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De onde...

Formação em engenharia física



…até onde



Mais exatamente



Por quê ?Por quê ?

Que construir ?Que construir ?

Como ?Como ?

Aplicações do
nanomagnetismo



Nanomagnetismo
Algumas aplicações



Ponto de vista físico

NovasNovas propriedades propriedades

Por quê ?

• Confinamento espacial
– Altera a densidade de estado (propriedades físicas)

• Aumento de proporção da superfície
– Nanopartícula de 3 nm de diâmetro: 50 %
– 30 nm: 5 %

• Pequena escala
– Altera o comportamento físico



Ponto de vista tecnológico

Por quê ?

Redução :
• Tamanho
• Peso

 Custo

Aumento :
• Densidade
• Velocidade

 Eficiência

IntegraIntegraçãção o de de dispositivosdispositivos



Como ?

Dois desafios constantesDois desafios constantes

FabricaçãoFabricação CaracterizaçãoCaracterização
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Como fabricar ?
Redes (mais ou menos) ordenadas

Nanopartículas

Nanopontos

Nanodiscos

Nanofios

100 nm

Antipontos



Entidades livres

Nanopartículas

Nanofio

1 µm

Microfio

30 µm

Como fabricar ?



Sistemas de filmes finos

•• Exchange- Exchange-bias magnetbias magnet
•• Exchange- Exchange-spring magnetspring magnet
•• ... ...

AcoplamentoAcoplamento
dede troca troca

Imã
ultra
forte

VVáálvulaslvulas de spin de spin

Como fabricar ?



Exemplo: rede de nanofios magnéticos metálicos

Como fabricar ?

Nanofios

Al2O3

Alumino

• Diamêtro: 15 - 500 nm
• Comprimento: até centenas de microns
• Geometria: uniforme, multi-camada, etc.



8

Corrosão
(ácido fosfórico)3)

2a anodização
(ácido oxálico, 2 h, 40 V, 3°C)4)

Eletrodeposição pulsada
- 30 mA (2 ms)
+ 5 V (2 ms)
---- (1 s)

5)

Substrato de Al eletropolido1)

1a anodização
(ácido oxálico, 24 h, 40 V, 3°C)2)

Al2O3

Al

Al2O3 Co

Como fabricar ?
Exemplo: rede de nanofios magnéticos metálicos



Exemplo: rede de nanofios magnéticos metálicos

Como fabricar ?

Célula de anodização/eletrodeposição



Magnetômetro de amostra vibrante (VSM)

Como caracterizar ?

Eletroimã

Sistema 
de vibração

Detectores

Amostra

H

dt
dN BΦ

−=ε

Princípio de
funcionamento
• Lei de indução de
Faraday



Como caracterizar ?

 

 

CoercividadeCoercividade
((HHcc))

H requerido
para M=0

MagnetizaMagnetizaçãçãoo
de de saturasaturaçãçãoo

(M(Mss))
M máximo

RemanRemanêênciancia
(M(Mrr))

M sobrando
quando H=0

Campo magnético, H

M
ag
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tiz
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ão

, M

Magnetômetro de amostra vibrante (VSM)

Informação obtida: Magnetização vs campo magnético



Microscopia de força magnética (MFM)

Como caracterizar ?

Princípio de funcionamento
• Equipamento de microscopia de
força atômica (AFM)

• Ponta magnética
• Campo de fuga muda fase de
vibração

Operação
• 1a varredura

• Modo contato
(topografia)

• 2a varredura
• Modo lift



Microscopia de força magnética (MFM)

Como caracterizar ?

Informação obtida:
Imagem do campo magnético de fuga (domínios magnéticos)

NanofiosNanofios

VortexVortex

AntidotAntidot



Efeito Kerr magneto-ótica (MOKE)

Como caracterizar ?

Princípio de funcionamento
• Efeito Kerr

• Mudança da luz refletida sobre uma superficie magnetizada

Rotação da polarização
depende da direção da

magnetização



Efeito Kerr magneto-ótica (MOKE)

Como caracterizar ?

