
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Exatas e da Terra 

Departamento de Física Teórica e Experimental 

Programa de Pós-Graduação em Física 

 

 

 

Dissertação de Mestrado 

 

 

Propriedades magnéticas quase-estáticas de filmes ferromagnéticos 

amorfos de FeCuNbSiB 

 

Por 

 

Tibério Magno de Lima Alves 

 

 

 

 

 

 

Natal, RN, Brasil 

Julho de 2012  



2 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Exatas e da Terra 

Departamento de Física Teórica e Experimental 

Programa de Pós-Graduação em Física 

 

 

 

Propriedades magnéticas quase-estáticas de filmes ferromagnéticos 

amorfos de FeCuNbSiB 

 

 

Tibério Magno de Lima Alves 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Física do Departamento de Física Teórica e 

Experimental da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte como parte dos pré-requisitos à obtenção do título de 

mestre em física. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Felipe Bohn 

 

 

 

 

Natal, RN, Brasil 

Julho de 2012  



3 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Exatas e da Terra 

Departamento de Física Teórica e Experimental 

Programa de Pós-Graduação em Física 

 

A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova a dissertação: 

 

Propriedades magnéticas quase-estáticas de filmes ferromagnéticos 

amorfos de FeCuNbSiB 

 

Elaborada por 

Tibério Magno de Lima Alves 

 

Como requisito parcial para obtenção do título de 

MESTRE EM FÍSICA 

 

Comissão Examinadora 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Felipe Bohn – Presidente (Orientador), UFRN 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Marcio Assolin Corrêa – Examinador Interno, UFRN 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Alexandre Da Cas Viegas – Examinador Externo, UFSC 

 

Natal, RN, Brasil 

27 de Julho de 2012 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico ao meu amado avô, o querido “Seu Galego”. 

 



5 

 

Agradecimentos 

 

 Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e à minha amada e 

paciente Mãe, a Sra. Edilma Morais que, com sabedoria, amor e paciência me educou tendo como 

base a importância da educação na vida do ser humano. Ao meu avô, o Sr. Edvaldo Alves que 

sempre me apoiou e teve amor suficiente para ser um bom avô e pai que nunca tive. À minha 

amada tia a Sra. Rosenilda Morais, que sempre me serviu como o mais fiel exemplo de sabedoria 

e integridade. Agradeço a minha querida avó, a Sra. Georgina Morais, que soube educar nos 

momentos mais difíceis da minha infância. Enfim, a todos os meus demais familiares que por 

falta de espaço não pude manifestar minha gratidão. 

 Agradeço ao meu orientador, o Prof. Dr. Felipe Bohn, pela orientação, paciência, e pelo 

ótimo exemplo de pessoa e profissional que a mim transmitiu. 

 Expresso aqui minha gratidão aos professores do DFTE que contribuíram para minha 

formação acadêmica, entre eles, os professores Carlos Chesmam, Claudionor Bezerra, Marcio 

Assolin Corrêa, Álvaro Ferraz, Dory Hélio, Luciano Rodrigues, Luís Carlos Jafelice, Arthur 

Carriço e Nilson Sena. 

 Meus agradecimentos a Sabrina Nicolodi de Oliveira Viegas, cuja contribuição foi de 

fundamental importância para conclusão deste trabalho. 

 Aos amados colegas de pós-graduação, os “xofens” Edmilson Félix, André Afonso, 

Manilo Marques, Vivian Escobar, Neymar Pereira, Ubiratan Correa, Rodolfo Bezerra, pelas 

trocas de conhecimentos e momentos de humor. 

 Aos colegas de graduação que também contribuíram para minha formação com as 

discussões sempre proveitosas, em especial, Aline, Caio, Aldízio, Manásseis, Carlos Alípio e 

Rosana. 

 Finalmente, agradeço ao CNPq por ter financiado este trabalho.  

  



6 

 

Resumo 

 

Dentre os temas que despertam interesse da comunidade científica atualmente está o 

entendimento das propriedades magnéticas de sistemas magnéticos com dimensões reduzidas, em 

particular, filmes finos ferromagnéticos. Neste caso, a compreensão e o controle destas 

propriedades, bem como o desenvolvimento de rotas para sua obtenção, são temas cruciais em 

muitos aspectos das tecnologias atuais e futuras de armazenagem e transmissão da informação na 

indústria eletro-eletrônica. Dos materiais que exibem propriedades magnéticas macias, destacam-

se as ligas amorfas e as ligas obtidas por cristalização parcial das mesmas, os chamados materiais 

nanocristalinos. A produção destas ligas na forma de fitas magnéticas tem sido muito comum no 

meio tecnológico e científico, porém são escassas as produções de filmes finos desta liga. Neste 

trabalho, realizamos um estudo das propriedades magnéticas quase-estáticas de filmes 

ferromagnéticos à base de FeCuNbSiB, em uma vasta faixa de espessuras, de 20 a 500 nm, 

produzidos pela técnica de sputtering. Em particular, após caracterização estrutural, realizada via 

difratometria de raios-X, as propriedades magnéticas dos conjuntos de amostras foram 

investigadas através de curvas de magnetização experimentais, obtidas utilizando-se um 

magnetômetro de amostra vibrante, bem como através de curvas teóricas obtidas através de 

modelagem e computação numérica. O processo de modelagem toma como base o modelo 

Stoner-Wohlfarth aplicado para três dimensões, e acrescenta os alguns outros termos de energia, 

tomando como referência os resultados experimentais para magnetização. Neste caso, a partir da 

comparação dos resultados teóricos e experimentais e da análise do comportamento das 

constantes de anisotropia em função da espessura dos filmes, busca-se obter informações sobre o 

processo de magnetização das amostras, identificar rotas para a produção de filmes finos e 

desenvolver uma abordagem teórica para filmes com o intuito de, no futuro, utilizá-la para a 

obtenção de curvas teóricas de outras medidas magnéticas, tais como magnetoimpedância e 

magnetoresistência. 

 

PALAVRAS CHAVES: 

Propriedades magnéticas, curvas de magnetização, filmes ferromagnéticos. 
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Abstract 

 

Today, one of the topics that attracts interest of the scientific community is the 

understanding of magnetic properties of magnetic systems with reduced dimensions, in particular, 

ferromagnetic thin films. In this case, the comprehension and control of these properties, as well 

as the development of routes to obtain them, are crucial issues in many aspects of current and 

future technologies for storage and transmission of information in the electro-electronic industry. 

There are several materials that exhibit soft magnetic properties, and we highlight the amorphous 

alloys and that ones obtained by partial crystallization, so-called nanocrystalline materials. The 

production of these alloys as magnetic ribbons is very common in scientific and technological 

area, but there are just a few works related to the production of these alloys as thin films. In this 

work, we studied the quasi-static magnetic properties of ferromagnetic thin films based on 

FeCuNbSiB in a wide range of thicknesses, from 20 to 500 nm, produced by sputtering. In 

particular, after the structural characterization performed via X-ray diffraction, the magnetic 

properties of the sets of samples were investigated using experimental magnetization curve, 

obtained using a vibrating sample magnetometer, as well as through theoretical curves obtained 

by theoretical modeling and numerical computation. The modeling process is based on the Stoner 

Wohlfarth model applied to three dimensions, and adds some energy terms, using as reference 

experimental results of magnetization. In this case, from the comparison between theoretical and 

experimental results and the analysis of the constant anisotropy behavior as a function of film 

thickness, we aim to obtain further information on the magnetization process of the samples, to 

identify routes for the production of thin films and develop a theoretical to films to use it, in the 

future, in the obtainment of the theoretical curves of some magnetic measurements, such as 

magnetoimpedance and magnetoresistance. 

 

 

KEY-WORDS: 

Magnetic Properties, magnetization curves, ferromagnetic films. 
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1 Introdução 

 

 É notável a procura por materiais magnéticos que possam atuar em escalas cada vez 

menores [1] como, por exemplo, filmes finos nanométricos. A busca por materiais magnéticos 

macios em escalas manométricas vem se intensificando pela sua aplicação em dispositivos 

eletrônicos como, por exemplo, em cabeçotes de leitura magnética. 

 Dos materiais que exibem propriedades magnéticas macias, destacam-se as ligas amorfas 

e as obtidas por cristalização parcial das mesmas, os chamados materiais nanocristalinos. De 

maneira geral, tais materiais possuem uma matriz amorfa magnética embebida de grãos 

ferromagnéticos manométricos. Dentre estes materiais merece destaque a liga do tipo FINEMET 

que apresenta alta permeabilidade, baixa anisotropia, alta magnetização de saturação e também 

alta resistividade em comparação a outras ligas nanocristalinas. 

 A composição desta liga é à base de Ferro, Silício e Boro com aplicação dos aditivos 

Nióbio e Cobre sendo na composição Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 e cada um destes elementos sendo de 

fundamental importância para as propriedades magnéticas deste material [2]. A produção desta 

liga na forma de fitas magnéticas tem sido muito comum no meio tecnológico e científico, porém 

são escassas as produções de filmes finos desta liga. 

 As propriedades magnéticas de ligas nanocristalinas como as de FINEMET foram 

elucidadas com o modelo de anisotropia aleatória proposto por G. Herzer et.al. Este modelo 

explica as propriedades magnéticas macias deste material, considerando uma distribuição de 

elementos manométricos cristalinos com alto valor de anisotropia, mas distribuídos 

aleatoriamente, acarretando em baixa anisotropia efetiva e em baixos valores de campo coercivo. 

Por outro lado, ferramentas muito úteis na investigação física destas propriedades 

magnéticas e dos processos de magnetização são a modelagem e computação das curvas de 

magnetização [3]. A obtenção de parâmetros físicos de sistemas magnéticos pode ser feita através 

das curvas computadas como, por exemplo, as constantes de anisotropia. 

Este trabalho estava inicialmente direcionado para o estudo da evolução das propriedades 

estruturais e magnéticas de filmes finos à base de FeCuNbSiB após tratamentos térmicos 

(cristalização) durante e depois do processo de deposição. Pelo fato de diversos problemas 

ocorrerem ao longo do trabalho, tais como vazamentos no sistema de sputtering, que não 
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permitiram a continuação das produções das amostras com tratamentos térmicos, o trabalho se 

voltou para modelagem e computação numérica dos resultados das amostras até então produzidas 

sem tratamento térmico (como feitas). 

O estudo de propriedades magnéticas quase-estáticas através de modelagem e computação 

numérica realizadas neste trabalho teve também o objetivo de verificar, em detalhe, os 

procedimentos que o grupo (Dr. Felipe Bohn, Dr. Marcio Assolin, Dr. Carlos Chesmam, Dr. 

Alexandre Barbosa)  vem realizando, uma vez que o modelo aplicado neste trabalho é vastamente 

utilizado para simulação de medidas de impedância. 

Neste trabalho, foram produzidos diferentes conjuntos de amostras de filmes finos 

ferromagnéticos e suas propriedades estruturais e magnéticas foram investigadas. Além disto, a 

fim de obter maiores informações sobre o processo de magnetização e propriedades magnéticas, 

foi desenvolvida uma rotina computacional em um sistema algébrico computacional que computa 

curvas de magnetização de filmes finos à base de FeCuNbSiB baseada no modelo de rotação 

coerente (Stoner-Wohlfarth) com adição de mais termos de energia na expressão total da energia. 

A intenção de aplicar o modelo de rotação coerente é de obter um comportamento global da 

amostra ferromagnética desconsiderando assim os domínios magnéticos criados durante o 

processo de magnetização. O modelo usado é simplificado, mas ainda assim pode trazer 

informações importantes sobre o processo de magnetização e das constantes de anisotropia das 

amostras produzidas neste trabalho. 

Esta dissertação está organizada em 6 capítulos. O Capítulo 1 apresenta uma breve 

introdução sobre os interesses científicos e tecnológicos dos materiais nanocristalinos e a 

importância da modelagem e computação. O Capítulo 2 traz um apanhado sobre energia livre 

magnética, domínios magnéticos e processo de magnetização. No Capítulo 3, uma abordagem 

conceitual teórica dos materiais magnéticos amorfos e nanoestruturados é realizada. No Capítulo 

4, descrevem-se os métodos experimentais e teóricos aplicados no trabalho. No Capítulo 5, são 

apresentados e discutidos os resultados experimentais e teóricos. Por fim, o Capítulo 6 é devotado 

às conclusões e perspectivas. 
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2 Revisão teórica 

 

Neste capítulo, é apresentado um breve apanhado teórico sobre energia livre magnética de 

um material ferromagnético, domínios magnéticos e o processo de magnetização. 

 

2.1 Energia livre magnética 

 

Com o advento da teoria de campo molecular por P. Weiss, puderam-se interpretar os 

aspectos principais do ferromagnetismo partindo de duas hipóteses: a existência de um campo 

molecular (ou campo médio) e a existência das estruturas de domínios magnéticos [4]. Com isso, 

Weiss foi capaz de explicar a existência de materiais ferromagnéticos magnetizados em 

temperatura ambiente, entretanto, a explicação da interação entre os momentos magnéticos em 

tais materiais permanecia ainda em aberto. Deve-se a W. Heisenberg a descrição do campo 

molecular como um fenômeno de natureza quântica abordando o mesmo como uma interação de 

troca [5]. Em 1935, L. Landau e E. Lifshitz [6] desenvolveram uma teoria para origem dos 

domínios magnéticos em função das diferentes expressões de energia que um sistema magnético 

pode apresentar. 

Assim, toda informação associada a um sistema magnético deve estar presente na energia 

livre magnética, descrevendo então o processo de magnetização associado a tal sistema [4]. 

É muito comum expressar a energia livre magnética F como sendo a integral do somatório 

de todos os termos de densidade de energia relacionados à interação ferromagnética de troca, 

Zeeman, magnetostáticas, magnetocristalinas e magnetoelásticas. Então 

 

  ∫   

 

{                  }                                              

 

onde     é a densidade de energia de troca,    é a densidade de energia Zeeman,     é a densidade 

de energia magnetostática,     é a densidade de energia magnetocristalina e     é a densidade de 
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energia magnetoelástica. Cada uma dessas densidades podendo ser dadas em erg/cm
3
. A seguir 

será apresentada uma descrição básica de cada um dos termos de energia. 

 

2.1.1 Energia de troca 

 

 Também conhecida como energia de exchange a energia de troca representa a interação 

entre os momentos angulares de spin dos átomos que compõem o material ferromagnético. Esta é 

a energia responsável pelo ordenamento ferromagnético do material, ou seja, o ferromagnetismo 

[7]. Considerando dois átomos localizados nos sítios   e   de uma rede, com momentos angulares 

de spin    e   , medidos em múltiplos de  , a densidade de energia de troca,    , é dada por 

 

     ∑     
⃗⃗⃗  

   

   
⃗⃗⃗                                                                    

 

onde     representa a integral de exchange, que indica a intensidade de interação de troca entre o 

i-ésimo momento magnético de spin e o j-ésimo momento magnético de spin.     representa 

também o tipo de ordenamento magnético do material em questão sendo ordenamento do tipo 

ferromagnético se       e do tipo antiferromagnético se      . Desta forma, o estado mínimo 

de energia para dois sítios adjacentes será atingido se os momentos magnéticos de spin forem 

paralelos, no caso ferromagnético, ou antiparalelos, no caso antiferromagnético. 

 Uma aproximação útil é a aproximação de interação para primeiros vizinhos, pois a 

interação de exchange é de curto alcance. Considerando também que o ângulo   entre os 

momentos magnéticos de spin vizinhos é pequeno, a equação 2.2 fica 

 

     ∑   
   

             ∑    
 

   

                                       

 

sendo J a integral de troca, S o valor do spin e C é uma constante de integral. 
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 Podemos também aproximar a equação 2.3 para o limite contínuo, isto é, o conjunto de 

spins pode ser substituído pela variável contínua de magnetização  ⃗⃗ . Assim, a densidade de 

energia de troca é dada por [6] 

 

     ∑     
 

 

   

                                                                

 

onde A dado em erg/cm é a constante de troca e M é dado em emu/cm
3
. Temos que        , 

sendo   a integral de troca,   é o valor de spin e   é o parâmetro de rede. 

 

2.1.2 Energia Zeeman 

 

 A energia Zeeman é a energia fruto da interação entre o campo magnético externo,  ⃗⃗    , 

com a magnetização do material,  ⃗⃗  [8]. A densidade de energia Zeeman,   , é dada por 

 

     ⃗⃗      ⃗⃗                                                                     

 

com valores comuns da ordem de 1 – 10
9
 erg/cm

3
. Contudo, é observada uma dependência das 

propriedades magnéticas do material com relação à direção do campo aplicado, sugerindo a 

existência de anisotropias magnéticas. Existem vários tipos de anisotropias magnéticas, dentre as 

quais podemos citar a anisotropia relacionada a efeitos de forma, de origem magnetocristalina e 

de origem magnetoelástica. 

 

2.1.3 Energia magnetostática (Anisotropia de forma) 

 

 A principal contribuição da energia magnetostática vem do campo desmagnetizante,  ⃗⃗  . 

Este campo se origina da descontinuidade da componente normal da magnetização através da 

superfície que contorna o material magnético e tem sentido oposto ao campo aplicado [9]. Dito 
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de outra forma, o campo desmagnetizante é gerado pelo surgimento de cargas magnéticas no 

material. 

 A equação que representa a descontinuidade da componente normal da magnetização 

numa interface é dada por 

 

   ̂  ( ⃗⃗    ⃗⃗  )                                                              

 

sendo  ⃗⃗   e  ⃗⃗   as magnetizações nos meios 1 e 2, respectivamente, separados por uma interface 

com vetor normal  ̂ e   é a densidade superficial de cargas magnéticas. Lembrando que estas 

cargas não são cargas no sentido físico, mas sim uma ferramenta para calcular o campo 

desmagnetizante no material [9]. 

 Com o intuito de demonstrar o comportamento dessas “cargas”, a figura 2.1 mostra o 

sentido do campo magnético aplicado, o campo desmagnetizante e os momentos magnéticos, 

representados por pequenos ímãs. Cada momento magnético tem seu pólo norte compensado pelo 

pólo sul do momento adjacente no interior do material, mas nas extremidades não, de tal forma 

que surgem pólos livres induzidos na superfície. A energia magnetostática surge da relação entre 

magnetização do material e o campo desmagnetizante criado. 
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Figura 2.1: Natureza do campo desmagnetizante. (a) No interior do material, os pólos magnéticos dos momentos 

magnéticos criados se cancelam de um momento magnético para outro. (b) Na superfície, onde não há cancelamento, 

surgem cargas magnéticas. Os dois vetores indicam a magnetização  ⃗⃗  e o campo desmagnetizante  ⃗⃗  . Retirada da 

referência [10]. 

