inversão i obtidos pela expressão 5.8.
x Fórmula wt (g/mol) MµB Inversão (i)
0,0 Co1,2Fe1,8O4 235,228 3,854 0,5406
0,1 Co1,2Fe1,7Mn0,1O4 235,138 3,705 0,5541
0,2 Co1,2Fe1,6Mn0,2O4 235,048 3,977 0,4508
0,3 Co1,2Fe1,5Mn0,3O4 234,958 4,089 0,3919

Os resultados para o parâmetro de inversão i em função do valor da substituição

x indicam uma tendência que, ao passo que o Mn substitui o Fe na estrutura espinélio,

o parâmetro de inversão decresce. Colocando as constantes de anisotropia uniaxial

[001] Ku1 e cúbica Kc
1 numa mesma perspectiva do parâmetro de inversão i em função

da amostra (x), podemos perceber uma mesma tendência onde ambas as constantes

diminuem sua intensidade. Veja a figura 5.19 a seguir.

Estes resultados são compatíveis com os modelos de M. Tachiki [15] e J. C. Slonczewski

[16] que associam altas constantes de anisotropias magnetocristalinas com uma maior

presença de Co2+ em sítios-B. Como o parâmetro de inversão diz a ocupação do Co2+ nos

sítios-B, ao passo que ele diminui os efeitos anisotrópicos na estrutura espinélio também

diminuem. A forte preferência doMn3+ em ocupar sítios-B4 promove a migração de Co2+

de sítios-B para sítios-A.

5.3 Modelagem e experimento do nanopó de CoFe2O4

Nesta seção, iremos fazer a análise teórica para o modelo e sistema numérico

C juntamente com a análise experimental para o nanopó de CoFe2O4. Como feito nos

modelos anteriores, vamos começar expondo os aspectos teóricos, calibração, resultados e

implicações iniciais para o modelo e sistema numérico C a fim de introduzir sua proposta.

Em seguida, iremos executar as caracterizações estruturais, químicas e magnéticas
4O Mn3+ não é estável sob campo cristalino tetraédrico[35].
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Figura 5.19: Parâmetro de inversão i, e as contantes Ku1 e Kc
1 em função de x.

juntamente com a abordagem de modelagem, no intuito de descrever as propriedades

magnéticas estáticas da amostra em questão.

5.3.1 Modelo e sistema numérico C

Empacotamento randômico

Considerado um melhoramento do modelo e sistema numérico B, o modelo

e sistema numérico C propõe simular as propriedades magnéticas quase-estáticas de

sistemas magnéticos granulares levando em conta aspectos de interação magnética de

forma mais realística. No caso do modelo B, as interações entre cristalitos eram modeladas

considerando uma abordagem baseada na ideia de campo médio, de tal forma que o

campo de interação era considerado sempre na direção do campo magnético aplicado e de

intensidade proporcional a magnetização. Como descrito em 3.4, as interações magnéticas

entre grãos podem ser de natureza dipolar ou de troca. Para isto, propusemos distribuir
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um conjunto razoavelmente grande de cristalitos esféricos5 em posições randômicas numa

caixa de simulação, de tal forma que as posições relativas entre os cristalitos possam

ser usadas para calcular tanto o campo dipolar (3.30) como o campo de troca (3.31) entre

cristalitos. O processo de empacotamento dos cristalitos foi descrito no algoritmo em

3.4.1, obedecendo ao critério de não superposição. Desta forma, tetamos reproduzir o

ambiente policristalino de forma mais fidedigna possível. Veja a figura 5.20 a seguir.

As caixas de simulações expressas na figura 5.20 estão em escala reduzida

onde dividimos as dimensões “reais” por L, como descrito em 3.4. Sendo assim, as caixas

possuem arestas de tamanho adimensional igual a 1 e tamanho médio das partículas

também em escala reduzida, ou seja, d′
m = dm/L. Desta forma, o aumento da concentração

conduz a uma aumento do tamanho das partículas na escala reduzida mantendo o tamanho

da caixa fixo. Sendo assim, reduzimos o número de parâmetros geométricos de três (L, d, ~r)

para dois (d′
, ~r

′).

Após ilustrarmos o processo de empacotamento dos cristalitos, vamos agora

calibrar o sistema numérico C como também estudar o comportamento dos parâmetros

magnéticos como quadratura S e campo coercivo reduzido hc em função da concentração c

do sistema, de tal forma a encontramos como o campo dipolar entre cristalitos afeta estas

quantidades. Neste contexto, E. P. Wohlfarth [98] mostrou que os efeitos das interações

dipolares entre partículas, num sistema do tipo rede cúbica simples e com direções de

eixos uniaxiais definidas numa única direção comum, afeta a coercividade do sistema

dependendo do fator de empacotamento p6 através da seguinte expressão

Hc(p) = Hc(0)−Ms(Ap+Bp
5
3 + ...). (5.9)

Wohlfarth também sinalizou que as contantes A e B dependem das direções relativas

para os eixos de anisotropia das partículas. Na nossa abordagem, escolhemos construir

um sistema por empacotamento randômico, com distribuição volumétrica de partículas

e com direções aleatórias para simetria da anisotropia. Vamos então, comparar nossos
5Consideramos que exista um número de cristalitos tal que a média no ensemble de uma quantidade física
de interesse conduza a média no experimento.

6O fator de empacotamento é definido como a razão entre a densidade volumétrica do conjunto de
partículas para a densidade das partículas [98]. Consequentemente, o fator de empacotamento é
proporcional a nossa definição de densidade c =

∑
i Vi/L

3.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.20: Simulações para o processo de empacotamento no modelo e sistema numérico C. As esferas
pretas representam as partículas geradas na caixa de simulação. De (a) até (d), temos as simulações para
as concentrações c = [1%, 5%, 10%, 20%], respectivamente. Todas as simulações foram feitas com desvio
padrão σ = 0, 3. Como já citado no capítulo 3, todos os sistemas numéricos desenvolvidos neste trabalho
foram feitos em linguagem estruturada FORTRAN. O design gráfico foi construído com auxílio de um
software para análise de dados.

resultados com a proposta de Wohlfarth com intuito de obter as constantes e também

fazer uma análise entre nossos resultados e os reportados na literatura. Para isso, vamos

reconhecer que p ∼ c e rescrever a expansão em termos de c da seguinte forma

hc(c) = hc(0) +
[
A

′
c+B

′
c

5
3 + ...

]
. (5.10)
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Calibração e verificação

Vamos iniciar com o caso padrão de Stoner-Wohlfarth, com anisotropia

uniaxial do tipo eixo fácil, fazendo sgn(K1) < 0 e a = b = 0 na expressão da anisotropia

magnetocristalina na equação 3.34. Na equação 3.37, percebemos que o efeito do campo

dipolar depende numa proporção direta da razão c/c0. Sendo assim, para que efeitos de

interação dipolar em materiais de baixa concentração c sejam importantes, o valor de c0

deve ser da mesma magnitude ou até menor que c, de tal maneria que a razão c/c0 seja

suficiente para afetar o campo efetivo sobre os cristalitos. Valores baixos de c0 = Hk1/Ms

indicam valores de Ms � Hk1 . Dito de outra forma, se o sistema for muito diluído,

o efeito do campo dipolar só será pertinente se o material tiver alta magnetização de

saturação comparada ao seu campo de anisotropia. Portanto, para tentarmos investigar

a aplicabilidade da equação 5.10, vamos manter o valor de c0 = 2, 0 fixo e variar a

concentração (aumentar o empacotamento), a fim de obtermos o comportamento da curva

de histerese magnética para diferentes valores de c. Inicialmente nesta calibração, não

vamos considerar interações de troca entre os cristalitos. Veja a figura 5.21 a seguir.

