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–  Sumarizando 
•  Histereses desde o Macro 

até o Nano 

–  Nem tão Grande Nem 
tão Pequeno 
–  Vórtices Magnéticos 

•  Parte II - APLICAÇÕES 
–  Magnetismo Topológico 

•  Vórtice 
•  Skyrmion 

–  Hipertermia 
–  Exchange Bias 
–  Spintrônica 

•  GMR 
•  Efeito Hall de Spin 



Do Macro ao Nano 

Sumarizando o ciclo de histerese 
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Comportamento	magnético	e	
tamanho	de	partículas	

Três principais regimes: 
 

 

Adaptado Cullity 1972 

monodominio multidominio 
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Curva de histerese 
De um sistema MACRO - Multidomínio 
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Curva de histerese 
Crescimento dos domínios 
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Curva de histerese 
Estado saturado 
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Curva de histerese 
Remanência 
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Curva de histerese 
Campo coercivo 
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Comportamento	magnético	e	
tamanho	de	partículas	

Três principais regimes: 
 

 
•  Bloqueado – Estável 

 

Adaptado Cullity 1972 

monodominio multidominio 
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Regime Bloqueado – H = 0 

KV 

Estado Fundamental  
DEGENERADO 
E(-M) = E(+M) 

2 MÏNIMOS GLOBAIS 13/08/21 



Aumentando o campo… 
Estado Fundamental  

1 ESTADO 
E(-M) > E(+M) 

1 MÏNIMO GLOBAL 1 MÏNIMO LOCAL 13/08/21 



E mais… 
Estado Fundamental  

1 ESTADO 
E(-M) > E(+M) 

1 MÏNIMO GLOBAL 1 MÏNIMO LOCAL 13/08/21 



E mais ainda… 
Estado Fundamental  

1 ESTADO 
E(-M) > E(+M) 

1 MÏNIMO GLOBAL 1 MÏNIMO LOCAL 13/08/21 



Até que… 
Estado Fundamental  

1 ESTADO 
E(-M) > E(+M) 

1 MÏNIMO GLOBAL 13/08/21 



Comportamento	magnético	e	
tamanho	de	partículas	

Três principais regimes: 
 

 
•  Bloqueado - Estável 

 

Adaptado Cullity 1972 

monodominio multidominio 
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Superparamagnetismo – T ~ 0K 

KV 
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Superparamagnetismo – T > 0K 

KV 
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Equivalente a diminuir o 
tamanho… 

KV 
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è Anisotropia fraca: o tamanho crítico depende 
principalmente da interação de troca. 

~ pR δ
à  A largura da parede de domínio é grande. 
à  Em sistemas com dimensões comparáveis à 
largura da parede, a magnetização é não-uniforme, 
ou seja, formam-se os vórtices 

Nem tão grande… 
Nem tão pequeno! 

13/08/21 



Comportamento	magnético	e	
tamanho	de	partículas	

Três principais regimes: 
 

 
•  Bloqueado - Estável 

 

Adaptado Cullity 1972 

monodominio multidominio 

4 regimes: 
 

 
•  Bloqueado - Estável 
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Vórtice	magnético	

“The vortex structure has no 
pole, no net magnetization and 
no stray field, but with a cost in 
the exchange energy.” 

CL Chien et al., Phys Today, 
(2007) 40. 
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Propriedades topológica dos vórtices 

Núcleo do vórtice 
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Núcleo	do	vórtice	

ms
vc K

Ad 2=

PRL 100, 029703 (2008) 

O diâmetro do núcleo é dado pelo 
balanço da anisotropia de forma e a 

intensidade da interação de troca 



Primeira	observação	experimental	

Ø  Singularidade no centro  

Shinjo T., et al. Science 289 (2000). 

MFM 

Discos de 1µm de Ni80Fe20 
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Propriedades dos vórtices 
magnéticos 

27	

Caracterizado por: 
 
a)  circulação c =+1 (CCW) ou c=-1(CW) and  
b)  polaridade      p =1 (Mz>0) ou p=-1 (Mz<0) 

Bohlens,	Appl.	Phys.	Lett.	93,	142508	(2008)	

polarity 

circulation 

Quiralidade 
 
Direita           cp=+1 
Esquerda      cp=-1. 
 