 

 A energia magnetostática de um material devido ao campo desmagnetizante é dada por 

[11] 

 

     
 

 
 ∫  ⃗⃗   ⃗⃗                                                                

 

sendo a integral feita sobre o volume da amostra e o fator 1/2 indica uma correção do fato da 

integral calcular duplamente o contendo energético de uma amostra magnetizada numa campo 

magnético. Esta integral apresenta-se bem complicada para várias geometrias, mas se torna mais 

simples para algumas geometrias que apresentam simetria, como é o caso do elipsoide, da casca 

cilíndrica infinita e do plano infinito, que serão tratados a seguir. 

 Para geometrias simples em relação ao cálculo do tensor desmagnetizante, como um 

elipsoide [11], por exemplo, o campo desmagnetizante pode ser escrito como 

 

 ⃗⃗     ⃡   ⃗⃗                                                                        
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onde  ⃡  é o tensor desmagnetizante e  ⃗⃗  é a magnetização considerada uniforme em toda a 

amostra. Sendo assim a energia desmagnetizante na equação 2.7 é dada por 

 

    
 

 
 ∫  ⃗⃗   ⃡   ⃗⃗                                                                

 

    
 

 
  ⃗⃗   ⃡   ⃗⃗                                                                   

 

sendo V o volume da amostra. A densidade de energia magnetostática será 

 

    
 

 
  ⃗⃗   ⃡   ⃗⃗                                                                  

 

Se os semieixos do elipsoide coincidem com eixos coordenados, então o traço da matriz  ⃡ é dado 

por 

 

  ( ⃡)                                                                         

 

Uma direção arbitrária da magnetização com respeito aos semieixos no elipsoide pode ser 

caracterizada pelos cossenos diretores   ,    e    sendo esses os ângulos que a magnetização faz 

com os eixos coordenados x, y e z, respectivamente  [11]. O tensor é dado então por 

 

 ⃡  (

    
    

    

)                                                              

 

e a densidade de energia desmagnetizante é dada por 

 

    
 

 
   

 (    
      

      
 )                                            



19 

 

 

No caso de uma esfera, o tensor  ⃡ é [11] 

 

 ⃡  

(

 

  
 ⁄   

   
 ⁄  

    
 ⁄ )

                                                     

 

e a densidade de energia magnetostática fica igual a 

 

         
 (  

    
    

 )                                                  

 

Entretanto, a condição de normalização dos cossenos diretores   
    

    
    conduz a (para 

uma esfera) 

 

         
                                                                  

 

Para um cilindro infinitamente longo, temos que 

 

 ⃡  (
    
    
   

)                                                           

 

e a densidade de energia magnetostática é dada por 

 

    
 

 
   

                                                              

 

       
                                                                     

 

Para um plano fino infinito se estendendo ao plano x-y [11] o tensor desmagnetizante é 

dado por 



20 

 

 

 ⃡  (
   
   
    

)                                                                

 

o que gera uma energia magnetostática dada por (cgs) 

 

        
                                                                 

 

Este é um importante resultado para filmes finos [11]. Como a densidade de energia 

magnetostática depende de   
 , este termo de energia se torna predominante em relação aos 

outros termos de energia, e como o mínimo de energia magnetostática é alcançado em      , a 

magnetização tende a se orientar numa direção no plano do filme fino. 

 

2.1.4 Energia de anisotropia magnetocristalina 

 

 É fato experimental que na maioria dos materiais ferromagnéticos, a magnetização 

apresenta certas direções preferenciais de orientação que podem coincidir com os eixos 

cristalográficos do material. Num arranjo cristalino os momentos magnéticos interagem entre si e 

com a rede, e essas interações são modificadas pela simetria da rede cristalina, assim, surgem 

contribuições anisotrópicas para a energia livre magnética [4]. 

 A energia de anisotropia magnetocristalina é a energia que expressa a relação entre os 

eixos preferenciais de magnetização com os eixos cristalográficos da rede cristalina. A natureza 

física deste efeito se deve ao acoplamento spin-órbita, que, nesta situação, dificulta a livre rotação 

do momento magnético local. 

 Chamamos de eixo fácil de magnetização a direção cristalográfica em que a magnetização 

tende a se alinhar com mais facilidade e de eixo duro de magnetização a direção cristalográfica 

em que a magnetização tende a se alinhar com mais dificuldade quando a amostra é submetida a 

um campo magnético externo. A energia de anisotropia magnética está intrinsecamente ligada à 

estrutura cristalina do material, por exemplo, se a estrutura cristalina do material for cúbica, a 

densidade de anisotropia magnetocristalina,    , é dada por [5] 
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onde as constantes    e    são as constantes de primeira e segunda ordem, respectivamente, e os 

   (       ) são os cossenos diretores da magnetização em relação aos eixos cristalográficos. 

Os valores absolutos de    e    bem como os seus sinais definem os eixos fácil e duro de 

magnetização. Os termos de ordens superiores são desprezados devido suas pequenas 

contribuições para a energia. A fim de exemplificar, podemos citar o ferro e o níquel como 

materiais que apresentam anisotropia cúbica. Para o ferro temos          e para o níquel 

temos      e     . Já o cobalto, apresenta anisotropia uniaxial, devido à estrutura cristalina 

hcp. Para estruturas cúbicas, podemos escrever a energia magnetocristalina como sendo [5] 

 

         
        

                                                            

 

onde   representa o ângulo entre o vetor magnetização e o eixo de fácil magnetização. Com o 

intuito de mostrar a dependência da curva de magnetização com a direção do campo aplicado, na 

figura 2.2 temos as curvas para ferro, níquel e cobalto nas diferentes orientações cristalográficas 

[5]. 

 

 

 

Figura 2.2: Curvas de magnetizações medidas em diferentes orientações cristalográficas para os monocristais de 

ferro, níquel e cobalto. Retirada da referência  [5]. 
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A obtenção teórica dos valores das constantes de anisotropia magnetocristalina é uma 

tarefa bastante difícil. É comum obter tais valores por medidas experimentais. A tabela 2.1 

mostra valores típicos para as constantes de anisotropia cristalina dos materiais citados 

anteriormente. 

 

Tabela 2.1: Constantes de anisotropia magnetocristalinas para o Fe, Ni e Co. Retirado da referência [5]. 

Elemento Estrutura    (10
4
 erg/cm

3
)    (10

4
 erg/cm

3
) 

Fe b.c.c 48 5 

Ni f.c.c -4,5 2,3 

Co hexagonal 410 100 

 

Em materiais amorfos, como não há uma estrutura cristalina de longo alcance a 

anisotropia magnetocristalina existe apenas em regiões muito pequenas cujas direções que 

definem a anisotropia de cada uma são aleatórias, de tal forma que quando somada em toda a 

amostra, as contribuições para a energia de anisotropia magnetocristalina tornam-se muito 

pequenas. 

 

2.1.5 Energia de anisotropia magnetoelástica 

 

 Assim como na energia de anisotropia magnetocristalina a energia de anisotropia 

magnetoelástica tem origem no acoplamento spin-órbita, então, como o spin segue firmemente o 

orbital quântico, podem ocorrer mudanças na estrutura cristalina do material [9]. O efeito 

magnetostrictivo é justamente a deformação do material ferromagnético quando este está 

submetido a um campo magnético. A grandeza que quantifica a magnetostricção é o alongamento 

 , que é escrito como       , onde    representa a variação de comprimento numa direção da 

amostra e   representa o comprimento inicial da amostra nesta direção. 

 A deformação produzida num sistema por stress interno ou externo faz surgir certas 

direções de magnetização favoráveis do ponto de vista energético. Sendo assim, a energia de 

anisotropia magnetoelástica expressa a interação entre a magnetização do material com a 

deformação na estrutura cristalina. Num caso de um material com estrutura cristalina cúbica a 

densidade de energia magnetoelástica pode ser escrita como [9] 
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sendo   o módulo da tensão,    são os cossenos diretores da magnetização,    são os cossenos 

diretores da tensão são      e      são os valores da magnetostricção de saturação quando o 

cristal é magnetizado nas direções [100] e [111]. Num caso particular em que a magnetostricção é 

isotrópica, ou seja, a dilatação (ou contração) não tem direção privilegiada, podemos supor que 

             sendo    a magnetização no estado saturado. Desta forma podemos escrever a 

densidade de energia magnetoelástica como sendo 

 

     
 

 
     ̂   ̂  

                                                           

 

onde  ̂  representa o vetor que indica a direção do stress e  ̂ é o vetor unitário que dá a direção a 

magnetização e   é o módulo da tensão. A tabela 2.2 a seguir contém alguns valores de 

magnetostricção de saturação de alguns materiais. 

 

Tabela 2.2: Valores de magnetostricção de saturação para alguns materiais. 

Retirados da referência [9]. 

Material           

Fe                  

Ni                   

FeO  Fe2O3          78      

Co0.8Fe0.2  Fe2O3            120      

Ni0.8Fe0.2O   Fe2O3                  

    

Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 

(Amorfo) 
        

 

 De acordo com a equação 2.26 podemos perceber que a densidade de energia 

magnetoelástica depende do produto de   por  . O resultado de tal produto define a direção do 



24 

 

eixo fácil de anisotropia em relação ao eixo da tensão, se      um eixo de fácil magnetização é 

induzido paralelamente ao eixo da tensão, se      então um eixo de fácil magnetização é 

induzido em uma direção ortogonal ao eixo da tensão. 

 No tocante a filmes finos, a medida de magnetostricção é bastante complexa de ser obtida 

já que o filme adere ao substrato impedindo do filme variar seu comprimento livremente. A 

maior parte da energia de anisotropia magnetoelástica em filmes se deve a tensões internas 

armazenadas durante o processo de produção da amostra. 

 

2.2 Domínios magnéticos 

 

2.2.1 Introdução 

 

 Como citado no início da seção 2.1, P. Weiss propôs a existência de um campo molecular 

e de uma estrutura de domínios magnéticos para elucidar o entendimento sobre o 

ferromagnetismo dos materiais. A existência deste campo molecular, que é da ordem de 10
7 

Oe, 

induz os momentos magnéticos atômicos ao alinhamento a despeito do efeito da agitação térmica 

que tende a desalinhá-los [5]. Estes valores de campo seriam suficientes para magnetizar 

completamente um material ferromagnético, mas o que se observa é que mesmo a campo nulo 

um material ferromagnético apresenta magnetização baixa ou até mesmo nula. Weiss sugeriu 

então a existência de domínios magnéticos, que seriam regiões onde a magnetização estaria num 

estado uniforme de saturação. Estes domínios magnéticos podem ter direções de magnetização 

aleatórias de tal forma que no estado desmagnetizado a soma das magnetizações correspondentes 

a todos os domínios é zero [6]. Eles podem ser vistos como o resultado do processo de 

minimização da energia livre magnética, sendo a energia magnetostática o principal pivô da 

geração de domínios magnéticos. A figura 2.3 ilustra a formação de domínios magnéticos com 

objetivo de fazer com que o sistema ferromagnético chegue num estado de estabilidade 

energética. 
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Figura 2.3: Aparecimento de domínios magnéticos. (a) Amostra espontaneamente magnetizada apresentando 

apenas um domínio (monodomínio). (b) e (c) surgimento de domínios com magnetizações opostas. (d) e (e) Amostra 

já apresentando estruturas de domínios de fechamento. Retirada da referência  [5]. 

 

2.2.2 Paredes de domínio 

 

 A região de interface entre os domínios magnéticos é chamada de paredes de domínio. 

Estas podem ser classificadas com relação ao ângulo formado entre os vetores que correspondem 

às magnetizações dos domínios adjacentes [6]. Neste caso, como exemplos, destacam-se as 

paredes de domínio de     , com magnetizações dos domínios opostas, e as paredes de domínio 

de     com as magnetizações dos domínios perpendiculares.  

 Além da classificação referente ao ângulo entre as magnetizações dos domínios, existe 

também a classificação referente ao padrão de rotação dos momentos magnéticos dentro da 

parede de domínio. Nas paredes de Bloch a rotação dos momentos magnéticos se dá de tal forma 

que os momentos magnéticos saem do plano de magnetização dos domínios adjacentes. Já nas 

paredes de Néel a rotação dos momentos magnéticos se dá de tal forma que a mudança de 

orientação dos momentos magnéticos ocorre no mesmo plano da magnetização dos domínios 

magnéticos [4], conforme mostra a figura 2.4. 
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(a) (b) 

 

Figura 2.4: (a) Na parede de Bloch os momentos magnéticos giram para fora do plano da magnetização. (b) Na 

parede de Néel os momentos magnéticos giram no mesmo plano da magnetização. Retirada da referência  [12]. 

 

 É notável que a mudança gradual de orientação dos momentos magnéticos na parede de 

domínio se deve ao fato de que a energia magnética na parede seja minimizada. A densidade de 

energia magnética associada à parede de domínio é a soma das energias de troca e de anisotropias 

dos momentos magnéticos, sendo assim, a parede apresentará uma configuração tal que o valor 

da energia da parede seja mínimo. Neste caso, a parede de domínio não apresenta uma mudança 

abrupta de orientação de momentos magnéticos (o que resultaria em uma densidade de energia de 

troca máxima e densidade de energias de anisotropias mínima) nem uma mudança orientação 

muito suave de momento magnético para momento magnético (o que resultaria em uma 

densidade de energias de anisotropias máxima e densidade de energia de troca mínima). A 

espessura da parede é tal que o balanço energético entre os dois tipos de energia seja favorável do 

ponto de vista de estabilidade do sistema. Esta estabilidade é adquirida quando o sistema se 

encontra num estado em que a energia total apresenta seu valor mínimo. 

 

2.3 O processo de magnetização e a curva de histerese 

 

 O processo de magnetização de um material ferromagnético é a evolução da magnetização 

do material face à aplicação de um campo magnético externo. Com a aplicação gradual do campo 

magnético, o material ferromagnético reorganiza sua estrutura de domínios e consequentemente a 

orientação da magnetização do material [9]. A curva de histerese é a medida da componente da 

magnetização em função do campo magnético aplicado ao longo de alguma direção em relação à 
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direção de aplicação do campo magnético. Se esta direção coincidir com a de aplicação do campo 

magnético, estamos medindo a componente longitudinal, e esta direção for perpendicular à 

aplicação do campo magnético então estamos medindo a componente transversal. Uma terceira 

componente perpendicular às duas anteriores é denominada polar. 

A figura 2.5 exibe uma curva de histerese longitudinal típica e alguns elementos 

importantes que descrevem o comportamento magnético de um material ferromagnético bem 

como uma (apenas como ilustração) estrutura de domínios de fechamento evoluindo para um 

monodomínio. No eixo das abscissas estão valores de campo magnético medidos em Oe 

(Oersted) e no eixo das ordenadas estão valores de magnetização medidos em emu/g. 

Inicialmente em (a) temos o valor da magnetização nula, o valor do campo denotado por    para 

o qual isto é verdade é chamado de campo coercivo, neste ponto a magnetização é nula e 

ilustrada pela estrutura de domínios de fechamento em (a), ou seja, a soma dos momentos 

magnéticos referentes aos domínios é nula. Com o aumento do campo magnético, no ponto (b) já 

temos uma magnetização diferente de zero e, portanto uma nova estrutura de domínios devido ao 

movimento das paredes de domínios. Este movimento se dá até que todos os domínios tenham 

seus momentos magnéticos alinhados na direção do eixo de fácil magnetização, isto está 

evidenciado em (c). A partir daí, para campos mais elevados o processo de magnetização se dá 

por rotação da magnetização tendendo se alinhar com a direção do campo magnético aplicado, o 

que está evidenciado em (d), até que se chegue ao estado de saturação em (e) com magnetização 

dada por   . Se agora diminuirmos a intensidade do campo magnético aplicado até zero, a 

magnetização diminui de valor chegando a um valor denominado de magnetização remanente e 

denotado por   . Aumentando-se agora o campo magnético só que em direção contrária, 

passamos pelo valor de menos o campo coercivo    , e aumento ainda mais no sentindo 

negativo o valor do campo o processo descrito anteriormente se repete só que acompanhando o 

novo sentido do campo aplicado, até que se chega novamente à saturação, só que dado por    .  

Do ponto de vista energético, a configuração das paredes de domínio é tal que minimize a 

energia livre magnética. 
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Figura2.5: Curva de histerese de um material ferromagnético e abaixo algumas configurações ilustrativas de 

paredes de domínios. Em (a) uma configuração de magnetização nula para o campo coercivo   . Em (b) a estrutura 

de domínios se modifica com o movimento das paredes devido ao aumento do campo. Em (c) a magnetização está 

orientada ao longo do eixo de fácil magnetização. A partir daí com o aumento do campo aplicado, o processo se dá 

por rotação da magnetização, o que é ilustrado em (d). Até que em (e) a magnetização se alinha com o campo 

magnético. 
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2.4 O modelo de Stoner-Wohlfarth 

 

2.4.1 Introdução 

 

Uma ferramenta útil para análise de resultados não só em magnetismo, mas em qualquer 

área da física, são as aplicações de modelos matemáticos e físicos para um sistema em interesse 

através de computações numéricas. Neste trabalho foram desenvolvidas algumas rotinas 

computacionais baseadas no modelo de Stoner-Wohlfarth (rotação coerente). As computações 

foram executadas em um sistema algébrico computacional para ajustes das curvas de 

magnetização, com possibilidade de obtenção de todas as componentes da magnetização, ou seja, 

as componentes longitudinal, transversal e polar. 

 

2.4.2 O modelo de Stoner-Wohlfarth e a sua aplicação neste trabalho 

 

 O modelo de Stoner-Wohlfarth (também chamado de rotação coerente [13]) é o mais 

simples modelo do ferromagnetismo aplicável a estruturas de grãos magnéticos pequenos, o 

suficiente para serem formados de apenas um domínio magnético. Neste modelo, a partícula é 

uniformemente magnetizada e a geometria do monodomínio é elipsoidal com dois semieixos 

iguais (na direção x e na y) e um terceiro diferente a fim de que a anisotropia de forma e outra 

anisotropia uniaxial conduzam uma anisotropia efetiva [13]. 