Informações obtidas:
• Imagem da direção da magnetização
• Magnetização vs campo magnético

Na superficie



Resonancia ferromagnética (FMR)

Como caracterizar ?

Princípio de funcionamento
• Absorção de uma onda eletromagnética
• Precessão da magnetização ao redor do campo efetivo
• Frequencia aplicada = frequencia de precessão Resonancia

Equação de 
Landau-Lifshitz-Gilbert



Resonancia ferromagnética (FMR)

Como caracterizar ?

Informações obtidas:
• Campo de anisotropia
• Fator giromagnético
• Relaxação (perdas)



Que construir?

Armazenamento
de informação

Biomedical

Energia

Deteção

Futuro



Sensores

Que construir para a deteção ?

•• Campo  Campo magnmagnééticotico
••  TemperaturaTemperatura

•• Tens Tensããoo
•• Lab Lab-on-a-chip-on-a-chip......

MovimentoMovimento / /
OrientaOrientaçãçãoo

© Aichi Steel



Tratamento contra câncer e doenças
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Que construir para o biomedical ?



Motores de imã permanente

Bobinas

Imãs

Que construir para a energia ?



Evolução da energia a temperatura ambiante

Gutfleisch, Adv. Mater. 23, 821 (2011)

Motores de imã permanente

Que construir para a energia ?



Vantagens sobre motores a indução:
• Alta eficiência
• Tamanho compacto
• Peso leve
• Grande torque

www.yaskawa.com

Motores de imã permanente

Que construir para a energia ?



Motores
Veículos elétricos e

híbridos

Geradores
Energia eólica

http://www.clipperwind.comToyota Motor Corporation

• Motor/generador = 2 kg de NdFeB
• Agora: 2,5 sobre 850 milhões de
veículos são híbridos
• 2018: 10-20 milhões

• Gerador = 0.5 t/MW
• Vai aumentar a demanda em
25% ao ano

Motores de imã permanente

Que construir para a energia ?



Hono, Scrip. Mat. 67, 530 (2012)

Solução atual :
• Nd substituido por Dy

Problema:
• Abundância natural
   Dy/Nd < 0.1
• Somente na China
• $Dy > 10*$Nd

Coercividade diminui com a temperatura

Caminho:
• Coercividade extremamente sensível à microestrutura

• Estrutura de contorno de grão e química
• Entender a relação entre processo de fabricação/
microestrutura/coercividade

Perda do produto de energia

Motores de imã permanente

Que construir para a energia ?



Efeito magnetocalórico (MCE)

Que construir para a energia ?

History:
• 1881 (E. Warburg): few mK with Fe
• 1933 (W. F. Giauque): 0.25 K with
Gd2(SO4)2H2O

• Reaches T < 1 K
• 1949 Nobel prize

• 1997 (Pecharsky, Gschneidner Jr.):
Giant MCE with Gd5(Si2Ge2)

Phenomenon:
• Magnetic material heat up under
applied magnetic field, cool down
when removed
• Change in entropy S results in a
temperature T change

www.ifw-dresden.de/institutes/imw/sections/21/funct-magn-mat/magnetocaloric-materials



Efeito magnetocalórico (MCE) 

Que construir para a energia ?

Advantages:
• No harmful gases 

• Greenhouse gases
• Compact 

• Solid
• Silent
• High efficiency 

• Low cooling power

Magnetic refrigeration

www.ifw-dresden.de/institutes/imw/sections/21/funct-magn-mat/magnetocaloric-materials



Efeito magnetocalórico (MCE) 

Que construir para a energia ?

www.ifw-dresden.de/institutes/imw/sections/21/funct-magn-mat/magnetocaloric-materials

Technology Conven-
tional gas
compres-

sion

Gas
absorp-

tion

Peltier
electric
coolers

Thermo-
acoustic
coolers

Magnetic
refrige-
ration

Change of
state

Liquid ↔
Gas

Liquid ↔
Gas

Electron ↔
hole

High ↔ low
pressure

gas

Different
magnetic

states

Max.
efficiency

45 % 30 % < 10 % 40 % 60 %

Refrigeration efficiencies



Active
magnetic

regenerator

Rotatory
permanent

magnet
magnetic

refrigerator

Efeito magnetocalórico (MCE) 

Que construir para a energia ?