(a) (b)

Figura 5.21: Resultados para magnetização reduzida 〈m(h)〉 mantendo c0 = 2, 0 e σ = 0, 3 fixos,
variando o valor de c = 10−4−30%. Em (a) temos 〈m(h)〉 para cada valor de c com os insets selecionando
as regiões em torno da quadratura e da coercividade reduzida e com as caixas de simulações para algumas
concentrações. Em (b), temos os dados e os fittings para quadratura e coercividade reduzida em função
de c (%). O fitting para remanência é linear e o fitting para coercividade é definido pela função em 5.10.
Em todas simulações foi empregada tolerância κ = 10−4 e passo ∆h = 0, 01.

Os resultados para calibração do sistema numérico C está em compatibilidade

Tibério Alves 5.3. Modelagem e experimento do nanopó de CoFe2O4



Capítulo 5. Resultados e discussões 145

para o caso clássico de Stoner-Wohlfarth apresentando valores de S = 0, 4851 e hc =

0, 4370. Os resultados para hc como função de c indicam uma tendência compatível

com a proposta de Wohlfarth para coercividade em função da concentração com fitting

conduzindo à constantes A′
= −0, 01323 e B′

= 0, 000620 com c dado em %. O fitting

linear para a quadratura está de acordo com o trabalho de D. Kechrakos [4].

Concluímos então que o efeito das interações dipolares num sistema com

empacotamento randômico de partículas e distribuição de eixos de anisotropia uniaxial

também randômico, tem comportamento similar ao comportamento de uma rede cúbica

simples de partículas com eixos de anisotropia numa direção comum, tendo sua

coercividade obedecendo a relação dada por 5.10. Após nossa calibração e estudo

preliminar do modelo e sistema numérico C, vamos dar prosseguimento a nossa análise e

exposição dos resultados e implicações dos mesmos, a fim de conduzir posteriormente a

uma descrição das propriedades magnéticas estáticas do nanopó de CoFe2O4.

Anisotropia uniaxial plano fácil

Vamos agora estudar as implicações de uma configuração de anisotropia

uniaxial do tipo plano fácil fazendo sgn(K1) > 0 e também fazendo a = b = 0 na

expressão 3.34. A concentração se manterá fixa em c = 1% como também o desvio

padrão σ = 0, 3. Vamos variar o valor de c0 e estudar os efeitos no comportamento da

curvas de histerese magnética.

Nas curvas de histerese magnética reduzidas (veja a figura 5.22(a)), fica notável

o comportamento do tipo cintura de vespa com o aumento de c/c0. Vale destacar neste

momento que, mesmo realizando a simulação com uma mesma configuração de anisotropia

(plano fácil) e com uma mesma constante de anisotropia associada aos cristalitos, ou

seja, sendo uma amostra notadamentemonofásica, o sistema apresentou comportamento

típico de sistemas multifásicos.

Motivados em entender os mecanismos mais fundamentais que estão

conduzindo a este efeito incomum, vamos investigar em mais detalhes uma das curvas

apresentadas em 5.22(a) (c/c0 = 4, 0 · 10−5). Nos insets da figura 5.22(b), temos as

curvas de histerese magnética reduzida 〈m(h)〉 e susceptibilidade isotérmica reduzida

χ(h) = d〈m(h)〉
dh

(ramo inferior da curva de histerese), notando que esta última apresenta
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.22: Em (a), temos os resultados para as curvas de histerese magnética 〈m(h)〉 para uma
configuração plano fácil de anisotropia uniaxial em função de c/c0. Em (b), os insets mostram uma curva
de histerese selecionada (c/c0 = 4, 0 · 10−5) e sua respectiva suscetibilidade isotérmica reduzida para o
ramo inferior da curva. O histograma indica a quantidade de momentos magnéticos “flipados” (MMF)
como função de h ficando claro o duplo pico. Em (c) e em (d) temos, respectivamente, as distribuições
polares de orientação para os cristalitos que realizaram reversão da magnetização no primeiro pico (h ≈ 0)
e no segundo pico.

claramente duplo pico. O histograma na mesma figura indica a quantidade de momentos

magnéticos “flipados” (MMF) obtida pelo nosso sistema numérico C em função do campo

magnético reduzido h e considerando apenas o ramo inferior da curva de histerese

magnética. Note que o histograma indica dois centros de distribuição de switching field,

são eles o pico 1, com centro próximo a h = 0, 0, e o pico 2, com centro próximo a h = 0, 18.

Isto deixa claro que o efeito do campo dipolar entre cristalitos e a anisotropia plano fácil
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estejam selecionando e dividindo os mesmos em dois grupos característicos. De certa

forma, poderíamos dizer que houve um formação de duas “fases” magnéticas que são

ativadas em valores de campo magnético reduzido bem diferentes e, consequentemente,

possuindo coercividades bem diferentes.

Implementamos também no sistema numérico C, um procedimento para

construir um histograma polar do número de MMF em função do ângulo polar que define

a direção da anisotropia magnética θu. Escolhemos então os valores de campo reduzido

nos centros dos picos do histograma em 5.22(b) para proceder esta contagem. O que foi

encontrado está retratado nas figuras 5.22(c) (pico 1) e 5.22(d) (pico 2). Os resultados

indicam uma forte tendência de cristalitos com θu ≈ π/4 e θu ≈ 3π/4 a saltarem sua

magnetização em direção a saturação gerando o primeiro pico (h ≈ 0, 0) de switching field,

ao passo que grãos com θu ≈ π/2 possuem forte tendência a saltarem sua magnetização

em direção a saturação gerando o pico 2 (h ≈ 1, 8).

Concluímos então que o campo dipolar entre cristalitos juntamente com a

configuração de anisotropia uniaxial plano fácil seleciona os mesmos em dois grupos de

switching field através das suas orientações cristalográficas em relação a direção do campo

magnético aplicado.

Fazendo uma análise da trajetória da magnetização de um cristalito em

particular, podemos perceber a magnitude do efeito do campo dipolar na coercividade

deste. Vamos escolher um cristalito na região central da caixa de simulação com θu ≈ π/4

e analisar sua trajetória. Nosso código selecionou um cristalito com θu = 44, 93◦

e φu = 84, 24◦ e procedeu o cálculo. Os resultados estão expostos na figura 5.23.