Vamos ilustrar na figura 2.6 um material ferromagnético elipsoidal de magnetização 

uniforme que possui apenas anisotropia uniaxial, isto é, existe um eixo ao qual a magnetização 

prefere se alinhar a fim de minimizar a energia, e está sujeito a aplicação de um campo magnético 

externo e estático  ⃗⃗ . Neste modelo, a magnetização  ⃗⃗  sempre se mantém no mesmo plano em 

que está o vetor campo magnético e o eixo de anisotropia uniaxial. 
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Figura 2.6: Representação do modelo de Stoner-Wohlfarth para uma amostra ferromagnética elipsoidal.   é o 

ângulo que a magnetização faz com o eixo de anisotropia,   é o ângulo entre o eixo de anisotropia e a direção do 

campo magnético que está na direção z e   é o ângulo azimutal da direção do campo magnético. Retirada da 

referência [13]. 

 

 Neste caso a magnetização  ⃗⃗  está sujeita a influência do campo magnético externo e da 

tendência de alinhamento à direção do eixo de anisotropia. As energias que o sistema apresenta 

são a energia Zeeman, dada por   ⃗⃗   ⃗⃗  (cgs), e a energia de anisotropia efetiva,             , 

onde      representa a constante de anisotropia efetiva em função da constante de anisotropia 

uniaxial e das componentes do tensor desmagnetizante [13]. Sendo assim, a densidade de energia 

total no modelo é dada por 

 

                                                                     

 

 No equilíbrio, a magnetização se orienta num ângulo tal que minimiza a energia, digamos 

  . É útil aqui introduzirmos o conceito de campo de anisotropia onde podemos simplificar a 

expressão da energia. Chamaremos             e        sendo que o campo de 

anisotropia   . 

Matematicamente  [13], a condição de mínimo para a energia é satisfeita quando 
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e quando 

 

(
      

   
)

    

                                                                 

 

usando o conceito de campos de anisotropia e normalizando a magnetização para        

temos então que, primeiro, a primeira derivada é nula, 

 

                                                                         

 

e segundo, a segunda derivada deve ser maior que zero 

 

                                                                        

 

 Sem perda de generalidade, podemos definir a direção de aplicação do campo como sendo 

a direção x no plano cartesiano. Sendo assim, a magnetização longitudinal normalizada é a 

componente x de       , ou seja,             . E a componente transversal da 

magnetização normalizada é             . 

 De forma sucinta, podemos afirmar que o processo numérico para resolver (2.30) consiste 

em encontrar os valores de    que minimizam a energia para os valores de h (campo magnético 

aplicado). Na figura 2.7 a seguir, temos uma representação do processo de histerese através da 

evolução do mínimo de energia para diferentes valores de campo h aplicado e      . Abaixo a 

direita temos os pontos no gráfico de       para cada posição do mínimo indicada.  
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Figura 2.7: A evolução do mínimo de energia com a aplicação do campo h para      .   é o ângulo que a 

magnetização faz com a direção de aplicação do campo magnético e   é o ângulo entre o eixo de anisotropia e a 

direção do campo. O pequeno ponto preto representa a posição do mínimo de energia e perceba que o mínimo se 
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desloca com a evolução do campo magnético h e quando o mínimo se torna ponto de sela ele “salta” para outro 

mínimo a fim de manter o sistema sempre estável [4]. A curva de magnetização é referente à componente 

longitudinal da magnetização. 

 

2.4.3 A histerese no modelo de Stoner-Wohlfarth 

 

A resposta de um material ferromagnético à aplicação de um campo magnético  ⃗⃗  é a 

magnetização  ⃗⃗ . Uma das características dessa grandeza é sua não-linearidade em função do 

campo magnético aplicado, exceto para altos campos onde  ⃗⃗  é proporcional a  ⃗⃗  [13]. Uma 

análise útil que se faz de um material ferromagnético é a medida da magnetização através de um 

ciclo de valores de campos magnéticos. A curva obtida é então chamada de curva de histerese, e 

expressa o processo de magnetização de um material ferromagnético como um processo 

termodinâmico. 

 Para o modelo de Stoner-Wohlfarth com energia total dada pela equação 2.27 as curvas de 

histerese são as ilustradas na figura 2.8 e na figura 2.9 para diferentes valores de  . Perceba que 

para todos os ângulos o processo de histerese (a componente longitudinal da magnetização) se 

apresenta como um processo irreversível atestado pela área fechada que a curva apresenta. Para o 

caso particular de      , o processo é completamente reversível. Para os outros casos existem 

trechos em que o processo é reversível e em outros em que o processo é irreversível. 

 A histerese surge no modelo de Stoner-Wohlfarth pelo fato de não existir simetria com 

relação ao campo aplicado e eixo de anisotropia na curva de “ida” (de   ⃗⃗     até  ⃗⃗    ) com 

relação à curva de “volta” (de  ⃗⃗     até   ⃗⃗    ). Esta assimetria entre os caminhos da curva de 

magnetização gera histerese ainda que no modelo exista apenas um domínio. Podemos ver isso na 

figura 2.7, por exemplo, seja a situação representada na letra (c), onde o mínimo de energia 

“salta” para o próximo mínimo. Após este salto, se tentarmos diminuir o valor de campo h a fim 

de tentarmos colocar o mínimo de energia onde estava, não conseguiremos fazer o mínimo 

retornar à posição do mínimo anterior. O mínimo agora só voltará para o mínimo anterior quando 

este se tornar ponto de cela, ou seja, isto configura uma etapa em que o processo é irreversível. 
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Figura 2.8: Curva de histerese longitudinal para vários valores de   (              ) com        sendo o 

campo de anisotropia. Perceba os casos especiais para      e      . Retirada da referência [13]. 

 

 

 

Figura 2.9: Curva de histerese transversal para vários valores de   (              ) com        sendo o 

campo de anisotropia. Perceba os casos especiais para      e      . Retirada da referência [13]. 
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 Neste trabalho, aplicamos o modelo Stoner-Wohlfarth a um sistema macroscópico (filme 

fino) que pode conter uma infinidade de domínios magnéticos e veremos o quão próximo este 

modelo estará compatível com os resultados experimentais. Mesmo um filme fino não tendo 

geometria de um elipsoide que conduz a uma anisotropia efetiva, a geometria do filme fino 

também não apresenta grandes complicações na expressão da densidade de energia livre 

magnética [11], como será visto na secção 4.6. 
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3 Materiais magnéticos amorfos e nanoestruturados 

 

3.1 Introdução 

 

Podemos classificar os materiais magnéticos (em termos de sua curva de histerese) em 

função de sua resposta a aplicação de um campo magnético que a ele é submetido [9]. Um 

material ferromagnético considerado macio é aquele que apresenta baixo campo coercivo, alta 

permeabilidade e baixas perdas energéticas por histerese. Já um material considerado duro é 

aquele que apresenta alto campo coercivo, baixa permeabilidade e grandes perdas energéticas por 

histerese. Essas duas classes têm aplicações tecnológicas diferentes, por exemplo, os materiais 

macios têm grande aplicabilidade em sistemas que necessitem de respostas rápidas a campos 

magnéticos, como é o caso dos cabeçotes de leitura magnética e em núcleo de transformadores. 

Já materiais magnéticos duros necessitam de manter seu estado de magnetização mesmo que 

campos externos venham a atuar, como por exemplo, em fitas magnéticas usadas em cartões de 

crédito. A figura 3.1 exibe duas curvas de magnetização típicas. Uma de um material 

magneticamente macio outra de um material magneticamente duro. 

 

 

 

Figura 3.1: Curvas de histerese típicas. Uma de um material magneticamente duro e outro de um material 

magneticamente macio. Perceba que a curva referente a um material magnético macio, o campo coercivo é baixo ao 

contrário do campo coercivo do material magnético duro. 
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3.2 Materiais magnéticos amorfos e nanoestruturados 

 

A procura por materiais magnéticos macios vem se intensificando desde as décadas finais 

do século passado com a necessidade de aperfeiçoamento dos núcleos de máquinas elétricas. E 

com o avanço da eletrônica a necessidade de materiais de resposta magnética rápida impulsionou 

as descobertas de ligas com estruturas amorfas que apresentaram propriedades magnéticas 

melhores do que as ligas encontradas até então. Entendem-se aqui por amorfo a estrutura 

desordenada dos átomos que compõe a liga. Esta característica estrutural permite às ligas amorfas 

a terem alta permeabilidade. Como foi o caso da liga Fe–C–P descoberta em 1967 por P. Duwez 

e S. C. H. Lin, esta liga apresentava baixa coercividade alta permeabilidade e alta magnetização 

de saturação [14]. No início dos anos 60, T. Kaneyoshi et al. produziu materiais magnéticos em 

formas de fitas usando ligas amorfas utilizando a técnica de melt-spinning, que consiste em 

resfriar rapidamente a liga fundida afim de não permitir que a liga se cristalize [15]. Em 

comparação com as ligas cristalinas as ligas amorfas com maior concentração de ferro e cobalto 

apresentam melhores propriedades magnéticas macias [15]. As ligas cristalinas apresentam alta 

magnetização de saturação, porém, por possuir alta anisotropia magnetocristalina, a liga 

apresenta baixa permeabilidade magnética. Denominamos de fase nanocristalina a formação 

estrutural obtida por cristalização parcial de uma fase amorfa. Esta cristalização conduz a 

formação de aglomerados de átomos chamados de grãos nanométricos em uma matriz amorfa 

dependendo do grau de cristalização. Em ligas parcialmente cristalizadas que apresentam grãos 

da ordem de micrômetros ocorre diminuição da permeabilidade magnética e maiores perdas por 

histerese em comparação a liga inicialmente amorfa. Já em ligas nanocristalinas ocorre aumento 

da permeabilidade magnética e da magnetização de saturação bem como decréscimo do campo 

coercivo e de perdas por histerese [7]. 
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3.3 A liga do tipo FINEMET e o processo de cristalização 

 

3.3.1 A liga do tipo FINEMET 

 

Em busca de ligas nanocristalinas que apresentassem alta permeabilidade magnética e alta 

magnetização de saturação, Y. Yoshizawa et al. em 1988 desenvolveu uma liga a base de Fe, Si e 

B com Cu e Nb como aditivos [2]. Esta liga, quando na fase nanocristalina denominada 

comercialmente por FINEMET (Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9), apresentava propriedades magnéticas 

macias mais acentuadas do que nas ligas amorfas convencionas a base de ferro. A figura 3.2 a 

seguir apresenta o gráfico da permeabilidade    em função da indução magnética de saturação    

para algumas ligas. Perceba que a liga do tipo FINEMET combina altos valores de 

permeabilidade com altos valores de indução de saturação. 

 

 

Figura 3.2: Gráfico da permeabilidade magnética em relação à indução magnética de saturação para diferentes 

ligas. O elemento “X” indicado refere-se aos aditivos Zr, Nb ou Hf.  Retirada da referência [15]. 
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Yoshizawa trabalhava com as ligas do tipo FINEMET em formas de fitas, as quais foram 

submetidas a tratamentos térmicos que conduziam a uma estrutura de grãos da ordem de 10 nm a 

15 nm [2]. Foram realizados vários estudos a fim de relacionar o tamanho de grão com as 

características magnéticas como a coercividade [16, 17]. Em ligas amorfas, o crescimento 

exagerado de grãos nanocristalinos causa perdas das propriedades magnéticas macias, ou seja, 

aumento do campo coercivo e maiores perdas por histerese. Na figura 3.3 a seguir temos a 

relação da coercividade em função do tamanho de grão para algumas ligas. 

 

 

 

Figura 3.3: Gráfico da coercividade em função do tamanho de grão para algumas ligas.  Retirada da referência  

[18]. 

 

Várias outras pesquisas foram realizadas com tratamentos térmicos de ligas de FINEMET, 

como por exemplo, o trabalho de Z. Pászti e seus colaboradores que trabalharam com a liga 

FINEMET na produção de filmes finos e também obtiveram evolução na cristalização da liga 

[19]. Percebeu-se então que as ligas do tipo FINEMET, exibiam ótimas propriedades magnéticas 

na fase nanocristalina, ao contrário de outras ligas amorfas submetidas ao processo de 

cristalização [2]. 
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3.3.2 O processo de cristalização 

 

No caso da liga FINEMET, a evolução da estrutura cristalina se dá em termos da adição 

de elementos químicos à liga, geralmente metais de transição, como é o caso do Nb, Mo, W e Ta. 

Isto porque a presença destes metais na liga aumenta a temperatura de cristalização e evita o 

crescimento desordenado de grãos, o que acarretaria em perdas das propriedades magnéticas 

macias, ou seja, aumento do campo coercivo, e maiores perdas por histerese [2, 20]. 

Outro aditivo a liga FINEMET de grande importância no processo de nanocristalização é 

o Cu. Os efeitos da presença deste aditivo na liga FINEMET foram estudados por H. Kono e seus 

colaboradores [21]. H. Kono et al. propuseram uma sequência de formações estruturais no 

processo de nanocristalização a partir da liga amorfa de Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9. Inicialmente temos 

a liga em seu estado amorfo (figura 3.4 (a)), e com o início da cristalização (tratamento térmico) 

começam a se formar regiões com altas concentrações de Cobre (clusters) em função da 

solubilidade do Cobre ser bem mais baixa que a do Ferro (figura 3.4 (b)). O Cobre diminui a 

temperatura de cristalização e nas regiões de maior concentração do mesmo surgem núcleos de 

Ferro bcc (figura 3.4 (c)). Então, o Nióbio e o Boro separam-se desses núcleos de Ferro bcc por 

terem solubilidade mais baixa do que a matriz de Ferro ao passo que o Silício é absorvido. As 

regiões que se enriquecem de Nióbio passam a possuir alta temperatura de cristalização devido à 

presença deste elemento que, por ter grande raio atômico, dificulta a difusão dos demais átomos 

aumentando a estabilidade térmica e impedindo o crescimento exagerado e desordenado dos 

grãos. Finalmente temos um material constituído de duas fases, uma formada por grãos de FeSi 

nanométricos com temperatura de Curie elevada, aproximadamente 560 ºC, e outra fase formada 

constituída de uma matriz amorfa com alta concentração de Nióbio e Boro, com temperatura de 

Curie aproximadamente 330 ºC. 

Com o tratamento térmico adequado podemos formar uma fase com grãos cristalinos e 

nanométricos de FeSi (20% silício) e a fase amorfa magnética com alta concentração de B e Nb 

(com menos de 5% de silício e 30% de ferro) [15], isso esta sendo ilustrado na parte (d) da figura 

3.3. Na liga FINEMET, como já foi citado anteriormente, a estrutura de grãos que propicia a 

existência das propriedades magnéticas macias em seu estágio máximo é quando o tamanho de 

grão chega a valores da ordem de 10 nm e 15 nm. 
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Figura 3.4: Evolução no processo de cristalização para a liga FINEMET. Inicialmente em (a) temos a liga como 

feita. Depois em (b) temos o estado inicial de tratamento e a formação do “cluster” de Cobre. Em (c) temos o estado 

inicial de cristalização e a formação de Fe–Si bcc sobre uma matriz amorfa rica em Nb e B. Em (d) temos a evolução 

do tamanho de grão chegando a um estado nanocristalino sobre uma matriz amorfa de F–Nb–B. Retirada da 

referência  [18]. 
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3.3.3 A constante de magnetostricção 

 

Para um melhor entendimento das propriedades magnéticas da liga no estado 

nanocristalino, faz-se necessário uma analise sobre a magnetostricção de saturação    e da 

constante de anisotropia magnetocristalina     . 

 A formação de diferentes fases no processo de cristalização provoca o surgimento de 

diferentes valores das constantes de magnetostricção    para cada uma das fases. O surgimento 

de grãos de FexSi1–x com    positiva ou negativa e próxima de zero randomicamente distribuídos 

em uma matriz amorfa com    alta e positiva, induz uma diminuição da magnetostricção da liga 

como um todo. Assim, com o surgimento de tensões internas, a liga por ter sua constante de 

magnetostricção atenuada apresentaria uma diminuição nas perdas por energia magnetoelástica. 

 Um fator importante no valor da constante de magnetostricção é o percentual de Si nos 

grãos (fase nanocristalina) formados durante o tratamento térmico (entre 520  e 540  /1h)  

[18]. Este percentual pode ser determinado experimentalmente por difração de raios-X, 

espectroscopia Mössbauer e entre outras técnicas [18]. Podemos imaginar que a constante de 

magnetostricção da liga como um todo poder ser estimada como sendo uma associação de frações 

volumétricas das fases amorfa e nanocristalina [18]. Ou seja, 

 

         
               

                                                     

 

onde     representa o percentual volumétrico da fase nanocristalina,   
     representa a constante 

de magnetostricção da fase nanocristalina a base de FeSi e   
   representa a constante de 

magnetostricção da matriz residual amorfa. A magnetostricção próximo de zero na liga 

Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 é adquirida quando a fração do volume da fase nanocristalina (com 

constante de magnetostricção negativa) aumenta, a fim de compensar o alto valor (positivo) da 

constante de magnetostricção da fase amorfa. Isto pode ser adquirido tanto para altas 

concentrações de Si em grãos de estrutura bcc (  
             para  –Fe80Si20), como nas 

ligas Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 ou em grãos de puro ferro  –Fe (  
          ) nas ligas de Fe–

Zr–C [18]. A figura 3.5 a seguir exibe o comportamento da constante de magnetostricção em 

função da temperatura de recozimento (a) e em função do percentual de silício (b). 
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Figura 3.5:A magnetostricção de saturação,   , para ligas Fe–Si–Cu–Nb–B: (a) Influência da temperatura de 

recozimento, Ta e (b) influência do percentual de Si no estado nanocristalino. A figura inclui dados para ligas Fe–

Nb–B e Fe–(Cu)–Zr–B. Retirada da referência [18]. 