Ø  Polarização 

Ø  Circulação 

Ø  Vorticidade 13/08/21 



Configurações de um ferromagnetico 
macio em função da forma 

Vórtice magnético com Mz > 0  
(polarity=+1) 

Exemplo: diagrama altura X diâmetro para um cilindro 
de um material FM macio. Tese Erico Novaes CBPF - 
2010 
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Introdução	

Aspectos	dinâmicos	
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Chien C. L., Physics Today, June 2007 

Simulação de filme de permalloy 

SQUID em discos de permalloy 

In-plane 

out-of-plane 

Okuno T., JMMM, 240 (2002) 

Quando	aplicamos	um	
campo	magnético?	



Ciclo de histerese de um vórtice 

31 



Translation of the vortex in a 
single magnetic layer 

Reversing the polarity by DC field. 
Translation of vortex core and 
Fourier transform 



Frequência de translação 
Determinada pela razão de aspecto do disco: 

A direção do movimento é determinada pela polaridade  p  

Razão de aspecto 

33 

p =1 (Mz>0) 
 
 
 
 
 
 

p=-1 (Mz<0) 

13/08/21 



Movimento girotrópico 

34 



Hertel H., et. al, Phys. Rev. Lett., 98, 117201 (2007) 

Equação de Landau-Lifshitz-Gilbert 

Disco de permalloy 
Espessura 20nm;  
Diâmetro 200nm 

Aplicação de pulso gaussiano de campo (80mT) em 60 ps 



Waeyenberge B. V., et al., Nature, 222 (2006) 



Inversion	of	vortex	polarity	of	
magnetic	bilayer		

37 

Inversion of vortex polarity of the top layer 
of a bilayer (500 nm diameter, 2 nm thick, 2 
nm separation), with a 2.5 ns pulse, 
K=1000 x 103 J/m3.  



Pares de vórtices dinamicamente acoplados 

38 
N

S

•  “The	vortex	
structure	has	no	
pole,	no	net	
magnetization	and	
no	stray	field,	but	
with	a	cost	in	the	
exchange	energy.”	

•  CL	Chien	et	al.,	Phys	
Today,	(2007)	40.	
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Relaxação – Transferência de energia 
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Acoplamento entre vórtices 

40 
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Aplicações	
Vortex Random-access Memory (VRAM) 

Ex.: Bohlens, Appl. Phys. Lett. 93, 142508 (2008) 

Gerador	de	ondas	de	spin	
Sang-Koog Kim - J. Phys. D: Appl. Phys. 43 (2010) 
264004 

Phase-locking Vortex-Based STNO’s 
Rutuolo et al., NNano, Vol 4, p. 528, (2009), Pufall Nature 
(2007), Mistral PRL (2008) 
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Aplicações biomédicas 

43!



Solitons 

Solitons are collective excitations that are solutions of differential equations of classical 
fields 
 
Topological solitons: those whose stability is guaranteed topologically (examples: 
vortices in superconductors, sine-Gordon solitons, skyrmions) 
 

  Report of the XIV Meeting of the British Association for the Advancement of Science 
(London, 1844) John Scott Russell (1808–1882) 
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Skyrmions 

45 
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Skyrmions in Condensed Matter 
Physics 

46 

Skyrmions are topologically protected spin structures, related to vortices, 
that in a stereographic projection cover a sphere. 
 
The spins at the center and at the rim of the skyrmions point in opposite 
directions  
 

Vortices, on the other hand, are 
mapped to a hemisphere 
 

13/08/21 



Skyrmion lattices 

47 

•  Nanolayers of materials with  
•  Intrinsic chirality 
•  Induced chirality (Fe/W bilayers) Heinze (2011)) 

Yu et al., Nat., 2010 & 2011 

The skyrmions are due 
to Dzyaloshinskii-
Moriya Interaction  

13/08/21 



Topology?! 