Comparando as coercividades reduzidas para os dois casos temos hc = 0, 246 para

c/c0 = 1, 0 × 10−8 e hc = 0, 010 para c/c0 = 4, 0 × 10−5, correspondendo a uma redução

em torno de 24 vezes. Isto explica a formação de uma “fase” de cristalitos com baixíssima

coercividade que é ativada em torno de h = 0, 0.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.23: Curvas((a) e (b)) e trajetórias((c) e (d)) da magnetização de um cristalito com θu = 44, 93◦

e φu = 84, 24◦ nas situações de extrema diluição com c/c0 = 1, 0 × 10−8 e com c/c0 = 4, 0 × 10−5,
respectivamente. As setas azuis representam a direção da anisotropia uniaxial. As setas (vermelhas e
verdes) representam a magnetização no espaço em seu estado de equilíbrio em função do campo magnético
reduzido aplicado, considerando apenas o ramo inferior da curva de histerese magnética. As setas pretas
indicam o estágio para h = 0, 0. Os estágios indicados de 1-6 fazem a correspondência entre a trajetória da
magnetização e o seu respectivo valor da componente da magnetização na curva de histerese considerando
apenas o ramo inferior. A elipse azul indica os estágios da curva/trajetória da magnetização para c/c0 =
1, 0× 10−8 que foram suprimidas devido ao campo dipolar no caso com c/c0 = 4, 0× 10−5.

Concomitância de campos

Nossa abordagem se direciona agora a estudar os efeitos da ação concomitante

de campos de interação dipolar e de troca7. Para que a grande variedade de

parâmetros levados em conta do modelo e sistema numérico C não afetem nem causem

conclusões ambíguas acerca desta concomitância, vamos então, partindo de uma simulação

considerando apenas o efeito do campo dipolar, aumentando o valor da constante
7Vamos considerar somente o acoplamento do tipo ferromagnético.
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fenomenológica λ
′ para o campo de troca e observando suas consequências nas curvas

de histerese magnética reduzidas. Para isto, vamos escolher uma maior concentração de

tal forma que c = 5, 0%8 mantendo o mesmo desvio padrão para a distribuição volumétrica

σ = 0, 3 e considerando c/c0 = 1, 0× 10−4 também fixo. Veja a figura 5.24 a seguir.

(a) (b)

Figura 5.24: Resultados para as curvas de histerese magnética reduzida do modelo e sistema numérico
C quando temos concomitância da ação de campos dipolares e de troca. Em (a), temos as curvas de
histerese em função do parâmetro fenomenológico λ

′
com as setas pretas sinalizando o “cancelamento” do

comportamento do tipo cintura de vespa. Em (b), as respectivas curvas de susceptibilidade isotérmica
reduzidas (relativas ao ramo inferior dos laços de histerese) indicando os picos duplos e a evolução da
configuração de duplo pico para pico único.

O efeito da inserção do campo de troca sobre o campo dipolar ficou nítido

nas curvas de histerese magnética em 5.24(a). O comportamento do tipo cintura de

vespa é desfeito com o aumento do campo de troca entre os cristalitos, aumentando

tanto os valores das quadraturas das curvas como também os valores das coercividades

reduzidas. Podemos, de maneira análoga ao que foi feito antes, concluir que o campo

de troca (ferromagnético) tende a unir as “fases” magnéticas separadas pelos dois

centros de distribuição devido ao campo dipolar e anisotropia plano fácil em apenas

um centro de distribuição de swichting field, fazendo a amostra se comportar como fase

única novamente. Isto fica explícito nas curvas de susceptibilidade isotérmica reduzidas

em 5.24(b), mostrando que, ao passo que a constante fenomenológica λ
′ aumenta, o

comportamento de duplo pico vai sendo desfeito dando lugar ao comportamento de pico
8Este aumento da concentração é proposto a fim de promover mais partículas com proximidade suficiente
no empacotamento para facilitar a interação de troca entre cristalitos.
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único.

Estes resultados poderiam inicialmente explicar como algumas nanoestruturas

apresentam notadamente o comportamento do tipo cintura de vespa e outras não, como

citado no trabalho de J. Fu [49]. O indicativo de J. Fu é que em nanofios [64] e

nanobastonetes [63] o comportamento cintura de vespa não foi apresentado e, à luz dos

nossos resultados, sinalizamos para uma presença de interações de troca que estejam

suprimindo o efeito do campo dipolar nestas amostras.

Encerramos aqui a exposição dos resultados e principais aspectos a respeito

do modelo e sistema numérico C. Fazendo um rápido apanhado do que foi retratado,

percebemos que o modelo e sistema numérico proposto estão de acordo com o caso

clássico de Stoner-Wohlfarth [43] (calibração), bem como os efeitos de campo dipolar

e empacotamento (concentração) na coercividade reduzida estão compatíveis com a

proposta de Wohlfarth [98]. Considerando uma anisotropia uniaxial plano fácil em um

sistema monofásico, o efeito do campo dipolar conduziu ao comportamento de cintura de

vespa nas curvas de histerese magnética reduzidas, resultados estes típicos de materiais

multifásicos. As “fases” magnéticas identificadas neste caso tinham sua natureza atrelada

a orientação espacial do seu eixo de anisotropia uniaxial, de tal forma que o efeito do

campo dipolar na configuração de anisotropia plano fácil segrega em dois grupos distintos

de ativação pelo campo magnético, sendo os cristalitos com θu em torno de π/4 e 3π/4

formando uma fase de baixa coercividade, e outro grupo com θu em torno de π/2 formando

uma fase de maior coercividade. Vimos também que o efeito do campo de troca sobre o

efeito do campo dipolar tende a desfazer o comportamento do tipo cintura de vespa.

5.3.2 Análise estrutural e química

XRD

Os resultados para difratometria de raios-X do nanopó de CoFe2O4 indicaram

uma estrutura espinélio compatível com a carta n◦ 22-1086 do JCPDS para CoFe2O4. O

refinamento Rietveld confirmou a presença de uma única fase cristalográfica no material

com bom grau de cristalinidade. Veja a figura 5.25 a seguir.

Podemos resumir os parâmetros estruturais obtidos pela difratometria de raios-
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Figura 5.25: Difratometria por raios-X do nanopó de CoFe2O4 com indicativo para os planos
cristalográficos nos máximos e difração.

X na seguinte tabela.

Tabela 5.10: Parâmetros estruturais advindos da caracterização por difratometria de raios-X do nanopó
de CoFe2O4.

Composição a (Å) Dx (g/cm3) dm (nm)
CoFe2O4 8,391 5,27 32

A caracterização por XRD já começa a indicar que o material analisado possui

apenas uma única fase magnética. As análises abordadas a seguir confirmam que o

material de fato apresenta apenas uma fase magnética, isto é, ferrita de cobalto.

XRF

Os resultados para fluorescência de raios-X indicaram porcentagens de massas

dos metais bem próximas das esperadas, reforçando a suposição de fase única. Lembrando

que o XRF é um técnica capaz de fazer análises globais na amostra. Por favor, veja a

tabela 5.11 a seguir.