 

3.3.4 Indução de anisotropia 

 

 Através da aplicação de um campo magnético, podemos induzir uma anisotropia uniaxial 

tanto no processo de produção quanto no processo de recozimento do filme. Este processo de 

indução é responsável pela adição de uma energia de anisotropia uniaxial com constante 

associada    variando entre 50 e 5000 erg/cm³ [22]. Estes valores permitem o surgimento de 

altas permeabilidades e baixos campos coercivos, e em alguns casos observa-se também um 

aumento da magnetização remanente provocando um aumento na quadratura       significando 

que a anisotropia induzida está predominando em relação à anisotropia magnetocristalina e 

magnetoelástica. 

 Outra mudança importante que surge quando há indução de anisotropia é a diminuição do 

campo coercivo, sugerindo que a aplicação de um campo durante o processo de recozimento gera 

uma configuração de domínios mais simples e que a maior contribuição para o aumento do 

campo coercivo é a flutuação espacial da anisotropia [22]. 
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3.4 O modelo de anisotropia aleatória 

 

 As condições básicas para boas propriedades magnéticas macias geralmente estão 

associadas a baixos valores da constante de anisotropia magnetocristalina K, sendo a energia de 

anisotropia magnetocristalina basicamente a medida da energia necessária para girar a 

magnetização para fora do eixo de fácil magnetização. No caso de ligas do tipo FINEMET, a 

contribuição mais importante para anisotropia magnetocristalina está associada à simetria 

estrutural da fase nanocristalina composta por bcc–FeSi. Por exemplo, com 20% de Si na referida 

fase, a constante de anisotropia magnetocristalina é cerca de             erg/cm
3
 [23], mas 

mesmo assim, os materiais nanocristalinos apresentam baixos campos coercivos e da alta 

permeabilidade (     ). Isso se deve ao fato que em materiais nanocristalinos a estrutura de 

grãos leva a uma distribuição de eixos de anisotropia magnetocristalina que variam 

randomicamente suas orientações numa escala menor do que a largura típica das paredes de 

domínio  [18]. A ação da interação de exchange impede que a magnetização (devido aos grãos) 

siga os eixos fáceis de cada grão. O resultado é uma constante de anisotropia efetiva Keff (ou 〈 〉) 

devida a uma média sobre todos os grãos e, portanto, de magnitude reduzida. 

 O grau com que as anisotropias (magnetocristalina) locais são tomadas como média foi 

estudado por G. Herzer no modelo então chamado de Modelo de Anisotropia Aleatória. 

Segundo este modelo, o processo de magnetização resulta da competição entre a energia de 

anisotropia e de energia de troca ferromagnética entre os grãos. Na ocasião em que os grãos são 

maiores que o comprimento de troca, a magnetização se dá quase que totalmente pela anisotropia 

dos grãos. Se os grãos são suficientemente pequenos (menores do que o comprimento de troca) e 

distribuídos aleatoriamente a magnetização se dar basicamente pela interação de troca já que a 

anisotropia efetiva é pequena. Na figura 3.6, ilustramos o modelo de anisotropia aleatória. Na 

figura 3.6 (a) representamos a situação em que os grãos atingem tamanhos D maiores do que o 

comprimento de troca    , sendo assim a energia é minimizada em cada grão. Na figura 3.6 (b) 

representamos a situação em que os grãos apresentam tamanho D menor que o comprimento de 

troca    , e sendo a energia minimizada em vários grãos. 
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Figura 3.6: Representação do efeito do tamanho de grão na anisotropia magnetocristalina. (a) Quando os grãos 

atingem tamanhos D maiores do que o comprimento de troca Lex a energia é minimizada em cada grão, (b) quando os 

grãos atingem tamanhos D menores do que o comprimento de troca Lex a anisotropia magnetocristalina é minimizada 

sobre vários grãos  [16]. Figura retirada da referência [4]. 

 

 Nos materiais nanocristalinos o tamanho típico de grãos   é da ordem do comprimento de 

interação de troca     [18] 

 

    √
 

  
                                                                          

 

onde    indica a constante de anisotropia no grão e A indica a constante de rigidez de troca. Por 

exemplo, o grão de  -FeSi apresenta comprimento de troca da ordem de        nm e 

constante de anisotropia        erg/cm
3
 [22]. O comprimento de troca é a escala mínima em 

que a interação de exchange prevalece fazendo com que os domínios magnéticos se alinhem. 

 Quando o sistema apresenta tamanho de grão superior ao comprimento de troca     

(figura 3.6 (a)) a energia de anisotropia magnetocristalina é minimizada individualmente em cada 

grão. Assim, a magnetização é saturada na direção dos eixos de fácil magnetização dos grãos e a 

energia de troca é maximizada nos contornos dos grãos. Como consequência disto ocorre a 

formação de paredes de domínios a fim de minimizar a energia de troca. 
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 Quando o sistema apresenta tamanho médio de grão inferior ao comprimento de troca     

(figura 3.6 (b)) a energia de troca predomina e a energia de anisotropia magnetocristalina é 

minimizada em um volume contendo um grande número de grãos (volume este que depende do 

   ). Assim, não existem mais paredes de domínio em tal volume já que a energia de troca é 

predominante e provocou o alinhamento das magnetizações dos grãos. Agora, para cada grão, o 

eixo de fácil magnetização assume uma direção aleatória (figura 3.6 (b)), podemos falar então em 

uma anisotropia efetiva como sendo uma média sobre todos os grãos. Segundo Bertotti [4], esta 

média pode ser dada por 

 

〈 〉  
  

√ 
                                                                         

 

onde N representa o número de grãos num volume definido pelo comprimento de troca     com 

tamanho médio de grão D. Podemos fazer uma primeira estimativa e expressar N em termos de 

    e D, ou seja, num cubo de lado     composto por N “blocos” (grãos) de lado D temos que 

 

   
                                                                            

 

  (
   

 
)
 

                                                                       

 

aplicando na equação 3.3 temos 

 

〈 〉  
  

√ 
    (

 

   
)

 

 

                                                            

 

aqui, vamos introduzir o comprimento de troca efetivo    
  

 

 

   
  

 √
 

〈 〉
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e combinando essas duas últimas equações 

 

〈 〉    
  

  

  
                                                                   

 

 Nas ligas nanocristalinas de FINEMET, com tamanhos de grãos da ordem de 10 nm, a 

anisotropia efetiva é 〈 〉      erg/cm
3
 [22], que é muito menor que o valor de    associado a 

um grão. Podemos associar a coercividade e a permeabilidade inicial em termos destes 

parâmetros [22], ou seja, 

 

    
〈 〉

  
    

   

    
                                                             

 

    
  

 

  〈 〉
  

  
   

    
   

                                                        

 

com   e   sendo fatores adimensionais e    denota a magnetização de saturação. As equações 

3.9 e 3.10 evidenciam uma dependência forte com o tamanho de grão, no caso do campo coercivo 

temos um aumento com o tamanho de grão, já a permeabilidade diminui com o aumento do 

tamanho de grão. 
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4 Métodos teóricos e procedimentos experimentais 

 

4.1 Introdução 

 

 Neste trabalho, foram produzidas amostras em forma de filmes finos pela técnica de 

magnetron sputtering. A caracterização estrutural foi obtida utilizando-se a técnica de 

Difratometria de Raios-X (XRD) e de refletividade, enquanto que a caracterização magnética foi 

realizada através de curvas de magnetização obtidas utilizando-se um Magnetômetro de Amostra 

Vibrante (VSM). Neste caso, a produção das amostras, bem como a caracterização estrutural, foi 

realizada no Laboratório de Nanoestruturas Magnéticas e Semicondutoras (LNMS) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enquanto que a caracterização magnética foi 

obtida através de uma colaboração com a Dra. Sabrina Nicolodi de Oliveira Viegas, da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

4.2 Magnetron sputtering 

 

 A técnica da pulverização catódica (sputtering) tradicional consiste no bombardeio de um 

material (alvo) por um feixe de átomos ionizados de um gás inerte (geralmente argônio) através 

da aplicação de um campo elétrico feita por eletrodos, sendo um deles (negativo) o alvo, dentro 

de uma câmara mantida a baixa pressão (da ordem de 10
-3

 Torr durante a deposição). Os íons 

positivos do gás são acelerados em direção ao alvo colidindo com átomos e moléculas do mesmo, 

transferindo momento e energia e causando a ejeção de átomos ou moléculas. Estes átomos ou 

moléculas ejetados vão então se depositando em um substrato formando o filme fino. Este 

processo é caracterizado por baixas taxas de deposição e baixa eficiência no processo de 

ionização do gás e também por altos efeitos de aquecimento  [24]. O magnetron sputtering 

consiste em um aperfeiçoamento do sputtering onde se usa um arranjo de ímãs permanentes a fim 

de criar um campo magnético que confine o plasma próximo do alvo. A ação deste campo 

magnético sobre o alvo aumenta consideravelmente a chance de colisão dos íons do plasma com 
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o alvo bem como a chance de colisão entre elétrons livres com átomos do gás, aumentando assim 

a eficiência de ionização e as taxas de deposição. 

 O ambiente em que se realizam estas deposições é uma câmara submetida a baixas 

pressões, que variam de pressões da ordem de 10
-7

 Torr antes da deposição, também chamada de 

pressão de base, até pressões da ordem de 10
-3

 Torr durante a deposição, também chamada de 

pressão de trabalho. 

 A aplicação de um campo elétrico através da diferença de potencial dos eletrodos faz com 

que o gás adquira estado de plasma. Esta diferença de potencial entre os eletrodos pode ser DC 

ou de radiofrequência (RF). O uso da diferença de potencial DC se restringe apenas para alvos 

condutores [25], pois para alvos isolantes, as primeiras colisões criam uma blindagem elétrica no 

alvo impedindo a aceleração de outros átomos ionizados bem como a saída de elétrons 

secundários, ou seja, o plasma não se auto sustenta. Usando o magnetron sputtering com fonte 

RF, os elétrons livres oscilam com energia o bastante para criar a ionização dos átomos do gás de 

trabalho e torna o plasma sustentável bem como reduz o efeito de blindagem elétrica em alvos 

isolantes uma vez que a polarização da superfície do alvo oscila entre positivo e negativo. 

 

4.2.1 O sistema de sputtering do LNMS 

 

O sistema usado para deposição neste trabalho foi o sistema comercial Rapier/Orion 

sputtering system da AJA. O sistema é composto por uma câmara de vácuo contém dois porta-

alvos e um porta-substrato com um aquecedor resistivo, SHQ 15A PID da AJA, que permite 

aquecermos o porta-substrato até uma temperatura de 900  . 

A câmara de vácuo está conectada a uma bomba turbomolecular de alto vácuo (Pfeiffer 

Vacuum TMU071P), e esta, conectada a uma bomba mecânica de baixo vácuo (Alcatel 

VacuumTechnology). Na figura 4.1 nós temos uma visão da câmara de deposição do sistema que 

foi utilizado para produção dos filmes. Na figura 4.2 temos uma visão interna da câmara de 

deposição sendo evidenciados o porta-substrato e o porta-alvo e na figura 4.3 uma visão do painel 

de controle do sistema de deposição. 
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Figura 4.1: O sistema comercial Rapier/Orion sputtering system da AJA usado para produção de amostras desse 

trabalho. Esse sistema faz parte do Laboratório de Nanoestruturas Magnéticas e Semicondutoras do Departamento de 

Física Teórica e Experimental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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Figura 4.2: Uma visão interna da câmara de deposição evidenciando oporta-substrato e o porta-alvo. 

 

 

 

Figura 4.3: Uma visão do painel de controle do sistema. Aqui temos A fonte DC que alimenta os guns (eletrodos), 

a fontes de alimentação das bombas mecânicas e turbo molecular, a fonte do aquecedor resistivo e os módulos dos 

sensores de pressão.À esquerda a bomba mecânica Alcatel. 
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4.2.1 O controlador de fluxo 

 

 O processo de sputtering exige o uso de um gás de trabalho, que neste caso foi o gás 

Argônio. É a presença desse gás sobre altos valores de campo elétrico que se cria o plasma e 

sustenta o processo de sputtering. A fim de obter um maior controle no processo de produção das 

amostras adaptamos um controlador de fluxo para controlar o fluxo gás de trabalho que é injetado 

na câmara do sputtering. Antes o controle do fluxo de gás era feito apenas pelas válvulas de 

grosso ajuste e de fino ajuste que de certa forma comprometia a reprodutibilidade das amostras 

uma vez que não se sabia qual fluxo de gás era injetado na câmara. Além disso, a produção de 

amostras similares em outros sistemas se torna mais difícil pelo fato de não se conhecer o fluxo. 

O sistema do controlador é basicamente composto por um controlador de fluxo da Tylan 

série 2900, uma fonte de alimentação para o controlador e um módulo de aquisição de dados da 

Agilent que ao mesmo tempo impõe o controle de fluxo como faz uma leitura real do mesmo. Foi 

desenvolvido também um programa em linguagem HP Vee que gerencia o controlador de fluxo 

“setando” o valor do fluxo e medindo o valor real do mesmo. Na figura 4.4 temos uma visão do 

controlador de fluxo instalado no sistema de deposição. 

 

 

 

Figura 4.4: O controlador de fluxo utilizado para controlar o fluxo do gás de trabalho usado nas deposições. 
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4.3 Amostras 

 

Neste trabalho foram produzidos filmes finos de uma liga precursora de FINEMET de um 

alvo de composição Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 utilizando o magnetron sputtering com fonte DC. Os 

substratos utilizados foram substratos de vidro cortados em dimensões de 2,4 cm X 2,5 cm. 

Foram produzidas 3 séries de amostras sendo todas submetidas a mesma corrente DC de 65 mA, 

mas com diferentes pressões de trabalho, sendo de 1,5 mTorr, 3 mTorr e 5,2 mTorr. Em todas as 

séries foram produzidas amostras com espessuras de 20 nm, 50 nm, 100 nm, 150 nm, 200 nm e 

500 nm. As amostras e os parâmetros de deposição estão na tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1: Catalogação das amostras da primeira série de deposições e os parâmetros utilizados 

Código 
Pressão de 

trabalho (mTorr) 
Espessura (nm) 

Corrente elétrica 

(mA) 
Fluxo (sccm) 

B9_01 (calibração) 1,5 25,2 65 18 

B9_02 (calibração) 1,5 54,4 65 18 

B9_03 1,5 50 65 18 

B9_04 1,5 20 65 18 

B9_05 1,5 100 65 18 

B9_06 1,5 150 65 18 

B9_07 1,5 200 65 18 

B9_08 1,5 500 65 18 

B9_09 (calibração) 3 22,78 65 18 

B9_10 (calibração) 3 45,77 65 18 

B9_11 3 20 65 18 

B9_12 3 50 65 18 

B9_13 3 100 65 18 

B9_14 3 150 65 18 

B9_15 3 200 65 18 

B9_16 3 500 65 18 

B9_17 (calibração) 5,2 18,69 65 18 

B9_18 (calibração) 5,2 35,80 65 18 

B9_19 5,2 20 65 18 

B9_21 5,2 50 65 18 

B9_22 5,2 100 65 18 

B9_23 5,2 150 65 18 

B9_24 5,2 200 65 18 

B9_25 5,2 500 65 18 
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4.4 Caracterização estrutural 

4.4.1 Difratômetro de raios-X 

 

 O sistema usado pra medidas de difração de raios-X foi o MiniFlex II da Rigakudo do 

LMNS do Departamento de Física Teórica e Experimental, que possui comprimento de onda   

 0,1545 nm, e trabalha na configuração     , ou seja, ao passo que a amostra gira um ângulo   

o contador gira um ângulo 2 . As figuras 4.5 e 4.6 a seguir mostram, respectivamente, um 

esquema para a configuração      e o interior do equipamento utilizado. 

 

4.4.2 Medidas de Refletividade 

 

Uma técnica muito importante na produção de filmes por sputtering é a medida 

refletividade (     ). Esta medida nos dá o valor da espessura dos filmes e assim obtermos o 

controle da taxa de deposição de material nos substratos. A figura 4.7 a seguir mostra um 

resultado típico para refletividade obtida a partir de medidas feitas na amostra B9_02. 

A técnica consiste em analisar o valor do vetor de espalhamento em função do seu índice. 

Sabemos que o vetor de espalhamento é dado por [26] 

 

   
        

 
                                                                   

 

onde    é o ângulo de cada pico de interferência,   é o comprimento de onda dos raios-X usado 

no sistema e n indica o índice dos picos de interferência. Usando como exemplo o espectro da 

figura 4.7 vamos mostrar no gráfico da figura 4.8 o valor do vetor de espalhamento em função do 

índice dos picos de interferência. Este gráfico, que é uma reta, apresenta um coeficiente angular a 

corresponde a 2  dividido pela espessura do filme t. Então, podemos escrever que [26] 
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onde t e a correspondem, respectivamente, a espessura e coeficiente angular da reta. 

Usando agora a equação 4.15 e o valor do coeficiente angular podemos determinar a 

espessura deste filme, que é         nm. 

 

 

 

Figura 4.5: Representação esquemática do difratometro de raios-x na configuração     . Retirada da referência  

[10]. 
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Figura 4.6: Interior do equipamento da utilizado. À esquerda a fonte de raios-x, no centro o porta amostra e à 

direita o detector. 

 

 

Figura 4.7: Difratometria de raios-X a baixo ângulo de um filme fino composto de uma liga precursora amorfa de 

FINEMET produzido neste trabalho. Em detalhe, estão indicados os picos de interferência. 

  

 

 

Figura 4.8: Valor do vetor de espalhamento,    em função dos índices dos picos de Bragg. A linha sólida 

corresponde ao ajuste linear, com coeficiente angular no valor de 0,1154 nm
-1

.  
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4.4.3 Medidas de raios-X a alto ângulo 

 

A caracterização estrutural das amostras presentes neste trabalho foi feita por análise de 

difração de raios-X. A física da difração consiste em modelar a estrutura de um material em uma 

sequência de planos atômicos periodicamente posicionados [5] paralelamente com uma distância 

d entre tais planos. A difração ocorre quando a radiação que é refletida parcialmente por estes 

planos apresentam interferência construtiva ou destrutiva entre si devido à diferença de fase 

ocasionada pela diferença percurso entre a radiação que emerge entre planos subsequentes [5]. 

 

 

 

Figura 4.9: Representação esquemática dos planos atômicos e os raios refletidos por planos subsequentes. Retirada 

da referência [26]. 