Dispositivos atuais

DiscoDisco
rríígidogido

Problemas :
• Limite superparamagnético

 Vida-útil limitada

Que construir para armanezar ?



Dispositivos atuais

Albert Fert, Peter Grünberg
premio Nobel 2007

CabeCabeççaa de de
leituraleitura

Corrente
Valvula de spin

Bits

Magnetoresistência gigante (GMR)

<

Que construir para armanezar ?



Dispositivos de substitução      Gravação perpendicular

Que construir para armanezar ?

Vantagens:
• Maior densidade
• Maior estabilidade 

Desavantagens:
• Dificuldade para
escrever
• Custos mais elevados

• Materiais
• Fabricação

Soluções:
• Anisotropia oblíqua
• Assistência de calor
• etc. 



MRAM: MRAM: Magnetoresistive Random Magnetoresistive Random Access Access MemoryMemory

Dispositivos de substitução      MRAM

Que construir para armanezar ?

Vantagens:
• Não volátil (> 10 anos)
• Alta velocidade (< 35 ns)
• Alta densidade
• Durável (> 1016 ciclos)
• Eficiente energeticamente
• CMOS compatível



Dispositivos de substitução      MRAM

Que construir para armanezar ?

Leitura:
• Resistência depende
do estado

• GMR

Escritura:
• Campo magnético induzido
• Transferência de torque de spin



Spintrônica

Que construir para armanezar ?

Spintrônica:
• Eletrônica baseada sobre o spin do eletron, não sua carga
• Inicio: Junção tunel magnética (Jullière, 1970)
• Mais conhecido : Magnetoresistência gigante (GMR)

Corrente de spin:
• Polarização (up/down)
• Direção



Torque de transferência de spin (STT)

Que construir para armanezar ?

Fenômeno:
• Modificação da orientação de uma camada magnética usando
uma corrente de spin polarizada
• Transferência de momento angular

Outra aplicação:
• Propagação de paredes de
domínio magnético via corrente



Dispositivos de substitução      Racetrack memory

Que construir para armanezar ?

Vantagens:
• Alta densidade
• Não volatíl
• Sem parte móvel 

Problema atual:
• Estabilidade das paredes



Dispositivos lógica magnética

Que vocês vão construir ?

Princípio:
• Operações lógicas (AND/OR/NOT, etc.) efetuadas via
propagação de parede de domínios magnéticos

Vantagem:
• Não volátil

Desavantagem:
• Baixa velocidade (< 1 MHz)



Dispositivos de alta frequencia (GHz)

Que vocês vão construir ?

Metamaterial:
Meio artificial estruturado em uma escala de tamanho
menor do que o comprimento de onda aplicada

Circulador de 3 portas

Antena

Emissor

Receptor

Exemplo:
Rede de nanofios magnéticos
• Permissividade e permeabilidade
efetivas
• Propagação da onda eletromagnética
(GHz) controlada
• Desafio: minimizar as perdas



Cristal magnônico

Que vocês vão construir ?

Cristal magnônico:
• Matematerial, mas para onda de spin (magnon)

• Análogo ao cristal fotônico
• Guia de onda

• Objectivos: dispositivos de processamento de sinal

Filme fino magnético

Al2O3
nanoporosoAl

Exemplo: Rede de antidots magnéticos



Nano-oscilador de torque de spin (NSTO)

Que vocês vão construir ?

Princípio:
• Corrente polarizada faz precessionar uma camada
magnética livre

• Geração de um sinal rf

Vantagens:
• Fonte nanométrica de
microondas
• Compatível
• Sintonizável

Desavantagens:
• Baixa potência de saida

• Acoplamento
• Larga largura de linha



Perguntas?