Tabela 5.11: Porcentagens de massas medidas por fluorescência de raios-X no nanopó de CoFe2O4.
Esteq.

esperada
Metais

identificados
Porções

de massa (%)
Porções

teóricas (%)
Esteq.
real

CoFe2O4
Fe
Co

68,15
31,85

65,47
34,53 Co0,92Fe2,08O4
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TEM-SAED-EDS

Os resultados para análise por micrografia eletrônica de transmissão estão

expostos na figura 5.26 a seguir. As imagens por TEM indicam grãos de morfologias

diversas e coalescidos em aglomerados 5.26(a). O histograma em 5.26(b) indica um

tamanho de grão maior que o obtido pela fórmula de Scherrer na análise por XRD. Isto

mostra que os grãos apresentam estrutura policristalina, podendo um grão ser formado

por mais de um cristalito. Desta maneira, o tamanho de grão indicado por Scherrer (32

nm), que mede tamanho médio de cristalito, é menor que o indicado pela TEM (57 nm),

onde identificamos o grão como um todo.

Na figura 5.26(c) podemos perceber que os cristalitos possuem boa

cristalinidade com ordenamento cristalográfico se estendendo até os contornos da

superfície. Isto indica que a formação de uma superfície “morta” de spins, como

evidenciada no trabalho de C. Vazquez [56], não esteja presente nesta amostra. A difração

de elétrons por área localizada (SAED) num grão indicaram tanto um formação preliminar

policristalina9, como também confirmou os máximos de difração relacionados à estrutura

espinélio, já verificados por XRD.

Ainda na TEM, a técnica de espectroscopia de raios-X por dispersão em energia

(EDS) foi empregada para obtermos a concentração atômica de metais em grão isolado.

O espectro está retratado na figura 5.27 a seguir. A partir do espectro, as intensidades

indicam o percentual atômico dos metais no grão selecionado. Os percentuais estão

indicados na tabela a seguir.

Tabela 5.12: Porcentagens atômicas medidas pela técnica de EDS em grão isolado do nanopó de
CoFe2O4.

Esteq.
esperada

Metais
identificados

Percentual
experimental (%)

Percentual
teórico (%)

Esteq.
real

CoFe2O4
Fe
Co

67,18
32,82

65,47
34,53 Co0,95Fe2,05O4

Face a toda análise química e estrutural feita para o nanopó de CoFe2O4,

concluímos que nenhuma outra fase magnética foi detectada. Concluímos também
9Os máximos de difração tendem a formar anéis, assinatura de uma estrutura policristalina. Porém, o
padrão de máximos de difração é mais compatível com uma figura de cristal único, o que nos leva a
interpretar que a área selecionada analisou uma estrutura com alguns cristais em diferentes direções
cristalográficas.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.26: Resultados para microscopia eletrônica de transmissão (TEM). Em (a), temos uma das
imagens coletadas pela análise. Em (b), temos o histograma para tamanhos de grão e o fitting para curva
log-normal indicando um tamanho médio de 57 nm e desvio padrão σ = 0, 291. Em (c), uma amplificação
de imagem mostrando os planos cristalográficos (conjunto (220)) para um grão isolado. Uma amplificação
de imagem é feita na superfície do material, indicando que o ordenamento cristalográfico se estende até
os contornos dos grãos. Em (d), temos os resultados para SAED indicando os planos cristalográficos
detectados, compatíveis com uma estrutura espinélio.

que, através da análise por XRD e por imagens de microscopia eletrônica de transmissão,

o tamanho dos grãos torna a razão área da superfície/volume muito pequena para que

efeitos de superfície possam predominar sobre as propriedades magnéticas do sistema em

questão.
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Figura 5.27: Resultados para espectroscopia de raios-X por dispersão em energia em grão isolado. A
presença do cobre (Cu) é devido ao material da pequena grade usada no experimento.

5.3.3 Análise magnética

FC-ZFC

No intuito de verificar se o material exibe efeitos de ativação térmica na

temperatura de estudo e investigação (5 K), foram executados protocolos para curvas

de magnetização FC-ZFC no nanopó de CoFe2O4. Os resultados estão expostos na figura

5.28 a seguir.

Figura 5.28: Resultados para magnetização após resfriamento com campo magnético (FC) e
resfriamento com campo magnético zero (ZFC) para os nanopós de CoFe2O4. A intensidade de campo
magnético usada no protocolo FC-ZFC está indicada ao lado da seta vermelha.

Como podemos perceber, com o protocolo FC-ZFC executado até a
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temperatura ambiente, a curva de magnetização feita a ZFC não indicou um máximo

para identificação da temperatura de bloqueio do sistema. Desta forma, podemos

estimar que, mesmo a temperatura ambiente, a maioria do grãos não atingiram o

estado superparamagnético. Na temperatura de estudo para nossas simulações (5 K),

o gráfico nos mostra pouquíssimos efeitos de ativação térmica na amostra, sendo estes

mais proeminentes a partir de temperaturas em torno de 100 K.

Concluímos então que, na temperatura de interesse para nossas simulações, a

amostra não apresenta efeitos de ativação térmica relevantes para que sejam inseridos no

processo de modelagem e simulação.

Espectroscopia Mössbauer

Os resultados para espectroscopia Mössbauer na temperatura de 12 K

indicaram um comportamento totalmente bloqueado para o nanopó de CoFe2O4, não

sendo detectada nenhuma fase superparamagnética, nem fases magnéticas residuais. A

distribuição dos campos hiperfinos P (Hhf ) usados para ajustar o espectro dos sextetos

conduziu a um valor médio de campo hiperfino em torno de 54 T, o que é compatível com

a ferrita de cobalto [99]. Os ajustes para os sextetos do 57Fe nos sítios-A e B indicaram

um parâmetro de inversão i, a partir da equação 4.6, igual à 0,88, onde podemos concluir

que sua distribuição catiônica é dada por (Co2+0,12Fe
3+
0,88)[Co

2+
0,88Fe

3+
1,12]O4. Veja a figura

5.29.

Figura 5.29: Resultados para espectroscopia Mössbauer para o nanopó de CoFe2O4. No in set temos
a distribuição de campos hiperfinos para obtenção do fitting.
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Histerese magnética

Faremos agora uma análise conjunta, tanto experimental como teórica dos

resultados para magnetometria da curva de histerese magnética do nanopó de CoFe2O4.

A primeira característica notável a respeito da curva de histerese magnética do nanopó

de CoFe2O4 feita a temperatura de 5 K com campo magnético máximo de 50 kOe, são as

mudanças abruptas da magnetização em torno de H = 0 Oe (veja a figura 5.30(a)). Desta

forma, podemos dizer que a curva obtida apresenta comportamento do tipo cintura de

vespa, ficando evidente este comportamento quando observamos o duplo pico na curva

de susceptibilidade isotérmica (dM(H)/dH) correspondente ao ramo inferior do laço de

histerese (veja a figura 5.30). A curva de histerese magnética experimental apresenta

magnetização remanente Mr = 68, 86 emu/g, magnetização a campo magnético máximo

M(Hmax) = 79, 27 emu/g e coercividade de Hc = 8, 4 kOe.