 

Seja   o ângulo de incidência dos feixes, d o espaçamento interplanar dos átomos do 

material e   o comprimento de onda das ondas incidentes. A figura 4.9 ilustra e dela podemos 

visualizar que a diferença de distância percorrida pelos dois raios provenientes de planos 

adjacentes é  
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Esta é a lei de Bragg, que reflete a periodicidade da rede. Esta equação só tem validade 

em um regime que     , daí o motivo para que análises estruturais de sólidos (que apresentam 

     ) sejam feitas com raios-X tendo comprimento de onda       [26]. 

 As ligas amorfas não possuem planos atômicos arranjados periodicamente, é o caso da 

liga percussora de FINEMET usada como matéria prima para produção das amostras nesse 

trabalho. Desta forma, a análise por difração de raios-X desses materiais não apresenta picos 

localizados de interferência, mas sim picos alargados cujas posições dos centros correspondem 

aos picos de ligas de mesma composição, mas no estado cristalino. 

 

4.4.4 A fórmula de Scherrer e o tamanho médio de grão 

 

No caso de materiais nanocristalinos, os picos de Bragg apresentam uma dispersão similar 

a materiais cristalinos, mas no caso dos materiais nanocristalinos, devido à estrutura de grão, os 

resultados de difratometria apresenta picos mais extensos do que os que aparecem em resultado 

de ligas cristalinas [26]. Para um cristal infinito o espalhamento ocorre em valores discretos de 

   de forma coerente a lei de Bragg. Para um cristal finito os picos são alargados e se estendem 

em uma faixa de valores de   . 

 Para termos uma visão de como o tamanho de grão influencia no alargamento dos picos 

de Bragg  [26], vamos imaginar um cristal finito de espessura dada por     , com   sendo 

um inteiro. Sendo assim,     indica o número de planos cristalinos tendo   com a distância 

interplanar entre os planos atômicos  [26]. Vamos imaginar que em um ângulo   , onde a lei de 

Bragg seja satisfeita para um determinado comprimento de onda   e uma distância interplanar tal 

que 

 

                                                                             

 

Vamos supor agora feixes incidindo sobre o cristal em dois ângulos, ou seja,   e   . 

Suponha que os feixes incidindo com ângulo   , para os feixes refletidos no primeiro plano e no 

último, tenham diferença de caminho dada por 
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de maneira que esse feixe que incide com   , para uma diferença de percurso de       , 

apresentaria meio comprimento de onda de defasagem espalhado por algum dos   planos, 

causando assim interferência destrutiva. Por outro lado, para feixes que incidem com ângulo   , 

a diferença de percurso entre os feixes refletidos no primeiro plano e no último é dada por 

 

                                                                          

 

sendo que o feixe incidente pelo ângulo    também se anula por motivo similar ao feixe 

incidente pelo ângulo   . Daí, concluímos que a intensidade difratada entre os ângulos 2   e 

2   não é nula, mas tem intensidade intermediaria entre zero e a intensidade difratada no ângulo 

2  . Na figura 4.10 temos a representação para resultados de difratometria a alto ângulo da 

intensidade dos picos de interferência para um cristal infinito e um cristal finito.  

 

 

 

Figura 4.10: Alargamento de pico causado pela estrutura de grão. Em (a) temos um pico de Bragg para um cristal 

infinito e em (b) um pico para um cristal finito. Figura retirada da referência [26]. 

 

 A extensão angular do pico de Bragg começa em 2  e termina em 2   (figura 4.10 (b)). 

Se denotarmos por B a largura da meia altura do pico, podemos escrever 
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sendo B dada em radianos. Agora, se subtrairmos a equação 4.6 da equação 4.5, iremos obter 

 

                                                                    

 

                                                                            

 

     (
     

 
)    (

     

 
)                                                  

 

levando em consideração que    e    são muito próximos a    podemos escrever que 

 

                                                                          

 

e 

 

   (
     

 
)  (

     

 
)                                                      

 

dessa forma a equação (4.7) fica 

 

  (
     

 
)                                                                

 

  
 

      
                                                                      

 

de acordo com  [26], uma melhor aproximação deste resultado seria 
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Esta é a fórmula de Scherrer [26]. O regime de validade desta equação é tal que o 

tamanho de grão não seja maior que 100 nm. Segundo [26] para grãos que excedem tal tamanho 

o efeito de alargamento nos picos de difração cai à zero. 

Existem outros fatores que também influenciam no alargamento dos picos de Bragg, por 

exemplo, o próprio sistema experimental de difratometria que pode através do alinhamento 

mecânico mudar a largura dos picos. 

Outro fator que pode afetar o padrão de largura dos picos de Bragg é a presença de 

tensões mecânicas sobre os grãos. Por exemplo, se há uma tensão uniforme sobre grãos 

individuais (figura 4.11(a)) causando um aumento do espaçamento d entre os planos, então ocorre 

um deslocamento do pico para ângulos mais baixos, porém o padrão do pico bem como sua 

largura em relação à situação sem tensão (figura 4.11 (b)) permanece inalterado. 

 

 

 

Figura 4.11: Efeito da tensão sobre o padrão de picos de Bragg para um material cristalino. Retirada da referência  

[26]. 
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4.5 Caracterização magnética 

 

4.5.1 O magnetômetro de amostra vibrante 

 

 Para uma leitura mais detalhada sobre VSM, recomendam-se as referências [27, 28, 29]. 

O VSM foi inicialmente desenvolvido por S. Foner em 1955, apresentou-se um dos sistemas de 

uso mais corriqueiro e tem sido extensivamente utilizado nos laboratórios de pesquisa na 

caracterização magnética de materiais em função de sua precisão e sensibilidade. O princípio do 

funcionamento do VSM é fundamentado na lei de indução de Faraday que diz que um fluxo 

magnético variável induz uma força eletromotriz em um condutor. Em um VSM, a amostra 

magnetizada por um campo uniforme está sujeita à ação de uma vibração mecânica com 

amplitude constante em relação às bobinas captadoras, que são mantidas fixas. Neste processo, 

como a amostra está em movimento, sua magnetização modifica o fluxo magnético através das 

bobinas de captação, e isto induz uma voltagem alternada diretamente proporcional à 

magnetização, que pode ser amplificada e detectada. 

O diagrama esquemático do mecanismo de operação de um VSM típico está apresentado 

na figura 4.3. O VSM é basicamente constituído dos seguintes subsistemas: um eletromagneto 

(bobinas de helmholtz) com uma fonte de alimentação estável, um dispositivo vibrador (atuador 

eletromecânico) com um circuito eletrônico associado, bobinas captadoras, dispositivo eletrônico 

de recuperação de sinal (amplificador “lock-in”). Nesta técnica, a amostra magnetizada sob 

aplicação de um campo externo é fixada na extremidade de uma haste rígida que por sua vez se 

movimenta próximo à bobina de captação. A outra extremidade da haste é conectada ao 

transdutor eletromecânico ou a outro mecanismo de vibração que mantenha o movimento 

senoidal da amostra. A direção do campo magnético pode ser perpendicularmente ou 

transversalmente à direção do movimento da amostra. 

São mais comuns em magnetômetros de amostra vibrante dois tipos de geometria para 

detecção síncrona. A simetria axial é usada quando a fonte de campo magnético é uma bobina na 

configuração Helmholtz ou solenoidal enquanto a simetria transversal é utilizada em sistemas 

onde o campo magnético é gerado por eletromagnetos. Os arranjos existentes para detecção são 

dos mais diversos e capazes de coletar diferentes componentes da magnetização do material. 
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Existem vários fatores que influenciam na sensibilidade de um VSM. Por exemplo, 

instabilidades no campo ou vibrações externas nas bobinas, colocadas em um campo não 

homogêneo, pode afetar a sensibilidade das medidas magnéticas. 

O sistema utilizado neste trabalho, através de uma colaboração com a Dra. Sabrina 

Nicolodi de Oliveira Viegas, da UFSC, permite detecção tanto de curvas longitudinais como 

curvas transversais através de dois conjuntos de bobinas sensoras, com campo máximo de 

           . 
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4.6 O programa para cálculo de curvas de magnetização 

4.6.1 Definições 

 

 A fim de obter um maior entendimento sobre o processo de magnetização, foi 

desenvolvido neste trabalho um programa em um sistema algébrico computacional que obtém as 

três curvas computadas de magnetização referente às suas três componentes espaciais, ou seja, as 

componentes longitudinal, transversal e polar. Neste caso, vamos estender o uso do modelo de 

Stoner-Wohlfarth para o caso tridimensional e abrir possibilidade para o acréscimo de mais 

termos de energias. Agora, a magnetização é livre para girar no espaço bem como a direção do 

campo magnético e os eixos de anisotropias podem ser orientados a qualquer direção arbitrária. A 

figura 4.13 seguinte representa o vetor magnetização de uma amostra e os ângulos polares   e   

que a definem. 

 

 

 

Figura 4.13: Representação da magnetização no espaço em termos dos ângulos polar e azimutal. O filme se 

encontra no plano x-y. 

 

 O vetor magnetização escrito em coordenadas retangulares em função dos ângulos   e   é 
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 ⃗⃗              ̂           ̂       ̂                                           

 

podemos definir o vetor unitário  ̂ como 

 

 ̂           ̂           ̂       ̂                                            

 

de tal forma que 

 

 ⃗⃗      ̂                                                                          

 

Analogamente à magnetização, o campo magnético aplicado  ⃗⃗     pode ser escrito em 

termos dos ângulos polares que o define, ou seja, 

 

 ⃗⃗                ̂             ̂        ̂                                  

 

com   e    sendo os ângulos polar e azimutal que definem a orientação do campo magnético 

aplicado, de tal forma que a densidade de energia Zeeman    (cgs) é dada por 

 

     ⃗⃗   ⃗⃗                                                                    

 

 No nosso modelo iremos acrescentar três termos de densidades de energia de anisotropia. 

Dois do tipo uniaxial e um terceiro que expresse a anisotropia de forma associada a um plano 

infinito para modelar o filme fino. O primeiro termo de densidade de energia de anisotropia 

uniaxial que iremos acrescentar terá a direção de anisotropia definida pelo vetor  ̂ , e constante 

de anisotropia uniaxial   . A direção no espaço do vetor  ̂  é definida pelos ângulos polares 

esféricos    e   . Sendo assim temos 

 

 ̂             ̂             ̂        ̂                                       
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e sendo    a constante de anisotropia, a densidade de energia de anisotropia uniaxial    

associado à    é dada por 

 

        ̂   ̂  
                                                                   

 

 Este termo de densidade de energia é inserido na densidade de energia total a fim de 

representar a densidade de energia de anisotropia induzida e que predomina diante do segundo 

termo de densidade de energia uniaxial, que será apresentado a seguir. Esta anisotropia tem 

origem devido à existência de um campo magnético residual presente durante a deposição das 

amostras. Isto acarreta em uma direção preferencial de acomodação dos momentos magnéticos 

atômicos. 

O segundo termo de densidade de energia de anisotropia uniaxial terá a direção de 

anisotropia definida pelo vetor  ̂ , e constante de anisotropia uniaxial   . A direção no espaço do 

vetor  ̂  é definida pelos ângulos polares esféricos    e   . Sendo assim temos 

 

 ̂             ̂             ̂        ̂                                    

 

e sendo    a constante de anisotropia, a densidade de energia de anisotropia uniaxial    

associado à    é dada por 

 

        ̂   ̂  
                                                                

 

Este termo de densidade de energia de anisotropia uniaxial foi inserido a fim de 

representar uma anisotropia efetiva devido a outras contribuições que existem no filme. Estas 

podem ser de natureza magnetoelástica e/ou de energia magnetostática devido ao campo 

desmagnetizante. A intenção aqui é introduzir um termo de densidade de energia que expresse 

um caráter efetivo destas anisotropias. Lembrando que na seção 2.1.5, sob certas condições a 

densidade de energia magnetoelástica é dada por [9] 

 

 
 

 
      ̂   ̂                                                                    
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sendo    a constante de magnetostricção,  o módulo da tensão e  ̂ a direção do stress. Ou seja, a 

anisotropia magnetoelástica nas condições citadas na seção 2.1.5 tem forma de anisotropia 

uniaxial. 

O terceiro termo de densidade de energia será de anisotropia de forma. Este termo de 

densidade de energia, de acordo com seção 2.1.3, modela a geometria do filme fino como sendo 

um plano infinito disposto no plano x-y e é dada por (cgs) [12]  

 

    
                                                                           

 

Vale salientar aqui que este termo de energia representa uma geometria que não 

corresponde a um filme finito, mas é uma aproximação válida uma vez que este termo de 

anisotropia é responsável por manter a magnetização no plano do filme. Mas também, se 

compararmos a espessura dos filmes com suas dimensões macroscópicas, podemos considerar 

uma estrutura “infinita”. A diante, iremos mostrar os resultados da componente polar da 

magnetização e veremos que os resultados corroboram com a adição deste termo de densidade de 

energia de anisotropia de forma. 

Sendo assim, a densidade de energia total é em erg/cm
3
, dada por 

 

          ⃗⃗   ⃗⃗         ̂   ̂  
      ̂   ̂  

      
                       

 

A direção de  ̂  define a direção do eixo fácil para anisotropia uniaxial associada à energia de 

anisotropia induzida e como esta foi predominante diante das outras anisotropias no plano iremos 

definir o eixo fácil das curvas de magnetização como sendo na direção de  ̂  visto que em todos 

os resultados existiu um mesmo padrão para indução de anisotropia nas amostras. Sendo assim, 

para fins de computação, vamos definir a direção do vetor  ̂  como sendo na direção  ̂, portanto, 

       e      . Nesta configuração, usando        e      o campo magnético está 

aplicado na direção do eixo fácil e toma a forma 

 

 ⃗⃗       ̂                                                                        
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e usando        e       ,o campo magnético está aplicado na direção do eixo duro e toma 

a forma 

 

 ⃗⃗       ̂                                                                       

 

A escolha da direção de  ̂  como sendo no plano do filme pode levar a uma interpretação 

arbitrária desta escolha, mas não é. Qualquer efeito das anisotropias em uma direção fora do 

plano é totalmente suprimida pelo termo de densidade de energia de anisotropia de forma que 

depende de   
 e tem seu mínimo em       já que o termo depende de      . Portanto, o 

efeito de anisotropia para fora do plano não é observado (figura 5.16) já que valores de    e    

são muito menores que   
 . Então, da mesma forma que  ̂  esta no plano do filme,  ̂  também 

está, mas numa direção intermediária entre o eixo fácil ( ̂) e duro   ̂  em relação à anisotropia 

definida por  ̂ , ou seja,        e    o que melhor se ajuste aos resultados experimentais entre 

   e    . Mas tarde iremos ver que este ângulo tem haver com a simetria retangular das diagonais 

de uma amostra em forma de um retângulo e de outras formas de anisotropias. 

 Nessas configurações das equações      e      as componentes longitudinais e 

transversais da magnetização dependem da direção de aplicação do campo magnético, de tal 

forma que, se aplicarmos o campo magnético na direção de fácil anisotropia, ou seja, no eixo x, a 

componente                será a componente longitudinal e                será a 

componente transversal. Para a aplicação do campo magnético no eixo duro de anisotropia, ou 

seja, na direção y, a componente                será a componente longitudinal da 

magnetização. Já a componente               , neste caso, será a componente transversal 

da magnetização. A componente polar será sempre          . 

A expressão da densidade total de energia (equação 4.30) tem três variáveis 

independentes, H,   e  . O programa desenvolvido consiste em calcular os valores   e  , para 

um determinado valor de H, que minimizam a expressão da energia. Graficamente, a posição do 

mínimo evolui com a aplicação do campo magnético, só que agora, o mínimo evolui sobre uma 

superfície já que o gráfico da densidade de energia para um determinado valor de H é função de   

e   e não sobre uma linha como visto na figura 2.7. 

 



69 

 

4.6.2 O processo de minimização 

 

Do ponto de vista fenomenológico, o sistema magnético diante das condições impostas se 

configura no estado em que seja estável do ponto de vista energético [4]. Em termos matemáticos 

o sistema se configura de tal forma que sua função densidade de energia livre magnética seja 

mínima para as condições impostas sobre o material magnético como citado na seção 2.1. O 

processo de minimização consiste em encontrar a configuração que minimiza a densidade de 

energia livre magnética para todos os valores de campo magnético que é submetido à amostra. 

Refere-se aqui a configuração, como sendo os valores de   e   que fazem com que a densidade 

de energia livre magnética seja mínima para cada valor de campo magnético aplicado. Desta 

forma, as condições expressas pelas equações 2.28 e 2.29 devem ser modificadas para uma 

função de duas variáveis. Neste caso, será a densidade de energia livre magnética           a 

função a ser minimizada com as seguintes condições. 

 

                                                                               

 

onde o gradiente   é o operador nas variáveis   e  , ou seja,  

 

   
 

  
 ̂  

 

  
 ̂                                                                

 

o que conduz as equações 
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mas estas equações só garantem que o ponto         seja um ponto crítico. Para ser um ponto de 

mínimo a condição a ser satisfeita é de que matriz Hessiana tenha seu determinante maior que 

zero. A matriz Hessiana neste caso é 

 

(

 
 

    
   

    
    

    
    

    
   

)

 
 

                                                                

 

e seu determinante tem que ser maior que zero para configurar um ponto de mínimo 

 

    
   

 
    
   

 
    
    

 
    
    

                                                

 

sendo assim o problema se resume em resolver o sistema claramente não-linear nas variáveis   e 

 .  

 

{
 

 
   
  

  

   
  

  
                                                                          

 

sujeito à condição na desigualdade 4.38.  

Claramente o sistema acima não possui solução analítica nos fazendo voltar para uma 

solução numérica através do uso de um sistema algébrico computacional, que no caso deste 

trabalho foi utilizado o sistema Maple para montar um programa que encontre os mínimos da 

função        . 