48 Remember: in topological terms, one coffee cup ~ one donut 

Jwilson.coe.uga.edu 
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Winding number 

49 Braun (2012) 

One cannot deform a given spin configuration into another of different winding 
number 
 
A topological defect exists if one cannot deform a spin configuration into the 
ferromagnetic state 

The winding number is the total variation of the magnetization angle ∆ϕ as one 
moves counterclockwise around a circle, divided by 2π  

13/08/21 



Winding number n and skyrmion 
number q  

50 

The winding number: total variation of the magnetization angle ∆ϕ as one 
moves counterclockwise around a circle, divided by 2π 
 
 
 
 
The winding number is 1 for a vortex and -1 for an antivortex 
 
The skyrmion number q is a generalization, including out-of-plane effects 
 
 
 
 
where p is the polarity; vortices and antivortices have q=�1/2  

13/08/21 



Interaction of vortices and 
antivortices 

3-51 

When a vortex and an antivortex 
meet, they annihilate. 
 
Vortex and antivortex have 
different winding numbers: 1 and 
-1 
 
If they have different polarities p, 
then q=np/2 (the skyrmion 
number) is the same 

Antivortex Vortex 

Color code 

n=1 n=-1 
p=±1 p=±1 

13/08/21 



1D Domain walls and topology 

52 

n=0 

n≠0 

Winding 
numbers 

13/08/21 



How to produce a skyrmion 
without DMI? 

Collapsing of two 2D DWs 
with the same winding number 

Applying a perpendicular magnetic field 13/08/21 



54 

Current-induced motion of a skyrmion on a Co stripe – low depinning 
currents 

The skyrmions are due 
to Dzyaloshinskii-
Moriya Interaction  

500x40x4 nm3 Co – DMI = 1.4 meV/at  

13/08/21 



Nanomagnetismo 
aplicado à biomedicina:  
hipertermia magnética 

Flávio Garcia 
fgarcia@cbpf.br 

COMAN 



Estatística sobre o Câncer 

Motivação 
•  Câncer, é a segunda causa de mortes em 

países desenvolvidos.  
•  2012 GloboCan/Iarc 14 milhões de novos caso no 

mundo. 

•  8 milhões de óbitos previstos sendo, sendo 70% 
em países desenvolvidos. 

•  Estima-se que até 2025, o número de casos de 
câncer deve chegar a 20 milhões. 

•  No Brasil é estimado 600 mil novos casos no 
biênio 2016/17 

WHO globocan project 2012: http://globocan.iarc.fr/Default.aspx 
INCA estimativa 2014: http://www.inca.gov.br/estimativa/2014/ 





http://www.sochob.cl/web1/la-obesidad-aumenta-el-riesgo-de-desarrollar-10-tipos-de-cancer/ 

Células Tumorais 
Desorganização e vascularização 

Células tumorais são mais sensíveis ao calor 



Hipertermia 
•  Estado de superaquecimento 

o  Acima do estado febril: >37.5 – 38.3 °C 

•  Fins terapêuticos 

o  ~40 oC tecido tumorais 
o  ~44 oC tecido sadias 

•  Induzida 
o  Hipertermia de corpo inteiro 
o  Localizado: ultrasom, microondas e entrega direta 

•  Potencializa tratamentos 
convencionais 
o  Quimioterapia 
o  Radioterapia 

STORM, F. K. et al. Normal tissue and solid tumor effects of hyperthermia in animal models and 
clinical trials. Cancer research, v. 39, n. 6 Pt 2, p. 2245–51, jun. 1979. 



Hipertermia 
• Efeitos colaterais 

o  Queimaduras 
o  Nauseas 
o  Diarréria 
o  Problemas cardíacos e vasculares 

• Desconforto e debilidade do paciente 

National Cancer Institute - http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/hyperthermia 
American Cancer Socity - http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttypes/hyperthermia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperthermia_therapy 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperthermia 



Hipertermia 
• Efeitos colaterais 

o  Queimaduras 
o  Nauseas 
o  Diarréria 
o  Problemas cardíacos e vasculares 

• Desconforto e debilidade do paciente 

Melhor localização do calor 
entregue 

National Cancer Institute - http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/hyperthermia 
American Cancer Socity - http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttypes/hyperthermia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperthermia_therapy 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperthermia 



Nanotecnologia: Partículas 
Magnéticas 

•  Desenvolvimento de 
nanopartículas altamente 
especializadas e otimizadas 

•  Nanocompósitos 
mutifuncionais 

Els Parton et al. Biomedical applications using magnetic nanoparticles (http://electroiq.com/blog/2008/02/
bbiomedical-applications-using-magnetic-nanoparticles-b/) 



Hipertermia Magnética 
•  O uso de partículas magnéticas sob a ação de um campo 

AC para indução de calor. 