É importante frisar neste momento, que o comportamento do tipo cintura

de vespa apresentado pela amostra estudada neste trabalho, simplesmente não é

compatível com nenhum dos cenários explicativos coletados na literatura e expostos

na seção 2.5.2. A primeira abordagem típica para explicar o comportamento cintura de

vespa, pode vir de uma superposição de fases magnéticas desacopladas com diferentes

coercividades e magnetização de saturação. Porém, todas as análises estruturais e

químicas realizadas para caracterização do nanopó de CoFe2O4 indicam uma única

fase estrutural e magnética, sendo esta a ferrita de cobalto. Uma possível fase

superparamagnética também é descartada devido a análise FC-ZFC não indicar qualquer

efeito de ativação térmica relevante. Uma fase residual multi-domínio, devido aos grãos

acima do tamanho crítico para rotação coerente, poderia ser uma explicação para o efeito,

porém a quadratura da curva de histerese magnética observada torna esta hipótese pouco

provável, uma vez que uma fase magnética multi-domínio apresenta baixíssima quadratura

[54], não sendo compatível com o valor observado para quadratura S = 0, 7. No trabalho

de M. Chithra et al. [61], nanopartículas de CoFe2O4 com tamanho médio de 200

nm apresentaram uma altíssima quadratura de 0,87, contrariando a esperada formação

multi-domínio, e ainda assim apresentando o comportamento cintura de vespa, porém

com coercividade bem menor que uma amostra similar de tamanho médio de grão de
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(a) (b)

Figura 5.30: Resultados experimentais e teóricos para a curva de histerese magnética do o nanopó
de CoFe2O4. Em (a) temos a curva de histerese magnética experimental na temperatura de 5 K com
as elipses em círculos sólidos vermelhos indicando a região na curva onde ocorre mudanças abruptas na
curvas de histerese magnética. Em (b) temos nossos melhores resultados simulados compatíveis com a
quadratura S experimental considerando apenas anisotropia uniaxial até quarta ordem com configuração
plano fácil (K1 > 0) e com as constantes a = K2/|K1| = −0, 7 e b = K3/|K1| = 0, 0. Em (c) está
apresentada a curva de susceptibilidade isotérmica dM(H)/dH a partir da histerese magnética com o
comportamento de duplo pico explícito. Em (d) e em (e) temos, respectivamente, os histogramas para
o número de momentos magnéticos flipados (MMF) para o ramo inferior do laço de histerese para curva
proposta de simulação com c/c0 = 3, 5× 10−5 e para o caso com fraca interação com c/c0 = 1, 0× 10−8.

20 nm. Esperamos então que uma fase residual multi-domínio possa estar presente em

nossa amostra, diminuindo a coercividade da mesma, mas não sendo o agente motivador

do comportamento cintura de vespa. Efeitos de superfície levando ao comportamento
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cintura de vespa são muito pouco prováveis devido ao tamanho dos grãos obtidos pela

caracterização estrutural. O tamanho dos grãos fazem a razão área de superfície/volume

muito pequena para que efeitos de superfície sejam consideráveis. A micrografia eletrônica

de transmissão revela um ordenamento cristalográfico razoável na superfície dos grãos.

Além disso, o valor da magnetização a campo magnético máximo10 já indica um valor

muito próximo ao valor bulk, sinalizando uma superfície “morta” de spins de espessura

desprezível usando a expressão 2.98. Os resultados para espectroscopia Mössbauer

indicaram uma inversão i = 0, 88, o que torna o acoplamento supertroca A-O-B na

estrutura espinélio dominante, descartando a possibilidade de duas fases ferromagnéticas

e antiferromagnéticas competindo no arranjo magnético do material.

Desta forma, nossa investigação acerca do comportamento cintura de vespa

apresentado por nossa amostra se voltou a possíveis efeitos de interação por campo

dipolar juntamente com uma anisotropia magnetocristalina tetragonal, como

foi fortemente evidenciado no trabalho de Lee [55]. Utilizando o modelo e sistema

numérico C, chegamos a uma curva de histerese como proposta para simular os resultados

experimentais numa abordagem semi-quantitativa (veja a figura 5.30(b)). Para a

referida simulação, estamos empregando uma concentração c = 10−2 com c0 = 285, 71, o

que conduz a uma razão c/c0 = 3, 5 × 10−5 com parâmetros para energia de anisotropia

magnetocristalina a = −0, 7 e b = 0, 0. A curva de histerese magnética reduzida

apresenta quadratura S = 0, 703 e coercividade reduzida hc = 0, 108. Se usarmos o valor

da magnetização remanente experimental, encontramos um valor para magnetização de

saturação Ms = Mr/S = 89, 30 emu/g, o que indica um valor ainda maior que o valor

medido a campo magnético máximo. Usando este valor para obtermos um parâmetro de

inversão a partir do arranjo magnético proposto pela equação

[←−
Co2+1−i

←−
Fe3+i

]A [−→
Co2+i

−→
Fe3+2−i

]B
O4, (5.11)

nossa expressão para o momento magnético em número de magnetons de Bohr por fórmula
10A medida de magnetização a campo magnético máximo de 50 kOe ainda não indica saturação do
material analisado.
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é dada por

MµB(i) = |3, 2i+ 5(2, 0− i)− [3, 2(1− i) + 5i]|, (5.12)

com o Co2+ contribuindo com 3, 2µB e o Fe2+ contribuindo com 5µB. Usando a expressão

2.61 e o valor da magnetização de saturação indicado pela simulação, temos MµB =

3, 751µB, indicando um parâmetro de inversão de i = 0, 847, muito próximo do parâmetro

de inversão i = 0, 880 obtido por espectroscopia Mössbauer.

A partir do valor de Ms podemos obter também o valor de Hk1 , uma vez

que c0 = Hk1/Ms com Ms dado em emu/cm3. Usando a densidade de raio-X obtida

em análise XRD, encontramos um valor para Ms de 470,6 emu/cm3, o que conduz a

Hk1 = c0Ms = 134, 5 kOe. Com posse de Hk1 podemos obter os valores deK1 = 3, 16×107

emu/cm3 e K2 = −2, 21 × 107 emu/cm3. Usando o valores de Hk1 e hc podemos obter

a coercividade por Hc = Hk1hc = 14, 5 kOe. Este valor é superior ao valor observado

experimentalmente de 8,4 kOe justamente devido a presença de uma fase residual de grãos

multi-domínio (não modelados na proposta teórica) que tendem a diminuir a coercividade,

como evidenciado no trabalho de M. Chithra et al. [61].

Diante do exposto, chegamos a conclusão que o comportamento do tipo cintura

de vespa na curva de histerese magnética do nanopó de CoFe2O4 pode ser atribuído a

efeitos das interações dipolares combinados a uma anisotropia com simetria uniaxial

do tipo plano fácil. O fato, da anisotropia uniaxial representar satisfatoriamente,

de maneira semi-quantitativa, as propriedades magnéticas estáticas da amostra em

questão, indica que a simetria tetragonal é dominante na temperatura de interesse para

modelagem (T = 5 K) . Nossos resultados indicaram que é possível uma amostra granular

de fase única, com mesma configuração de anisotropia magnética e com constituintes no

estado de mono-domínio magnético executando reversão por rotação coerente, exibir o

comportamento do tipo cintura de vespa.
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6 Conclusões e perspectivas

“O homem científico não pretende alcançar um resultado

imediato. Ele não espera que suas ideias avançadas sejam

imediatamente aceitas. Seus trabalhos são como sementes

para o futuro.”