Definindo-se os parâmetros das densidades de energia, ou seja, a magnetização de 

saturação   , os valores de    e   e a direção dos vetores que definem os eixos de anisotropias, 

podemos computar curvas de magnetização para as amostras produzidas nesse trabalho partindo 

dos resultados experimentais adquiridos. 
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O objetivo do programa é calcular os mínimos da função densidade energia    e   para 

todos os valores de campo magnético desde o campo que satura a amostra num sentido até o 

outro sentido. O processo de minimização calcula sempre o mínimo global da função, sendo 

assim devemos acrescentar mais restrições ao programa a afim de que o mesmo não calcule o 

mínimo que não corresponda ao estado correto de estabilidade e de sentido do processo. Para 

isso, encontramos o valor do campo   e os valores de   e   no qual a magnetização gira 

abruptamente de direção, ou seja, o ponto onde a energia Zeeman apresenta menor valor do que 

as de anisotropia e então a magnetização bruscamente começar a apontar na direção do campo. 

Encontrado este valor, definimos os domínios de busca para minimização com o intuito do 

programa nunca achar o mínimo que não corresponda à evolução correta. Para entender melhor 

basta visualizarmos a figura 2.7 (b) onde surgem mais de um mínimo possível. Se não 

delimitarmos o domínio correto o programa poderá calcular o mínimo que não corresponde o 

mínimo correto. Como já foi explanado na seção 2.4, o mínimo evolui até se tornar ponto de sela 

e aí sim “salta” para o próximo mínimo estável. 

Apenas como exemplos, vamos exibir curvas computadas apenas para fins ilustrativos de 

como os valores das constantes   ,    e de    (  ,    e   são mantidos constantes), modificam 

e caracterizam as curvas de magnetização. Nestas computações iremos usar os seguintes valores 

indicados na tabela 4.1 seguinte. 

 

Tabela 4.1: Valores da magnetização de saturação, campos de anisotropia, e ângulos direcionais das anisotropias 

para as computações A e B. 

 

Computação   (emu/cm
3
)   (erg/cm

3
)    (erg/cm

3
)             

A1 1.000 10.000 5.000                

A2 1.000 6.000 5.000                

B1 1.000 5.000 4.500                

B2 1.000 5.000 2.000                

C1 1.000 5.000 4.500                

C2 1.000 5.000 4.500                

 

 As figuras 4.14 e 4.15 a seguir representam os resultados para as computações indicadas 

na tabela 4.1 para as componentes da magnetização. Entre as computações A1 e A2 mudamos 
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apenas o valor de   , entre as computações B1 e B2 mudamos apenas o valor de    e nas 

computações C1 e C3 mudamos apenas o valor de   . Desta forma podemos perceber quais 

mudanças nos resultados das curvas calculadas cada um desses parâmetros provoca. Vamos ver 

que estes valores da tabela 4.1 determinam os parâmetros das curvas tais como campo coercivo, 

remanência e quadratura da curva de histerese. O processo de computação consiste em buscar os 

melhores valores de   ,    e de    que melhores se adequem as todas as componentes 

experimentais da magnetização. Lembrando que um mesmo conjunto de valores destas 

constantes deve ser tanto coerente para o eixo fácil como para o eixo duro. Nas figuras 4.14 e 

4.15, a seguir estão apresentados alguns resultados ilustrativos de cálculo numérico de curvas 

com os parâmetros indicados na tabela 4.1. Nestas, podemos ver que maiores valores de    

levam a maiores campos coercivos e maiores áreas que definem a energia dissipada na histerese 

bem como maiores quadraturas. Já para maiores valores de    indicam aumento de quadratura e 

aumento do campo coercivo. Aumentos de    causam aumento de quadratura e diminuição do 

campo coercivo, ou seja, quanto mais próximo dos eixos  ̂ ou  ̂ menos perda por histerese as 

curvas longitudinais no eixo duro exibiram. Percebendo estes efeitos que as constantes   ,    e 

   exercem nas curvas, a busca pela computação da curva que melhor se adeque a um resultado 

que se queira computar se tornar um pouco menos complicada. 
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Figura 4.14: Resultados das curvas de magnetização com o campo aplicado no eixo fácil para as computações 

numéricas usando os valores indicados na tabela 4.1. As curvas sólidas em preto representam a componente 

longitudinal, as curvas sólidas em azul representam a componente transversal e as curvas sólidas em vermelho 

representam a componente polar. 
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Figura 4.15: Resultados das curvas de magnetização com o campo aplicado no eixo de difícil magnetização para as 

computações numéricas usando os valores indicados na tabela 4.1. As curvas sólidas em preto representam a 

componente longitudinal, as curvas sólidas em azul representam a componente transversal e as curvas sólidas em 

vermelho representam a componente polar. 
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Nestas ilustrações para curvas computadas com os valores da tabela 4.1, podemos 

perceber algumas características importantes do modelo aplicado aqui. Primeiro, perceba que a 

componente polar apresentou ser nula ou muito próxima de zero, tanto para resultados no eixo 

fácil, como para resultados no eixo duro. Isso pode ser explicado pelo fato do termo de energia de 

forma depender de   
       e como   

  é muito maior do que as outras constantes, o mínimo 

de energia em relação à variável   é quando       for mínimo, ou seja, quando   for igual a 

   . Outro fato importante a ser lembrado é que a relação      
    

    
 deve ser 

satisfeita para todos os valores de  ⃗⃗ , onde   é a intensidade da magnetização total e neste 

modelo deve ser uma constante em todo o processo de histerese (  ), e para casos em que a 

densidade de energia de forma do filme predomine      então,      
    

 . Dessa 

forma quando a medida da componente    for nula a componente       deve ser máxima e 

vice-versa. Mas adiante vamos ver que esta análise para resultados experimentais nos leva a 

concluir que em algumas amostras a magnetização de saturação permanece praticamente com o 

módulo constante no ciclo de histerese já em outras amostras ocorre uma variação considerável a 

ponto de que esse modelo tenha que ser modificado. 
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5 Resultados e discussões 

 

5.1 A produção das amostras 

 

Conforme previamente citado, neste trabalho foram produzidos filmes finos de uma liga 

precursora de FINEMET de um alvo de composição Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 utilizando diferentes 

pressões de trabalho, sendo de 1,5 mTorr, 3 mTorr e 5,2 mTorr. Em todas as séries foram 

produzidas amostras com espessuras de 20 nm, 50 nm, 100 nm, 150 nm, 200 nm e 500 nm.  

Para cada sequência de amostras, a taxa de deposição foi previamente calibrada por 

medidas de raios-X a baixo ângulo. As amostras B9_01 e B9_02 foram utilizadas para calibrar as 

deposições sob pressão de 1,5 mTorr, as amostras B9_09 e B9_10 forma utilizadas para calibrar 

as deposições sob pressão de 3,0 mTorr e as amostras B9_17 e B9_18 foram utilizadas para 

calibrar as deposições sob pressão de 5,0 mTorr. Diferentes condições de deposição indicam, em 

geral, diferentes taxas de deposição, sendo assim tivemos três taxas de deposições, uma para cada 

pressão de trabalho. Para calcular essas taxas usamos os resultados de refletividade obtidos no 

LNMS do Departamento de Física Teórica e Experimental da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, e através do descrito no capítulo anterior encontramos as taxas de deposição. 

As figuras 5.1 e 5.2 a seguir apresentam, respectivamente, o resultado para refletividade e o 

gráfico do vetor de espalhamento para a amostra B9_17 que foi depositada sob pressão de 

trabalho de 5,2 mTorr durante 250 segundos. 

Após produzir uma primeira amostra durante 250 segundos produzimos então outra 

amostra durante 500 segundos e então com os resultados de difração a baixo ângulo calculamos a 

espessura da nova amostra. As figuras 5.3 e 5.4 a seguir apresentam, respectivamente, o resultado 

para difratometria de raios-X e o gráfico do vetor de espalhamento para a amostra B9_18 que foi 

depositada sob pressão de trabalho de 5,2 mTorr durante 500 segundos. 
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Figura 5.1: Resultado da refletividade para a amostra B9_17. Esta amostra foi depositada numa pressão de trabalho 

de 5,2 mTorr durante 250 segundos. As posições angulares dos picos serão usadas para calcular o vetor de 

espalhamento em função dos seus respectivos índices, mostrado na figura a seguir. 

 

 

 

Figura 5.2: Gráfico do vetor de espalhamento    em função da posição (ou índice n) dos picos nas medidas de 

refletividade da amostra B9_17. A curva em preto foi obtida aplicando-se um fitting (ajuste) linear com os dados 

(círculos) obtidos na medida de raios-X representada na figura 4.6 e usando a equação (4.14). Esse ajuste permite 

obter o coeficiente angular a = 0,336 nm
-1

 e aplicando a relação (4.15) podemos obter a espessura do filme, que neste 

caso foi t = 18,69 nm. 
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Figura 5.3: Resultado da refletividade para a amostra B9_18 a baixo ângulo. Esta amostra foi depositada numa 

pressão de trabalho de 5,2 mTorr durante 500 segundos. As posições angulares dos picos serão usadas para calcular o 

vetor de espalhamento em função dos seus respectivos índices, mostrado na figura a seguir. 

 

 

 

Figura 5.4: Gráfico do vetor de espalhamento    em função da posição (ou índice n) dos picos nas medidas de 

refletividade da amostra B9_18. A curva em preto foi obtida aplicando-se um “fitting” (ajuste) linear com os dados 

(círculos) obtidos na medida de raios-X representada na figura 4.9 e usando a equação (4.14). Esse ajuste permite 

obter o coeficiente angular           nm
-1

 e aplicando a relação (4.15) podemos obter a espessura do filme, que 

neste caso foi t        nm. 
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 Como base nesses dados, podemos fazer um gráfico que represente a evolução da 

espessura em função do tempo de deposição. Esse gráfico irá nos dar o valor da taxa de 

deposição do alvo usado na referida condição de pressão. Para deposições sob pressão de 5,2 

mTorr, a taxa de deposição foi de 0,0716 nm/s. A figura 5.5 a seguir apresenta o gráfico da 

espessura em função do tempo de deposição. 

 

 

 

Figura 5.5: Gráfico da evolução da espessura em função do tempo de deposição. Os resultados indicaram que a 

taxa de deposição para o alvo da liga precursora de Finemet usada neste trabalho, depositando numa pressão de 

trabalho de 5,2 mTorr  foi de 0,07161 nm/s. 

 

 Para as outras séries que foram depositadas nas pressões de trabalho de 1,5 mTorr e 3,0 

mTorr também foram calibradas previamente usando o mesmo método, ou seja, duas amostras 

para calibração em cada série e sendo uma durante 250 s e a outra 500 s. As amostras B0_01 (1,5 

mTorr), B9_09 (3,0 mTorr) e B9_17 (5,2 mTorr) foram depositadas durante 250 s e as amostras 

B0_02 (1,5 mTorr), B9_10 (3,0 mTorr) e B9_18 (5,2 mTorr)   foram depositadas durante 500 s. 

As taxas obtidas foram de 0,1028 nm/s para deposição sob pressão de 1,5 mTorr e 0,09016 nm/s 

para deposição sob pressão de 3,0 mTorr. De acordo com esses dados percebemos que existe uma 

dependência da taxa de deposição com a pressão de trabalho. Para maiores pressões de trabalho a 

taxa de deposição diminui. Isto se deve ao fato de que quanto menor for a pressão na câmara 

maior a chance de deposição dos átomos no substrato aumentando assim a taxa de deposição. 
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5.2 Difração de raio-X 

 

Neste trabalho foram produzidas amostras em geometria de filmes finos tendo como 

matéria prima uma liga precursora de FINEMET que apresentaram um resultado de difratômetria 

de raios-X a alto ângulo (            ) indicando uma estrutura amorfa. Todos os 

resultados apresentaram um pico alargado e de baixa intensidade centrado em torno de 

          . Observou-se também um aumento da intensidade com a espessura das amostras. Este 

resultado foi similar para todas as séries de deposição. 

Um dos objetivos iniciais deste trabalho era realizar tratamentos térmicos às amostras 

tanto durante a deposição como após a deposição a fim de obter a cristalização da liga e observar 

a evolução da estrutura de grão através dos resultados de difratômetria de raios-X, obter a largura 

de meia altura dos picos e fazendo uso da fórmula de Scherrer determinar o tamanho médio de 

grão em cada amostra. Ainda assim, é útil mostrar os resultados para medidas a alto ângulo de 

raios-X bem como os valores de largura de meia altura a fim de verificar a estrutura amorfa das 

amostras produzidas. As figuras 5.6, 5.7 e 5.8 seguintes mostram os resultados em grupos de 

amostras por pressão de trabalho aplicada na deposição. As curvas em vermelho são os ajustes 

Gaussianos (fitting). 

Como citado, a fórmula de Scherrer é utilizada para determinar o tamanho médio de grão 

de uma amostra cristalina ou policristalina. Sendo assim, em um primeiro momento, a partir da 

largura de meia altura obtida, seria possível inferir que as amostras apresentam grãos com 

tamanho médio em torno de 1,4 nm para todas as amostras. Uma vez que os picos são muito 

largos, quando comparados com picos usualmente verificados para materiais cristalinos, é 

possível inferir que as amostras não possuem uma estrutura de grãos, mas apresentam caráter 

estrutural amorfo. 
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Figura 5.6: Resultados experimentais de difratômetria de raios-X em alto ângulo para as amostras produzidas 

numa pressão de trabalho de 1,5 mTorr (curva em preto) e o ajuste Gaussiano (em vermelho) para se obter a largura 

de meia altura e posteriormente os tamanhos médios de grão para cada amostra. Perceba que a posição do centro do 

pico alargado é em torno de 44,6  configurando a presença da estrutura de FeSi. 
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Figura 5.7: Resultados experimentais de difratômetria de raios-X em alto ângulo para as amostras produzidas 

numa pressão de trabalho de 3 mTorr (curva em preto) e o ajuste Gaussiano (em vermelho) para se obter a largura de 

meia altura e posteriormente os tamanhos médios de grão para cada amostra. Perceba que a posição do centro do 

pico alargado é em torno de 44,6  configurando a presença da estrutura de FeSi. 
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Figura 5.8: Resultados experimentais de difratômetria de raios-X em alto ângulo para as amostras produzidas 

numa pressão de trabalho de 5,2 mTorr (curva em preto) e o ajuste Gaussiano (em vermelho) para se obter a largura 

de meia altura e posteriormente os tamanhos médios de grão para cada amostra. Perceba que a posição do centro do 

pico alargado é em torno de 44,6  configurando a presença da estrutura de FeSi. 
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A seguir, temos uma tabela com os valores de largura de meia altura e tamanho de grão, 

calculados pela equação 4.15. 

 

Tabela 5.1:Valores de largura de meia para os resultados de difração de raio-X da amostras produzidas. 

 

Grupo de amostras 

(por pressão de 

trabalho) 

Espessura (nm) 

Largura de 

meia altura 

(graus) 

1,5 mTorr 

20  7,84 

50  6,36 

100 7,45 

150 7,20 

200 7,42 

500 6,59 

3 mTorr 

20  6,68 

50  7,31 

100 7,15 

150 7,35 

200 6,11 

500 6,84 

5,2 mTorr 

20  6,62 

50  7,95 

100 7,12 

150 7,20 

200 6,59 

500 6,26 

 

As propriedades magnéticas dos filmes finos feitos à base de FeSiB estão intimamente 

ligadas ao tamanho médio de grão bem como a existência de tensões internas [18]. Estas 

propriedades seriam estudadas num maior enfoque nesse trabalho. Uma das ideias iniciais, como 

já mencionado antes, era aplicar tratamento térmico durante a deposição dos filmes e também 

após, e então estudar a evolução do tamanho médio de grão bem como os efeitos de tensão 

produzidos pelos tratamentos térmicos aplicados às amostras. 
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5.3 Magnetização 

 

Neste trabalho foram obtidas medidas de magnetização nas séries de amostras a fim de 

obter as propriedades magnéticas e analisar que condições de deposição e de espessura são as 

mais viáveis para produção e análise posterior de amostras tratadas termicamente. 

 As medidas de magnetização foram realizadas em colaboração com a Dra. Sabrina 

Nicolodi de Oliveira Viegas, da Universidade Federal de Santa Catarina. O equipamento 

utilizado foi o Magnetômetro de Amostra Vibrante modelo EV9 da Microsense. Antes das 

medidas serem feitas as amostras foram cortadas em formato quase quadrado de 

aproximadamente 5 mm de lado. As figuras 5.9, 5.10 e 5.11 seguintes mostram os resultados para 

curvas de magnetização longitudinais normalizadas para os filmes finos produzidos neste 

trabalho. 
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Figura 5.9: Curvas de magnetização longitudinais normalizadas para a série de amostras produzidas sob uma 

pressão de 1,5 mTorr. As curvas em preto representam as medidas de magnetização feita com o campo magnético 

aplicado no eixo de fácil magnetização e as curvas em azul representam as medidas de magnetização feita com o 

campo magnético aplicado no eixo duro de magnetização. 
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Figura 5.10: Curvas de magnetização longitudinais normalizadas para a série de amostras produzidas sob uma 

pressão de 3 mTorr. As curvas em preto representam as medidas de magnetização feita com o campo magnético 

aplicado no eixo de fácil magnetização e as curvas em azul representam as medidas de magnetização feita com o 

campo magnético aplicado no eixo duro de magnetização 
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Figura 5.11: Curvas de magnetização longitudinais normalizadas para a série de amostras produzidas sob uma 

pressão de 5,2 mTorr. As curvas em preto representam as medidas de magnetização feita com o campo magnético 

aplicado no eixo de fácil magnetização e as curvas em azul representam as medidas de magnetização feita com o 

campo magnético aplicado no eixo duro de magnetização 
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Estes resultados estão apresentados em função das espessuras e sendo medidas nos eixos 

de fácil magnetização e de difícil (duro) magnetização. Os resultados indicaram que existe uma 

indução de anisotropia originada da aplicação de um campo magnético residual no momento da 

deposição dos filmes. Este campo é proveniente do arranjo de ímãs no magnetron sputtering e, no 

porta substrato, tal campo tem direção ao longo da porta da câmara do sputtering para o porta-

substrato (ver figura 4.2). Isto pode ser evidenciado, pois as amostras foram marcadas nos 

substratos com a inscrição de linhas que indicam a referida direção, e em todas as amostras que 

foram medidas, as curvas de magnetização apresentaram o mesmo padrão de eixos de fácil e 

difícil magnetização, onde o eixo fácil se encontrava na direção das inscrições nos substratos. 