•  Elevado controle na região 
afetada pelo aquecimento 

•  Multifuncionalização 
§  Carregamento de drogas 
§  Funcionalização da 

superfície 
§  Contraste MRI 



Uso de nanopartículas magnéticas para aquecimento localizado utilizando 
campo alternado. 

Hipertermia magnética 

64 13/08/21 



Hipertermia Magnética 

 Pré-requisitos de partículas magnéticas para uso 
em hipertermia magnética 

•  0.  Biocompatibilidade e baixa citotoxicidade 
ü  aplicação biomédica 

I.  Baixa remanência magnética (MR) 
ü  baixa interação dipolar entre as partículas 
�   evita aglomeração  
�  evita entupimento e/ou trombose 

II. Baixo campo magnético de saturação 
ü  uso de campos magnéticos biocompatíveis � H · f < 5 × 109 A/ms 

III. Alta eficiência � Alto SAR  
ü  minimizando a dose ministrada para o tratamento  

LAURENT, S. et al. Magnetic fluid hyperthermia: focus on superparamagnetic iron oxide nanoparticles. 
Advances in colloid and interface science, v. 166, n. 1-2, p. 8–23, 2011 



Hipertermia Magnética 

Specific Absorption Rate 

onde , C é o calor específico do ensemble (solvente+partículas), m’ é a massa 
do ensemble, T é a temperatura, t é o tempo e m a massa de partículas. 
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Hipertermia Magnética 

 SPIONs (Superparamagnetic Iron Oxide 
Nanoparticles) 

• Óxido de ferro 
o magnetita (Fe3O4) 
o maghemita (� - Fe2O3) 

• Nanopartícula 
o Superparamagnética 
o Esférica 
o ~15 nm 

• Recoberta com cadeias orgânicas 



Hipertermia Magnética 

 Pré-requisitos de partículas magnéticas para uso 
em hipertermia magnética 

•  0.  Biocompatibilidade e baixa citotoxicidade 
ü  aplicação biomédica 

I.  Baixa remanência magnética 
ü  baixa interação dipolar entre as partículas 
�   evita aglomeração  
�  evita entupimento e/ou trombose 

II. Baixo campo magnético de saturação 
ü  uso de campos magnéticos biocompatíveis � H · f < 5 × 109 A/ms 

III. Alta eficiência � Alto SAR  
ü  minimizando a dose ministrada para o tratamento  

LAURENT, S. et al. Magnetic fluid hyperthermia: focus on superparamagnetic iron oxide nanoparticles. 
Advances in colloid and interface science, v. 166, n. 1-2, p. 8–23, 2011 



Hipertermia Magnética 

 SPIONs (Superparamagnetic Iron Oxide 
Nanoparticles) 

• Iron Oxide 
o magnetita (Fe3O4) 
o maghemita (� - Fe2O3) 

• aprovadas pelo FDA 
o contraste em RMI 

• Testes de hipertermia em seres humanos 



Hipertermia Magnética 

 Pré-requisitos de partículas magnéticas para uso 
em hipertermia magnética 

•  0.  Biocompatibilidade e baixa citotoxicidade 
ü  aplicação biomédica 

I.  Baixa remanência magnética 
ü  baixa interação dipolar entre as partículas 
�   evita aglomeração  
�  evita entupimento e/ou trombose 

II. Baixo campo magnético de saturação 
ü  uso de campos magnéticos biocompatíveis � H · f < 5 × 109 A/ms 

III. Alta eficiência � Alto SAR  
ü  minimizando a dose ministrada para o tratamento  

LAURENT, S. et al. Magnetic fluid hyperthermia: focus on superparamagnetic iron oxide nanoparticles. 
Advances in colloid and interface science, v. 166, n. 1-2, p. 8–23, 2011 



Hipertermia Magnética 

  SPIONs (Superparamagnetic Iron Oxide 
Nanoparticles) 

• Superparamagnetismo 
o Macrospin (alta magnetização 

de saturação) 
o Relaxação termicamente 

ativada 
o Coersividade nula 
o Baixo campo de saturação 



Hipertermia Magnética 

  SPIONs (Superparamagnetic Iron Oxide 
Nanoparticles) 