Nikola Tesla

Diante de todo o conteúdo exposto, podemos chegar à conclusão geral de que

os modelos de rotação coerente da magnetização desenvolvidos e testados neste trabalho,

forneceram uma abordagem teórica satisfatória para descrever as curvas de histerese

magnética dos materiais estudados aqui. Os artigos e publicações advindos desta tese

estão dispostos no apêndice A.5.

O modelo e sistema numérico A forneceram uma descrição de como a dispersão

de eixos de anisotropia afeta o comportamento da histerese magnética de filmes finos

de FeCuNbSiB. Vimos que o método aplicado quantificou a dispersão de anisotropia

magnética nos filmes finos estudados através de uma análise que levou em conta tanto as

curvas longitudinais e transversais da magnetização, como também os resultados polares

para quadratura e campo coercivo.

O modelo e sistema numérico B apresentaram uma abordagem contundente de

como a superposição de anisotropias cúbica e uniaxial [001], combinando com um campo

médio de interação, descrevem o comportamento típico de difícil saturação observado para

os nanopós de Co1,2Fe1,8−xMnxO4. Através dos ajustes obtidos pelo método, podemos

perceber que a proposta teórica descreve bem o comportamento da curva de histerese

magnética observada experimentalmente, obtendo assim a configuração de anisotropia

para cada amostra. Os resultados indicaram um comportamento para as constantes de

anisotropia que acompanha os efeitos da migração de íons de cobalto Co2+ de sítios-B

para sítios-A, diminuindo suas intensidades com a diminuição do parâmetro de inversão.

Já o modelo e sistema numérico C puderam descrever como um material

magnético fase única pode exibir comportamento do tipo cintura de vespa, sendo este

último típico de materiais multifásicos. Vimos que as explicações propostas na literatura,

para o comportamento cintura de vespa em nanopartículas de CoFe2O4, não se adequavam

160



Capítulo 6. Conclusões e perspectivas 161

ao nanopó de CoFe2O4 estudado aqui. As simulações indicaram que uma anisotropia

uniaxial plano fácil juntamente com o efeito do campo dipolar geram dois grupos (fases)

com campos de comutação distintos e bem separados em dois centros de distribuição,

mesmo sendo o material fase magnética única. Foi constatado que estas fases estão

relacionadas com a orientação do eixo de simetria uniaxial dos cristalitos em relação

ao campo magnético aplicado, sendo os cristalitos com θu ≈ π/4 e θu ≈ 3π/4 formando

uma fase inicial de ativação e outra com cristalitos com θu ≈ π/2 uma fase posterior

de ativação. Vimos também que um campo de troca tende a suprimir o comportamento

cintura de vespa causado pelo campo dipolar.

Os modelos e sistemas numéricos produzidos neste trabalho, permitem ainda

um razoável leque que linhas de investigação acerca de vários tópicos de interesse

em sistemas nanoestruturados. Dentro das perspectivas de estudos futuros, usando

os sistemas numéricos aqui desenvolvidos, podemos elencar as seguintes linhas de

investigação:

(i) A formação da dispersão de eixos de anisotropia nos filmes finos de FeCuNbSiB

ainda tem mecanismo gerador desconhecido. Presumi-se que o formato da amostra e

os parâmetros de deposição no sistema de sputtering sejam os fatores determinantes

no comportamento da função fϕ(ψ). Uma proposta de produção de filmes com

diferentes formatos e diferentes pressões de deposição poderia conduzir a um estudo

sistemático de como a textura é formada no filme fino.

(ii) Um tópico muito importante do magnetismo em sistemas granulares é o efeito das

ativações térmicas sobre o comportamento magnético do sistema. Diferentemente

dos métodos de Monte Carlo, os sistemas desenvolvidos aqui operam baseados em

otimização não-linear da energia livre magnética. Nossa proposta futura para inserir

efeitos de temperatura se volta para um estudo de transições sobre barreiras de

energia livre magnética com abordagem inicial proposta pela equação de relaxação

de Néel 2.93. Uma proposta baseada no método NEB (Nudged elastic band) [76] já

está sendo implementada no código para o sistema numérico B.

(iii) O sistema numérico C pode fornecer também outras quantidades físicas de interesse.

Como por exemplo, a correlação 〈~µi · ~µj〉 entre momentos magnéticos no sistema
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granular. Esta quantidade está intimamente ligada à magnetoresistência do sistema

[3]. Pretendemos fazer um estudo sistemático de como esta quantidade se comporta

em função do campo magnético aplicado, em diferentes configurações de anisotropia,

concentração e interação.

(iv) Um dos tópicos de interesse recente no estudo de sistemas granulares de CoFe2O4 é o

comportamento de como a anisotropia de superfície se superpõe a anisotropia cúbica

magnetocristalina. Este efeito é muito dependente da distribuição volumétrica do

material visto que para partículas menores os efeitos de superfície suprimem em

maior intensidade a anisotropia magnetocristalina. Pretendemos então, propor um

modelo levando em conta a distribuição volumétrica do sistema, superposição de

anisotropias cúbica e uniaxial, e efeitos de campos de interação para investigar o

referido cenário.

Tibério Alves



A Apêndices

A.1 Anisotropia magnetocristalina cúbica

Começamos nossas deduções, para as expressões das

energias magnetocristalinas, partindo das relações básicas entre os cossenos diretores da

magnetização α1, α2 e α3. Em termos dos ângulos esféricos, temos que,


α1 = sin θ cosφ,

α2 = sin θ sinφ,

α3 = cos θ,

(A.1)

o que facilmente conduz a relação

α2
1 + α2

2 + α2
3 = 1. (A.2)

Podemos obter expressões úteis a partir da equação A.2 através de suas potências. Com

efeito, temos

1 = (α2
1 + α2

2 + α2
3)

2 = α4
1 + α4

2 + α4
3 + 2(α2

1α
2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3) (A.3)

e

1 = (α2
1+α2

2+α2
3)

3 = α6
1+α6

2+α6
3+3(α4

1α
2
2+α2

1α
4
2+α4

1α
2
3+α2

1α
4
3+α4

2α
2
3+α2

2α
4
3)+6α2

1α
2
2α

2
3.

(A.4)

Vamos isolar agora quatro termos que serão importantes para as manipulações algébricas

que virão. São eles:

2(α2
1α

2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3) = 1− α4

1 + α4
2 + α4

3, (A.5)

2α2
1α

2
2 = 1− (α4

1 + α4
2 + α4

3)− 2(α2
1α

2
3 + α2

2α
2
3), (A.6)
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3(α4
1α

2
2 + α2

1α
4
2 + α4

1α
2
3 + α2

1α
4
3 + α4

2α
2
3 + α2

2α
4
3) = 1− (α6

1 + α6
2 + α6

3)− 6α2
1α

2
2α

2
3, (A.7)

3(α4
1α

2
2 + α2

1α
4
2) = 1− 3(α4

1α
2
3 + α2

1α
4
3 + α4

2α
2
3 + α2

2α
4
3)− (α6

1 + α6
2 + α6

3)− 6α2
1α

2
2α

2
3. (A.8)

Uma vez que as relações básicas estão expostas, vamos proceder com as deduções

fenomenológicas para as energias de anisotropia magnetocristalina para simetria cúbica.