Esta indução de anisotropia foi predominante em todas as amostras, mas se pensarmos nela como 

uma energia do tipo uniaxial, as curvas experimentais não apresentaram um padrão de curvas de 

histerese puramente uniaxial. O fato de ainda existir perdas energéticas no eixo duro de 

magnetização indicam a presença de mais anisotropias além da anisotropia induzida. Ligas à base 

de FeSiB apresentam altos efeitos magnetostrictivos devido a altos valores da constante de 

magnetostricção   quando produzidos a temperatura ambiente como indicado na figura 3.5. 

Esperamos então que exista anisotropia magnetoelástica fruto do efeito magnetostrictivo e da 

tensão acumulada nos filmes. 

As figuras 5.12, 5.13 e 5.14 apresentam o comportamento do campo coercivo Hc, do 

campo de saturação HS, e da quadratura MR/MS em função da espessura para os diferentes 

conjuntos de amostras produzidos. 
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Figura 5.12: Evolução do campo coercivo   , campo de saturação    à esquerda e da quadratura       à direita 

em função da espessura para as amostras produzidas sobre pressão de trabalho de 1,5 mTorr. Todos os resultados são 

para medidas no eixo de fácil magnetização. 

 

 

 

Figura 5.13: Evolução do campo coercivo   , campo de saturação    à esquerda e da quadratura       à direita 

em função da espessura para as amostras produzidas sobre pressão de trabalho de 3 mTorr. Todos os resultados são 

para medidas no eixo de fácil magnetização. 
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Figura 5.14: Evolução do campo coercivo   , campo de saturação    à esquerda e da quadratura       à direita 

em função da espessura para as amostras produzidas sobre pressão de trabalho de 5,2 mTorr. Todos os resultados são 

para medidas no eixo de fácil magnetização. 

 

 Em todos os casos, para as amostras submetidas à mesma pressão de trabalho, observou-

se uma diminuição do campo coercivo    em função da espessura. Valores altos de campos 

coercivos estão associados a altos valores de constante de anisotropia magnetocristalina, altos 

valores de tensão combinados com efeitos magnetostrictivos ou ainda altos valores da constante 

de anisotropia induzida proveniente da indução de anisotropia durante a deposição [18]. Neste 

caso, as amostras se mostraram ter estrutura amorfa e não cristalina como indicado nos resultados 

de difratômetria de raios-x na seção anterior, fazendo-nos voltar então para os efeitos de indução 

de anisotropia, efeitos magnetoelásticos e magnetostáticos. Com o aumento da espessura a 

anisotropia induzida se dispersa mais na amostra acarretando diminuição do campo coercivo. 

Com o aumento da espessura ocorre o aumento do stress acumulado nos filmes durante a 

deposição, no entanto, ocorre uma dispersão da energia magnetoelástica, fazendo com que não 

haja uma anisotropia bem definida, de tal forma que em média efetiva o efeito diminui fazendo 

com que o campo coercivo diminua com o aumento da espessura. Assim, as amostras mais finas 

(20 nm, 50 nm e 100 nm) apresentaram um campo coercivo maior em relação as mais espessas 

(150 nm, 200 nm e 500nm). Este mesmo comportamento foi visto em todas as amostras 

produzidas sob a mesma pressão de trabalho como pode ser visto nas figuras 5.12, 5.13 e 5.14. A 
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diminuição do campo coercivo em ligas amorfas como as usadas neste trabalho já foram 

investigadas em outros trabalhos como, por exemplo, em [31]. Uma única peculiaridade nos 

resultados de campos coercivos foi que nas séries de amostras produzidas sob pressão 1,5 mTorr 

e 3 mTorr as amostras de 50 nm tiveram campos coercivos maiores do que as de 20 nm na 

mesma série. Conclui-se que nesta região de espessuras ocorre certa dependência do campo 

coercivo com a pressão de trabalho. Isto pode ser esperado já que as condições de pressão no 

momento da deposição modifica o modo como o material depositado vai se acomodando no 

substrato e consequentemente as condições de stress a que a amostra é submetida durante a 

deposição. 

Outro fator que contribui para redução do campo coercivo são as rugosidades existentes 

nas interfaces do filme. Os efeitos dessas rugosidades no aumento do valor do campo coercivo 

são mais presentes em amostras mais finas, ou seja, quanto menor a espessura, os efeitos de 

rugosidade se apresentam com predominância entre os fatores que contribuem para o aumento do 

campo coercivo [31]. Em amostras mais grossas, os efeitos de rugosidades na interface não 

contribuem tanto entre os mecanismos que causam o aumento de campo coercivo [6, 31, 32, 33, 

34]. Isto foi observado nas amostras produzidas neste trabalho. 

Com relação aos resultados de quadratura, observamos uma diminuição padrão em função 

da espessura em todas as séries de amostras. Essa diminuição pode ser explicada pelo fato de que 

em amostras mais finas a densidade de domínios é menor do que em amostras mais grossas. 

É importante frisar aqui que estes resultados das propriedades magnéticas das amostras 

dependem diretamente do sistema utilizado e do modo de produção das amostras. Para evidenciar 

esta diferença ilustraremos a seguir os resultados das curvas de magnetização de amostras 

produzidas a partir do mesmo alvo que foi utilizado neste trabalho. Estas amostras foram 

produzidas pelo Prof. Dr. Felipe Bohn na Universidade Federal de Santa Maria, em seu trabalho 

de doutoramento. Neste trabalho, a deposição dos filmes da liga amorfa precursora de Finemet 

foi feito com fonte de alimentação em Rádio Frequência (RF), e o porta-substrato em movimento. 

Sendo assim, as induções de anisotropia e acúmulos de tensões nos filmes se dão de formas bem 

diferentes do que as produzidas neste trabalho. Em particular, nas amostras produzidas para esta 

dissertação, não é observada qualquer característica, na curva de magnetização, da existência de 

uma contribuição de anisotropia perpendicular ao plano do filme, como verificada para a amostra 

mais espessa na figura 5.15. A figura 5.15 a seguir exibe tais resultados. 
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Figura 5.15: Resultados para curvas de magnetização longitudinal das amostras produzidas em na Universidade 

Federal de Santa Maria partindo do mesmo alvo utilizado para produzir as amostras desse trabalho. As curvas em 

preto são medidas realizadas quando o campo está aplicado no eixo fácil e as curvas em azul são os resultados das 

medidas realizadas quando o campo é aplicado no eixo duro. Dados fornecidos pelo Prof. Dr. Felipe Bohn da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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A fim de obter um conhecimento mais profundo sobre o processo de histerese das 

amostras produzidas neste trabalho foram medidas também as componentes transversais da 

magnetização no plano dos filmes e a componente polar da magnetização. A componente polar 

da magnetização, nos resultados experimentais, se mostrou ser quase nula ou desprezível, o que 

indica uma predominância da energia de anisotropia de forma que tende a alinhar a magnetização 

no plano do filme, ou seja, a equação 4.29 tem mínimo quando      . 

Apenas como exemplo mostraremos o resultado para medida polar da magnetização da 

amostra B9_22, de 100 nm de espessura, depositada a 5,2 mTorr. Todas as medidas de 

componente polar resultaram em valores muito próximos de zero. 

 

 

 

Figura 5.16: Resultados para curvas de magnetização normalizadas longitudinal e polar da amostra B9_22 de 100 

nm de espessura depositada a 5,2 mTorr medidas no eixo fácil de magnetização. Perceba que a curva polar da 

magnetização tem valores muito próximos de zero. 

 

A combinação destes resultados (longitudinal, transversal e polar) dá um maior número de 

informações para as quais serão úteis nas computações e no processo de modelagem dos filmes. 

O fato é que está longe de ser um processo trivial a computação numérica e modelagem desses 

sistemas magnéticos, uma vez que agora a modelagem deve prever resultados também para 
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outras componentes da magnetização. De tal forma que encontrar os parâmetros corretos que 

conduzam as computações tanto para os resultados longitudinais da magnetização como também 

para resultados transversais da magnetização se apresenta como uma tarefa difícil, mas uma vez 

realizada teremos um grau maior de confiabilidade no modelo físico matemático que está sendo 

usado. As figuras a seguir mostram os resultados experimentais para as medidas de magnetização 

longitudinal e transversal a direção do campo magnético aplicado. Estão ilustrados nas figuras 

5.17 e 5.18 os resultados para as curvas de magnetização longitudinais e transversais no eixo fácil 

(5.17) e no eixo duro (5.18) para as amostras produzidas sob pressão de trabalho de 5,2 mTorr, 

pois estes serão os resultados usados na computação numérica das curvas de magnetização. 

Os resultados para curvas transversais apresentaram um padrão diferente de curvas. 

Perceba que em algumas curvas transversais a magnetização começa com valores negativos 

outras com valores positivos como, por exemplo, nas amostras de 20 nm e 50 nm produzidas 

sobre pressão de 5,2 mTorr como mostra a figura 5.18. Isso pode ser explicado pelo fato da 

amostra ter sido posicionada levemente diferente do que nas outras medidas. Isso faz com que a 

componente transversal da magnetização comece o ciclo de histerese orientada na direção em que 

o sinal no VSM é interpretado com negativo. 

 Outro fator muito importante nos resultados da componente transversal é que as mesmas 

não apresentaram o mesmo valor de saturação no campo coercivo em relação a componente 

longitudinal, ou seja, se o vetor magnetização  ⃗⃗  mantiver seu módulo constante então quando 

   for zero (no campo coercivo) então    seria máximo, ou seja,   . Isso mostra que o vetor 

magnetização não mantem sua intensidade fixa durante o ciclo de histerese. Isso se deve é claro 

ao processo de formação de domínios que favorece a criação de domínios orientados na direção 

do campo aplicado e em contrapartida desfavorece a formação de domínios orientados na direção 

ortogonal ao campo aplicado ou em resultado líquido não há componente transversal apreciável. 

Perceba que para as amostras de 50 nm e 500 nm na figura 5.18 as componentes transversais não 

passam de 0,2  , ou seja, nem 20 % da saturação longitudinal. Isso acontece tanto com medidas 

feitas com o campo aplicado no eixo duro quanto no eixo fácil. Já nas amostras de 100 nm e 150 

nm as curvas transversais apresentaram um valor muito próximo da saturação no campo coercivo. 
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Figura 5.17: Resultados para curvas de magnetização longitudinal e transversal medidas com o campo aplicado no 

eixo fácil para as amostras depositadas sob pressão de 5,2 mTorr. As curvas em azul representam componentes 

transversais e as curvas em preto as componentes longitudinais. 
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Figura 5.18: Resultados para curvas de magnetização longitudinal e transversal medidas com o campo aplicado no 

eixo duro para as amostras depositadas a 5,2 mTorr. As curvas em azul representam componentes transversais e as 

curvas em preto as componentes longitudinais. 
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5.4 Computação numérica das curvas de magnetização 

 

 Vamos agora expor o resultado das computações numéricas das curvas de magnetização 

obtidas neste trabalho. Vale deixar claro aqui que as amostras que tiveram seus resultados 

computados foram amostras produzidas sob pressão de 5,2 mTorr uma vez que fizemos os testes 

para diferentes pressões de trabalho mas após análise dos resultados de campo coercivo, 

quadratura e campo de saturação escolhemos as amostras produzidas sobre pressão de 5,2 mTorr. 

Como já citado na seção 4.6 a computação das curvas inicia-se com a análise dos parâmetros 

obtidos no resultado experimental, como por exemplo, o campo coercivo Hc cujo valor está 

relacionado diretamente com as constantes    e   . Como o valor de    é predominante em 

relação à   , pelo fato do padrão das curvas sempre terem uma direção definida de eixos fácil e 

duro, este valor então é o que mais contribui para o aumento da coercividade. Uma vez estimado 

o valor de    podemos iniciar a computação regulando os valores de    e    afim de melhor se 

ajustar a curva que está sendo computada. 

 A seguir, na tabela 5.1, estão apresentados os valores de   ,    e    que melhor “fitam” 

os resultados experimentais e logo após, na figura 5.19, os resultados para as curvas de 

magnetização computadas para os filmes produzidos sob pressão de trabalho de 5,2 mTorr. 

 

Tabela 5.1: Valores dos parâmetros usados na computação numérica das curvas de magnetização 

na figura 5.19 

Amostra   (erg/cm
3
)   (erg/cm

3
)             

20nm 5200 3000 90
o
 0

o
 90

o
     

50nm 4800 2200 90
o
 0

o
 90

o
     

100 nm 5000 3600 90
o
 0

o
 90

o
     

150 nm 3600 2200 90
o
 0

o
 90

o
     

200 nm 3400 2000 90
o 

0
o 

90
o     

500 nm 3000 1600 90
o 

0
o 

90
o     
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Figura 5.19: Resultados experimentais e computados para curvas de magnetização longitudinal para as amostras 

produzidas sob pressão de 5,2 mTorr. Os pontos em preto representam os resultados com o campo aplicado no eixo 

fácil e os pontos em azul representam os resultados com o campo aplicado no eixo duro. A linha sólida vermelha é o 

resultado da computação numérica. 
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Os valores de    e de    são dados em erg/cm
3
 e estão de acordo com a evolução do 

campo coercivo representados na figura 5.14. A dispersão das anisotropias com o aumento da 

espessura pode vista com a diminuição dos valores de    e de    bem como os efeitos de 

superfície (já citadas na seção anterior) que com o aumento da espessura vão se tornando cada 

vez menos presentes e, portanto contribuindo para diminuição dos campos coercivos. A 

superioridade de    em relação à    é devido ao fato da densidade de energia de anisotropia 

induzida prevalecer em relação aos outros efeitos de anisotropias no plano. 

Os valores das constantes de anisotropias estão perfeitamente de acordo com os resultados 

já obtidos na literatura como, por exemplo, em  [35, 36] onde foram obtidas as constantes de 

anisotropias de fitas feitas com uma liga a base de FeSiB na composição Fe78Si13B9 obtendo 

valores entre 10
3
 – 10

5
 erg/cm

3
. 

Para todas as computações foi utilizado o valor de        emu/cm
3
 referente ao alvo 

B9, que também foi utilizado em [37] e teve sua magnetização de saturação determinada também 

no mesmo trabalho. 

 Lembrando que a inserção da densidade anisotropia definida por  ̂  tem o intuito de 

representar de forma global os mecanismos de energia como a energia magnetoelástica, 

magnetostática e outras. Se o principal mecanismo for a energia magnetoelástica, então o valor 

mais esperado para    é    , já que o stress da amostra quadrada tende a apontar para a diagonal 

da amostra como foi possível ser observado em [38, 39]. Acreditamos que entre outros possíveis 

motivos para que os valores observados de    nas computações sejam maiores que     estão, o 

fato da amostra não ser perfeitamente quadrada e de colocarmos o valorde     , ou seja, a 

direção da indução de anisotropia devido ao eixo definido por  ̂  ser (nas computações) sempre 

igual na direção  ̂, para padronizar as computações e representar o fato de todas as amostras 

terem uma mesma direção padrão como eixo fácil. Mas uma medida magnetização pode ter a 

amostra posicionada de tal forma que    não seja exatamente zero, influenciando assim o desvio 

do valor de    para valores diferentes de    . Outro fator pode estar associado a campos 

desmagnetizantes que podem se originar na amostra pelo fato de ela ser finita e não infinita como 

no modelo (plano infinito). Este campo desmagnetizante pode fazer com que a direção da 

anisotropia efetiva devido aos mecanismos já citados não seja propriamente em    . 

A fim de testar a aplicabilidade do modelo usado na computação numérica bem como 

também entender mais a fundo os processos de magnetização das amostras foram computadas 
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também as curvas transversais para os resultados experimentais. A seguir serão apresentados os 

resultados experimentas e computados para curvas longitudinais e transversais num mesmo ciclo. 

Como já foi mencionada nas seções anteriores e está evidente na figura 5.18, no campo coercivo 

as curvas transversais têm diferentes valores de saturação. Isto indica que o valor de    não é 

mantido constante durante o processo experimental. Apenas as curvas referentes às amostras de 

100 nm e 150 nm apresentam um valor muito próximo de 1 no campo coercivo. As figuras 5.20 e 

5.21 a seguir representam os resultados experimentais e computados para curvas de magnetização 

longitudinais nos eixos fácil e duro da amostra de B9_22 (100 nm) e B9_23 (150 nm). Vale 

salientar que todas as computações foram feitas sempre com os mesmos valores das constantes 

indicados na tabela 5.1. 

 

 

 

Figura 5.20: Resultados experimentais e computados para curvas de magnetização longitudinal e transversal 

normalizadas para a amostra de 100 nm produzida sob pressão de 5,2 mTorr. Os pontos em azul representam os 

resultados para componente transversal e os pontos em preto representam os resultados para a componente 

longitudinal. A linha sólida vermelha é a computação numérica. 
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Figura 5.21: Resultados experimentais e computados para curvas de magnetização longitudinal e transversal 

normalizadas para a amostra de 150 nm produzida sob pressão de 5,2 mTorr. Os pontos em azul representam os 

resultados para componente transversal e os pontos em preto representam os resultados para a componente 

longitudinal. A linha sólida vermelha é a computação numérica. 

 

 Até aqui o modelo baseado em rotação coerente vem apresentando bons resultados tanto 

para curvas longitudinais como para curvas transversais. Parece que pelo fato do modelo ser um 

modelo macroscópico que interpreta o comportamento magnético global de uma amostra 

ferromagnética, a magnetização de saturação uniforme representa razoavelmente bem o 

comportamento magnético total do material. De fato, o modelo utilizado aqui, não leva em conta 

a formação de domínios magnéticos, pelo fato do mesmo ser macroscópico, o modelo analisa 

apenas os comportamentos globais tanto para a magnetização como para as anisotropias. 

 Por outro lado, se analisarmos algumas curvas na figura 5.18 vamos ver que mesmo 

estando no campo coercivo (em relação à componente longitudinal da magnetização), a 

magnetização transversal não satura, o que no modelo utilizado neste trabalho não seria coerente. 