Para redes cúbicas, todos os índices são indistinguíveis dado a equivalência

de todos os três eixos cristalinos, portanto, coeficientes de mesma ordem apresentam o

mesmo valor. Sendo assim, c11 é indistinguível de c22 que o é de c33. Então, podemos

afirmar que c11 = c22 = c33. Lembrando que os termos de potências ímpares nos αi são

nulos devido a condição de reflexão, calculando o termo de segunda ordem temos,

∑
ij

cijαiαj = c11α
2
1 + c22α

2
2 + c33α

2
3 = c11(α

2
1 + α2

2 + α2
3) = c11, (A.9)

indicando que o termo de segunda ordem não apresenta anisotropia.

Para quarta ordem, os únicos coeficientes não nulos são aqueles que produzem

potências de ordem 2 ou 4 nos α’s. Desta maneira, teremos 4 índices com um mesmo valor

ou 4 tomados 2 a 2 com valores diferentes, ou seja, ciiii ou ciijj com i 6= j, conduzindo ao

seguinte resultado

∑
ijkl

cijklαiαjαkαl = c1111(α
4
1 + α4

2 + α4
3) + 6c1122(α

2
1α

2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3). (A.10)

O fator 6 é resultado de todas as possíveis formas de escrever ciijj com i 6= j, ou seja,

uma permutação de 4 elementos sendo 2 elementos com dupla repetição ( 4!
2!2!

).

Para sexta ordem, de forma análoga ao executado antes para a quarta ordem,

podemos perceber que apenas coeficientes do tipo, ciiiiii, ciiiijj com i 6= j, ou ciijjkk com
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i 6= j 6= k são coeficientes não nulos da expansão. Portanto,

∑
ijklmn

cijklmnαiαjαkαlαmαn = c111111(α
6
1 + α6

2 + α6
3)

+ 15c111122(α
4
1α

2
2 + α2

1α
4
2 + α4

1α
2
3 + α2

1α
4
3 + α4

2α
2
3 + α2

2α
4
3) + 90c112233α

2
1α

2
2α

2
3.

(A.11)

Aqui o fator 15 corresponde a permutação ( 6!
4!2!

) e o fator 90 corresponde a ( 6!
2!2!2!

).

Definindo a energia de anisotropia magnetocristalina cúbica como sendo Ecub
mc , sua

expansão fenomenológica até a sexta ordem é

Ecub
mc = c1111(α

4
1 + α4

2 + α4
3) + c111111(α

6
1 + α6

2 + α6
3) + 6c1122(α

2
1α

2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3)

+ 15c111122(α
4
1α

2
2 + α2

1α
4
2 + α4

1α
2
3 + α2

1α
4
3 + α4

2α
2
3 + α2

2α
4
3) + 90c112233α

2
1α

2
2α

2
3,

(A.12)

e usando as equações A.5 e A.7 temos

Ecub
mc = (6c1122 − 2c1111)(α

2
1α

2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3) + (90c112233 − 6c111111)α

2
1α

2
2α

2
3

+ (15c111122 − 3c111111)(α
4
1α

2
2 + α2

1α
4
2 + α4

1α
2
3 + α2

1α
4
3 + α4

2α
2
3 + α2

2α
4
3) + c0,

(A.13)

Ecub
mc = (6c1122 − 2c1111)(α

2
1α

2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3) + (90c112233 − 6c111111)α

2
1α

2
2α

2
3

+ (15c111122 − 3c111111)(α
2
1α

2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3 − 3α2

1α
2
2α

2
3) + c0,

(A.14)

Ecub
mc = (6c1122 − 2c1111 + 15c111122 − 3c111111)(α

2
1α

2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3)

+ [90c112233 − 6c111111 − 3(15c111122 − 3c111111)]α
2
1α

2
2α

2
3 + c0,

(A.15)

Ecub
mc = Kc

0 +Kc
1(α

2
1α

2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3) +Kc

2(α
2
1α

2
2α

2
3). (A.16)

As constantes na equação anterior são as constantes de anisotropia magnetocristalina

cúbica.
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A.2 Anisotropia magnetocristalina tetragonal

Diferente de sistemas cúbicos, a total simetria de permutações de índice não

se mantém em redes tetragonais visto que um dos parâmetros cristalográficos da célula

unitária é diferente dos demais. Vamos definir como sendo o eixo [001], o que contém α3,

distinguindo-o dos eixos [010] e [100]. Desta forma, a expansão em segunda ordem dos

cossenos diretores é dada por

∑
ij

cijαiαj = c11(α
2
1 + α2

2) + c33α
2
3 = c11 + (c33 − c11)α2

3. (A.17)

Para quarta ordem temos,

∑
ijkl

cijklαiαjαkαl = c1111(α
4
1 + α4

2) + c3333α
4
3 + 6c1133(α

2
1α

2
3 + α2

2α
2
3) + 6c1122α

2
1α

2
2, (A.18)

onde os c1122 e c1133 não são mais simétricos como no caso cúbico. Levando também isto

em conta para a sexta ordem temos,

∑
ijklmn

cijklmnαiαjαkαlαmαn = c111111(α
6
1 + α6

2) + c333333α
6
3 + 15c111122(α

4
1α

2
2 + α2

1α
4
2)

+ 15c111133(α
4
1α

2
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1α
4
3 + α4

2α
2
3 + α2

2α
4
3) + 90c112233α

2
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2
2α

2
3.

(A.19)

Definindo a energia de anisotropia magnetocristalina tetragonal como sendo Etetra
mc sua

expansão fenomenológica até a sexta ordem é

Etetra
mc = c11 + (c33 − c11)α2

3 + c1111(α
4
1 + α4

2) + c3333α
4
3 + 6c1133(α

2
1α

2
3 + α2

2α
2
3) + 6c1122α

2
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2
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2
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2
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3,

(A.20)
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e substituindo as equações A.6 e A.8 nesta equação temos agora,

Eetra
mc = c11 + (c33 − c11)α2

3 + (c1111 − 3c1122)(α
4
1 + α4
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4
3+
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1α

2
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2
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6
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6
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2
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4
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(A.21)

Etetra
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3)α
2
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6
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(A.22)

Etetra
mc = [c33 − c11 + 6(c1133 − c1122) + 15(c111133 − c111122)]α2

3 + (c1111 − 3c1122)(α
4
1 + α4

2)

+ [c3333 − 3c1122 − 6(c1133 − c1122)− 15(c111133 − c111122)]α4
3 + 6(c1133 − c1122)(1− α2

3)α
2
3

+ (c111111 − 5c111122)(α
6
1 + α6

2) + (c333333 − 5c111122)α
6
3 + 30(3c112233 − c111133)α2

1α
2
2α

2
3 + c0,

(A.23)

Etetra
mc = [c33 − c11 + 6(c1133 − c1122) + 15(c111133 − c111122)]α2

3 + (c1111 − 3c1122)(α
4
1 + α4

2)

+ [c3333 − 3c1122 − 6(c1133 − c1122)− 15(c111133 − c111122)]α4
3 + (c111111 − 5c111122)(α

6
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2)

+ (c333333 − 5c111122)α
6
3 + 30(3c112233 − c111133)α2
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2
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2
3 + c0,

(A.24)