Isto é uma evidência de que a magnetização de saturação não permanece com o módulo constante 

durante o ciclo de histerese. Isto é esperado pelo fato de existir a formação de domínios 

magnéticos que tendem a se alinhar preferencialmente na direção do campo e não em direções 

transversais ao campo [6]. Neste caso, teremos uma incoerência entre os resultados teóricos e 

experimentais. A seguir serão exibidos os resultados para as amostras de 20 nm e de 50 nm cuja 

componente transversal computada apresenta discrepâncias com os resultados experimentais. 
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Figura 5.22: Resultados experimentais e computados para curvas de magnetização longitudinal e transversal para 

as amostras de 20 nm medidas com o campo aplicado no eixo fácil (à esquerda) e duro (à direita) produzida sob 

pressão de 5,2 mTorr. Os pontos em azul representam os resultados para componente transversal e os pontos em 

preto representam os resultados para a componente longitudinal. As linhas sólidas em vermelho são as curvas 

computadas. 

 

 

 

Figura 5.23: Resultados experimentais e computados para curvas de magnetização longitudinal e transversal para a 

amostra de 50 nm medidas com o campo aplicado no eixo fácil (à esquerda) e duro (à direita) produzida sob pressão 

de 5,2 mTorr. Os pontos em azul representam os resultados para componente transversal e os pontos em preto 

representam os resultados para a componente longitudinal. As linhas sólidas em vermelho são as curvas computadas. 

 

Vale salientar aqui que estes resultados indicam que a magnetização é função do campo 

do campo magnético aplicado durante o processo de histerese. Perceba que os resultados 
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computados apresentam divergências com os resultados experimentais. Numa primeira análise 

podemos perceber que os resultados teóricos são semelhantes aos experimentais, embora a 

amplitude da componente transversal computada pareça ser bem maior do que os resultados 

experimentais. Ou seja, os resultados teóricos são, numa primeira visão, um múltiplo dos 

resultados experimentais. Na tentativa de obter mais informações sobre os resultados das curvas 

de magnetização transversal, fizemos os “plots” das curvas transversais da figura 5.22 

multiplicando as curvas por um fator a, ou seja, em vez de “plotar”    plotamos    , isto quer 

dizer quer o fator a não foi inserido no processo de minimização. Perceba que mesmo mudando a 

direção do campo aplicado (eixo fácil ou eixo duro) o fator ainda se mantem o mesmo. Vale 

salientar aqui que a introdução deste fator a não indica que estamos resolvendo o problema, mas 

sim obtendo o valor máximo de saturação da curva transversal. A princípio, este fator seria uma 

tentativa de fazer com que os dados teóricos sejam coerentes com os resultados experimentais, 

mas de forma inesperada um mesmo valor de a ajusta as curvas transversais tanto no eixo fácil 

como no eixo duro. Novamente vale salientar aqui que o modelo é macroscópico, portanto 

descreve o comportamento global da amostra e leva em conta uma magnetização de módulo 

constante durante o ciclo de histerese. Mas sabemos que a existência de domínios introduz uma 

maior complexidade para modelagem do sistema ferromagnético. Possivelmente este fator esteja 

relacionado a alguma propriedade magnética da amostra como, por exemplo, que tipos de paredes 

predominam durante o ciclo de histerese. A natureza física deste fator (se não for puramente 

matemática) é ainda desconhecida pelo autor e será considerado ainda em trabalhos futuros. As 

figuras 5.24 e 5.25 a seguir mostram os resultados experimentais e computados para as amostras 

de 20 nm e 50 nm de espessura produzidas sob pressão de 5,2 mTorr com o fator multiplicativo 

na componente transversal. 

Frente a todos esses resultados ficou claro que a intensidade da magnetização total, ou 

seja,   é uma função de H, isto é,        e não igual a    para todos os valores de campo 

magnético aplicado como está no modelo. Para algumas amostras a variação foi muito pequena, 

como nas amostras de 100 nm e de 150 nm   como se percebe com a saturação máxima da 

componente transversal da magnetização. Mas isso é um resultado conhecido e comprovado 

experimentalmente em vários trabalhos como em [40] onde se mediu a intensidade da 

magnetização durante o ciclo de histerese nos eixos fácil e duro de uma amostra na geometria de 

filme fino de uma liga de FeCoAlN, conforme mostra a figura 5.26. 
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Figura 5.24: Resultados experimentais e computados para curvas de magnetização longitudinal e transversal para a 

amostra de 20 nm medidas com o campo aplicado no eixo fácil (à esquerda) e duro (à direita) produzida sob pressão 

de 5,2 mTorr. Os pontos em azul representam os resultados para componente transversal e os pontos em preto 

representam os resultados para a componente longitudinal. As linhas sólidas em vermelho são as curvas computadas, 

mas plotadas com o fator       . 

 

 

 

Figura 5.25: Resultados experimentais e computados para curvas de magnetização longitudinal e transversal para a 

amostra de 50 nm medidas com o campo aplicado no eixo fácil (à esquerda) e duro (à direita) produzida sob pressão 

de 5,2 mTorr. Os pontos em azul representam os resultados para componente transversal e os pontos em preto 

representam os resultados para a componente longitudinal. As linhas sólidas em vermelho são as curvas computadas, 

mas plotadas com o fator      . 
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Figura 5.26: Resultados experimentais para a intensidade do vetor magnetização total normalizada em função do 

campo magnético aplicado para um filme fino de uma liga de FeCoAlN. À esquerda temos medidas realizadas com o 

campo aplicado no eixo fácil e à direita com o campo aplicado no eixo duro. Figura retirada da referência [36]. 

 

 Para as amostras produzidas neste trabalho também foi possível obter as curvas da 

intensidade da magnetização total já que o sistema detecta duas componentes da magnetização, 

uma na direção do campo magnético aplicado e outra na direção transversal. Neste caso, para 

detectar a componente polar tivemos que posicionar a amostra de tal forma que a direção 

perpendicular ao filme coincida com a direção de detecção transversal ao campo magnético 

aplicado. Veja a figura 5.27 a seguir. 
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Figura 5.27: Configuração para detecção da componente polar da magnetização. 

 

 Digamos que o sistema detecte as componentes x e y da magnetização. Se quisermos 

detectar a componente polar temos que girar a amostra a fim de que a componente polar se torne 

a componente transversal da magnetização. Perceba que o campo ainda está sendo aplicado no 

plano da amostra. 

 As amostras exibiram valores muito próximos de zero ou até nulo para a componente 

polar da magnetização como mostrado na figura. Com posse das medidas de todas as 

componentes da magnetização podemos encontrar o valor da intensidade M da magnetização 

usando o fato de que 

 

                                    
 

 ⁄        

 

os resultados experimentais estão na figura 5.28. 

Os resultados apresentados na figura 5.28 a seguir indicam que a intensidade da 

magnetização total não permanece constante. Resultado este que seria esperado visto que a o 

formação de domínios conduz a uma intensidade da magnetização dependente com a intensidade 

do campo magnético. Perceba que a para a amostra de 100 nm a variação do valor da intensidade 

da magnetização total permanece praticamente igual à saturação e somente em dois pontos 

próximos do campo coercivo é que a intensidade diminui um pouco. A intensidade da 

magnetização total dos resultados experimentais é muito próxima do valor usado nas 



108 

 

computações e isso reflete o fato das curvas transversais saturarem no campo coercivo para as 

amostras de 100nm e 150 nm. Já para as amostras de 20 nm e 50 nm os resultados experimentais 

indicam que a intensidade do vetor magnetização sofre uma drástica diminuição durante o ciclo 

de histerese. Isso acarreta o fato das curvas transversais normalizadas não saturarem em 1 no 

campo coercivo já que a intensidade da magnetização total próximo ao campo coercivo vai 

diminuindo em relação ao valor na saturação. Desta forma as computações sempre irão conduzir 

a curvas transversais que saturem em 1 já que a intensidade total da magnetização é mantida 

constante que é o valor da intensidade da magnetização de saturação   . Em outras palavras, o 

modelo utilizado conduziu a computações que preveem simultaneamente curvas longitudinais, 

transversais e polar com resultados mais satisfatórios quando a intensidade da magnetização total 

não apresentar grandes mudanças durante o ciclo de histerese como no caso das amostras de 100 

nm e 150 nm e onde a intensidade da magnetização total diminui consideravelmente, as curvas 

transversais obtidas pelas computações apresentam discrepâncias com os resultados 

experimentais. 
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Figura 5.28: Resultados calculados a partir dos dados experimentais para a intensidade do vetor magnetização total 

normalizada pelo valor na saturação em função do campo magnético aplicado para as amostras de 100 nm, 200 nm e 

50 nm. Os resultados experimentais estão em preto e o resultado usado nas computações está representado na curva 

sólida em vermelho. 
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 Na tentativa de adequar o modelo a estas variações da intensidade da magnetização, foram 

propostas algumas funções que melhor fitem o      dos resultados experimentais e acrescentar 

esta função na expressão da densidade de energia em vez de usar o valor da saturação fixo. A 

função encontrada que melhor fitava os resultados experimentais foi a Lorentziana. Entretanto, 

usando as funções de      na modelagem, não foram obtidos resultados satisfatórios para as 

curvas de magnetização. A figura 5.29 a seguir apresenta os resultados computados e 

experimentais usando a função      mencionada. 

 

 

 

Figura 5.29: Resultados computados e experimentais para a amostra de 20 nm (B9_19) usando a função      nas 

computações. 
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6 Conclusões e Perspectivas 

 

Neste trabalho, foram investigadas as propriedades magnéticas e estruturais de filmes 

finos ferromagnéticos amorfos à base de FeSiCuNbB produzidos pela técnica de magnetron 

sputtering. A ideia inicial era estudar a evolução destas propriedades após aplicar tratamento 

térmico durante e após o processo de deposição e observar a evolução do processo de 

cristalização. Como o sistema de deposição apresentou problemas durante a produção das 

amostras com tratamentos térmicos não sendo possível fazer o estudo sobre a evolução das 

propriedades magnéticas e estruturais devido à aplicação de tratamentos térmicos. Sendo assim, o 

trabalho teve seu enfoque direcionado à modelagem e computação numérica das curvas de 

magnetização obtidas nas amostras produzidas até então. 

 Os resultados de difratometria de raios-X indicaram que as amostras apresentam tamanho 

médio de grão da ordem de 1,2 nm, resultado obtido pela equação de Scherrer. Estes expressam 

um caráter estrutural amorfo, como esperado devido à trabalhos similares realizados previamente. 

 Os resultados de magnetometria indicaram uma dependência padrão do campo coercivo, 

quadratura e campo de saturação, para todas as séries de amostras produzidas, em função da 

espessura das amostras. Isto mostra certo grau de reprodutibilidade e uniformidade de produção 

em relação aos parâmetros de deposição. 

O processo de modelagem e de computação numérica em um sistema computacional 

exibiu resultados satisfatórios para curvas longitudinais da magnetização bem como para as 

curvas transversais de algumas amostras. Foram obtidas constantes de anisotropias que estão 

dentro dos padrões de materiais amorfos e com uma evolução com a espessura que estão de 

acordo com a diminuição do campo coercivo em função da espessura das amostras. 

 Foi constatado que o modelo utilizado conduziu a resultados da componente transversal 

da magnetização que se ajustavam muito bem para algumas amostras, tais como as amostras com 

espessuras de 100 nm e 150 nm, produzidas com pressão de 5,2 mTorr. Por outro lado, para 

amostras de 20 nm e 50 nm, divergências entre os resultados experimentais e cálculos teóricos 

foram observados. Isso se deve ao fato do modelo usar um valor constante para a intensidade da 

magnetização total durante o processo de minimização, mas os resultados experimentais 
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mostraram que a intensidade total da magnetização durante o ciclo de histerese não é mantida 

constante. 

 Percebeu-se também que as curvas transversais teóricas eram diferentes das curvas 

experimentais apenas por um fator de amplitude e que este fator fitava ao menos tempo as curvas 

tanto no eixo duro como no eixo fácil. Este é um resultado interessante, mas não temos ainda uma 

interpretação para esse fator de “correção”. Mas acreditamos que ele esteja ligado a que tipo de 

paredes de domínios predominante no material e à estrutura de domínio como um todo, bem 

como à estrutura de domínios como um todo. 

 Foram feitas tentativas de modificações na modelagem a fim de obter curvas computadas 

que fossem coerentes com os resultados das curvas transversais experimentais. Como a 

intensidade da magnetização total é função do campo aplicado então se tentou inserir uma função 

     no modelo na tentativa de obter melhores curvas, mas os resultados não foram 

satisfatórios. Acreditamos que isso seja uma limitação do modelo. 

 Como perspectivas para continuação do trabalho, destacam-se: 

 Investigar o grau de aplicabilidade do modelo utilizado neste trabalho para outros tipos de 

amostras ferromagnéticas com outras propriedades, como por exemplo, multicamadas 

adicionando assim novos termos de energia como acoplamentos e outras anisotropias; 

 Refinar o processo de minimização adicionando um maior grau de complexidade, como 

por exemplo, um maior número de variáveis envolvidas; 

 Investigar a verdadeira natureza (se é que ela existe) do fator de correção para as curvas 

transversais; 

 Melhoramento no processo de modelagem a fim de que a intensidade da magnetização 

total dependente do campo magnético seja levada em conta, tal como, por exemplo, 

considerando uma abordagem micromagnética; 

 A partir do desenvolvimento do programa para o cálculo da magnetização, utilizá-lo como 

base para o cálculo de curvas de magnetoimpedância e magnetoresistência. 

  



113 

 

Referências Bibliográficas 

 

[1]  M. E. McHenry, D. E. Laughlin, Acta mater., vol. 48, p. 223, 2000.  

[2]  Y. Yoshizawa, S. Oguma, K. Yamauchi, J. Appl. Phys., vol. 64, p. 6044, 1988.  

[3]  Y. Liu, D. J. Sellmyer, Daisuke Shindo, Handbook of Advanced Magnetic Materials, 

Berlim: Springer, 2006.  

[4]  G. Bertotti, Hysteresis in Magnetism: For Physicist, Materials Scientist and Engineers, San 

Diego: Academic Press, 1998.  

[5]  C. Kittel, Introdução a Física do Estado Sólido, Rio de Janeiro: LTC, 2006.  

[6]  A. Hubert, R. Schafer, Magnetic domains, New York: Springer, 1998.  

[7]  K. H. J. Buschow, Physics of Magnetism and Magnetic Materials, New York: Klumer 

Academic/ Plenum Publishers, 2003.  

[8]  J. D. Jackson, Classical Electrodynamics, New York: Wiley, 1962.  

[9]  B. D. Cullity, Introduction to Magnetic Materials, New York: Addison-Wesley, 1972.  

[10]  F. Bohn, Tese de doutorado, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil: Rio Grande do 

Sul, 2007.  

[11]  M. Getzlaff, Fundamentals of Magnetism, Berlim: Springer-Verlag, 2008.  

[12]  C. E. Patton III, Tese de doutorado, California Institute of Technology, Pasadena, California: 

EUA, 1967.  

[13]  E. C. Stoner, E. P. Wohlfarth, Phil. Trans. R. Soc. Lond., vol. 240, p. 599–642, 1948.  

[14]  P. Duwez, S. C. H. Lin, J. Appl. Phys., vol. 38, p. 4096, 1967.  

[15]  M. E. McHenry, M. A. Willard and D. E. Laughlin, Progress in Materials Science, vol. 44, 

pp. 291-433, 1999.  

[16]  G. Herzer, J. Mag. Mag. Mater, vol. 112, p. 258, 1992.  

[17]  G. Herzer, IEEE Trans. Magn., vol. 26, p. 1367, 1990.  

[18]  H. Kronmuller, S. Parkin, Handbook of Magnetism and advanced magnetic materials, New 

York: Wiley, 2007.  



114 

 

[19]  Z. Pászti, I. Szabó, É. Kisdi-Koszó, G. Petö, Z.E. Horváth, E. Zsoldos e L.Guczi, Thin Solid 

Films, vol. 317, p. 294, 1998.  

[20]  W. Lefebvre, S. Morin-Grognet, F. Danoix, J. Magn. Magn. Mater., vol. 301, p. 343, 2006.  

[21]  K. Hono, D. H. Ping, M. Ohnuma, H. Onodera, Acta mater., vol. 47, pp. 997-1006, 1999.  

[22]  G. Herzer, Physica Scripta, vol. T49, pp. 307-314, 1993.  

[23]  H. Gengnage, H. Wagner, Zeitschrift Fur Angewandte Physik, vol. 8, p. 174–177, 1961.  

[24]  P. J. Kelly, R.D. Arnell, Vacuum, vol. 56, pp. 159-172, 2000.  

[25]  M. Ohring, The Material Science of Thin Films, New York: Academic Press, 1992.  

[26]  B. D. Cullity, S. R. Stock, Elements of X-ray diffraction, Addison-Wesley, 2001.  

[27]  S. Foner, Rev. Sci. Instrum., vol. 30, p. 548, 1959.  

[28]  S. Foner, Rev. Sci. Instrum, vol. 46, p. 1425, 1975.  

[29]  S. Foner, IEEE Trans. Magn., vol. 17, p. 3358, 1981.  

[30]  P. Sharma, A. Gupta, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, vol. 244, p. 

105–109, 2006.  

[31]  P. Sharma, A. Gupta, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., vol. 224, p. 105, 2005.  

[32]  D. O. Smith, M. S. Cohen, G. P. Weiss, J. Appl. Phys., vol. 31, p. 1755, 1960.  

[33]  A. D. C. Viegas, M. A. Corrêa, L. Santi, R. B. da Silva, F. Bohn, M. Carara, R. L. Sommer, 

J. Appl. Phys., vol. 101, p. 033908, 2007.  

[34]  M. Coisson, F. Celegato, E. Olivetti, P. Tiberto, F. Vinai, M. Baricco, J. Appl. Phys., vol. 

104, p. 033902, 2008.  

[35]  J. Lu, J. T. Wang, B. Z. Ding, Materials Science attd Engineering, vol. B1, pp. 251-254, 

1988.  

[36]  H. Lassri, Physica B, vol. 239, pp. 274-277, 1997.  

[37]  L. Santi, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 

2000.  

[38]  L. Santi, F. Bohn, A.D.C. Viegas, G. Durin, A. Magni, R. Bonin, S. Zapperi, R.L. Sommer, 

Physica B, vol. 384, p. 162–164, 2006.  

[39]  M.A. Corrêa, A.D.C. Viegas, R.B. da Silva, A.M.H. de Andrade, R.L. Sommer, Physica B, 



115 

 

vol. 384, p. 162–164, 2006.  

[40]  O. Zivotsky, J. Magn. Magn. Mater., vol. 316, p. e858–e861, 2007.  

 