Finalmente temos a expressão até a sexta ordem para energia de anisotropia

para o caso tetragonal em termos das suas constantes de anisotropia Ki,

Etetra
mc = K0 +K1α

2
3 +K2(α

4
1 + α4

2) +K3α
4
3 +K4(α

6
1 + α6

2) +K5α
6
3 +K6α

2
1α

2
2α

2
3. (A.25)
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A.3 Equivalência cúbica+uniaxial[001]=tetragonal

Podemos mostrar que, para um sistema tetragonal com seu eixo principal de

simetria ao longo do eixo [001], sua energia de anisotropia magnetocristalina pode ser

escrita como uma superposição de anisotropias cúbica e uniaxial [001]. Para tal, basta

reconhecermos inicialmente a expressão para energia de anisotropia uniaxial [001] até a

sexta ordem, ou seja,

E
[001]
uni = K1α

2
3 +K

′

2α
4
3 +K

′

3α
6
3. (A.26)

Partindo da expressão para energia de anisotropia magnetocristalina tetragonal A.25

percebemos que podemos reescrever as constantes K5 e K3 da seguinte forma,

K3 = K2 +K
′
2,

K5 = K4 +K
′
4.

(A.27)

Substituindo estas constantes na expressão A.25 temos a seguinte expressão

Etetra
mc = K0 +K1α

2
3 +K

′

2α
4
3 +K

′

3α
6
3 +K2(α

4
1 + α4

2 + α4
3) +K4(α

6
1 + α6

2 + α6
3) +K6α

2
1α

2
2α

2
3,

(A.28)

onde podemos usar as relações A.5 e A.7 chegando a

Etetra
mc = K0 +K1α

2
3 +K

′

2α
4
3 +K

′

3α
6
3 +K2[1− 2(α2

1α
2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3)]

+K4[1− 3(α4
1α

2
2 + α2

1α
4
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1α
2
3 + α2

1α
4
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2α
2
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4
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2
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2
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2
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2
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2
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(A.29)
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Etetra
mc = K0 +K1α
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4
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(A.31)

onde percebemos claramente que podemos reescrever esta última equação como sendo

Etetra
mc = K0 +K1α

2
3 +K

′

2α
4
3 +K

′

3α
6
3 +Kc

1(α
2
1α

2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3) +Kc

2(α
2
1α

2
2α

2
3), (A.32)

usando as relações Kc
1 = −(2K2 + 3K3) e Kc

2 = (3K4 +K6).

Acabamos de mostrar que a energia de anisotropia magnetocristalina

tetragonal é completamente equivalente a uma superposição de anisotropias uniaxial [001]

e cúbica, ou seja,

Etetra
mc = E

[001]
uni + Ecub

mc . (A.33)
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A.4 Parede de domínio de Bloch

A energia de troca na parede de domínio compete com a energia de anisotropia

dos momentos magnéticos de spin. Como vimos na seção 2.1.1, a energia de troca entre

dois momentos magnéticos de spins adjacentes i e j pode ser escrita como

Eex = −2J ~Si · ~Sj = −2JS2 cos θij, (A.34)

sendo θij o ângulo entre os momentos magnéticos de spins adjacentes na parede de

domínio. Considerando pequenas rotações entre os spins podemos usar a aproximação

cos θ ≈ 1 − θ2/2. Além disso, para uma parede de domínio de 180◦ contendo N spins, o

ângulo adjacente entre os spins pode escrito como sendo θ = π/N . O número de linhas

de spins por unidade de área é dado por 1/a2, (a sendo o parâmetro de rede). Desta

forma, a energia de troca por unidade de área de uma parede de domínio de 180◦, pode

ser escrita como sendo [100]

eex =
Aπ2

2Na
, (A.35)

onde A = 2JS2/a é a constante de rigidez de troca.

Por outro lado, uma quantidade de energia é necessária para que os spins

rotacionem no ambiente anisotrópico. Vamos considerar a densidade de energia de

anisotropia uniaxial que pode ser escrita por

Eu(θ) = Ku1 sin2 θ. (A.36)

Nosso interesse é calcular a variação líquida da densidade de energia de anisotropia na

parede de domínio. Portanto, vamos escrever a equação A.36 em relação ao seu valor

mínimo Em
u , considerando os diferentes caso dos valores de Ku1, como sugere o trabalho

de Lilley [101], ou seja,

Eu(θ) = Ku1 sin2 θ − Em
u . (A.37)
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Os pontos críticos de Eu(θ) são determinados pela equação

E
′

u(θ) = 0 = Ku1 sin(2θ), (A.38)

que conduzem às soluções θ = 0, π/2, π. A segunda derivada E
′′
u(θ) = 2Ku1(cos 2θ)

calculada nos pontos críticos determina os máximos e mínimos. Para θ = 0 ou θ = π,

E
′′
u(π) = 2Ku1. Para θ = π/2, E ′′

u(π/2) = −2Ku1. Isto indica que, se Ku1 > 0, θ = 0 e

θ = π são mínimos de Eu(θ) pois E ′′
u(0) = E

′′
u(π) > 0 com Em

u = 0. Se Ku1 < 0, θ = π/2

é um mínimo de Eu(θ) pois E ′′
u(π/2) > 0 com Em

u = Ku1.

Para os spins girarem de um ângulo de 180◦ graus de um sentido a outro do

eixo de anisotropia, devemos somar a contribuição de todos os spins da parede da seguinte

forma [100]

N∑
i=1

(Ku1 sin2(θ)− Em
u ), (A.39)

que no limite do contínuo se torna a seguinte integral,

N

π

∫ π

0

(Ku1 sin2(θ)− Em
u )dθ. (A.40)

Para Ku1 > 0, a integral em A.40 resulta em NKu1/2 e para Ku1 < 0 em −NKu1/2,

podendo então ser escrita como

N |Ku1|
2

. (A.41)

A expressão A.41 é o resultado para a densidade volumétrica da energia de anisotropia

da parede de domínio com anisotropia uniaxial. Para escrevermos a energia por unidade

de área em relação ao parâmetro de rede a devemos multiplicar a mesma por a. Desta

forma, a energia de anisotropia por unidade de área na parede de domínio é escrita da

seguinte forma

eu =
N |Ku1|a

2
. (A.42)

A densidade superficial de energia na parede de domínio, pode então ser escrita como a

soma das expressões A.35 e A.42. Com efeito, a densidade superficial de uma parede de

Tibério Alves A.4. Parede de domínio de Bloch



Apêndice A. Apêndices 172

domínio é igual a

ep =
Aπ2

2Na
+
N |Ku1|a

2
. (A.43)

Como a energia de troca diminui com o número de spins na rede e a energia de anisotropia

aumenta, a parede de domínio deve se estabilizar para um certo N . Para calcular este

valor, basta resolvermos a equação dep
dN

= 0, o que conduz a solução N = π
√

A
|Ku1|a2 . A

espessura δ da parede de domínio é o número de spins N vezes o parâmetro de rede a, o

que conduz ao seguinte resultado

δ = π

√
A

|Ku1|
, (A.44)

e a densidade superficial ep de energia da parede de domínio sendo dada por

ep = π
√
A|Ku1|. (A.45)
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