• Superparamagnetismo 
o Macrospin (alta magnetização 

de saturação) 
o Relaxação termicamente 

ativada 
o Coersividade nula 
o Baixo campo de saturação 



Hipertermia Magnética 

  SPIONs (Superparamagnetic Iron Oxide 
Nanoparticles) 

Relaxação de Néel Relaxação de Brown • Superparamagnetismo 
o Macrospin (alta magnetização 

de saturação) 
o Relaxação termicamente 

ativada 
o Coersividade nula 
o Baixo campo de saturação 



Hipertermia Magnética 

  SPIONs (Superparamagnetic Iron Oxide 
Nanoparticles) 

• Superparamagnetismo 
o Macrospin (alta magnetização 

de saturação) 
o Relaxação termicamente 

ativada 
o Coersividade nula 
o Baixo campo de saturação 

FORTIN, J. et al. Size-sorted anionic iron oxide nanomagnets as colloidal mediators for magnetic hyperthermia, 
v. 129, n. 9, p. 2628-35, 2007 



Hipertermia Magnética 

 Pré-requisitos de partículas magnéticas para uso 
em hipertermia magnética 

•  0.  Biocompatibilidade e baixa citotoxicidade 
ü  aplicação biomédica 

I.  Baixa remanência magnética 
ü  baixa interação dipolar entre as partículas 
�   evita aglomeração  
�  evita entupimento e/ou trombose 

II. Baixo campo magnético de saturação 
ü  uso de campos magnéticos biocompatíveis � H · f < 5 × 109 A/ms 

III. Alta eficiência � Alto SAR  
ü  minimizando a dose ministrada para o tratamento  

LAURENT, S. et al. Magnetic fluid hyperthermia: focus on superparamagnetic iron oxide nanoparticles. 
Advances in colloid and interface science, v. 166, n. 1-2, p. 8–23, 2011 



Hipertermia Magnética 

  SPIONs (Superparamagnetic Iron Oxide 
Nanoparticles) 

• Mecanismos de perda de energia magnética 
na forma de calor 
o Perdas por susceptibilidade 

o Perdas por viscosidade 

o Perdas histeréticas 



Mecanismos de aquecimento 
• Perdas por susceptibilidade 

o  Modelo LRT (Linear Response Theory) 

f H SAR χ π µ 2 
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Mecanismos de aquecimento 
• Perdas por Viscosidade 

o  Atrito entre o fluído e a partícula  
§  Gradiente do Campo Magnético � força sobre a 

partícula  

o  Fenômeno fora das leis da mecânica dos fluídos 
§  fluxo turbulento 

•  não tem solução analítica  

§  pode ser ignorada em sistemas in vivo/vitro 



Mecanismos de aquecimento 
• Perdas Histeréticas 

o  Mecanismos de relaxação estão bloqueados 
§  Partículas grandes, multidomínio 
§  SPION não apresenta 

o  Resposta histerética 

onde, A é a área do ciclo de histerese 

Af SAR = 

∫ - = MdH A 0 µ 



• Superparamagnetismo Vs Ferromagnetismo:  
o  Superparamagnetismo: 

§  monodomínio 
•  nanopartículas 

§  sem remanência 
§  sem interação dipolar  
§  sem aglomeração  

o  Ferromagnetismo: 
§  multidomínio 

•  sistemas macroscópicos 

§  histerese expressiva 
§  alta remanência 

•  aglomeração 

§  alto campo de saturação 

Vórtice e sua histerese 



• Superparamagnetismo Vs Ferromagnetismo:  
o  Superparamagnetismo: 

§  monodomínio 
•  nanopartículas 

§  sem remanência 
§  sem interação dipolar  
§  sem aglomeração  

o  Ferromagnetismo: 
§  multidomínio 

•  sistemas macroscópicos 

§  histerese expressiva 
§  alta remanência 

•  aglomeração 

§  alto campo de saturação 

Vórtice e sua histerese 



Vórtice magnético 



Vórtice magnético 



Vórtice e sua histerese 
• Superparamagnetismo Vs Vórtice:  

o  Superparamagnetismo: 
§  sem remanência 
§  sem interação dipolar  
§  sem aglomeração  

o  Vórtice magnético: 
§  sem pólo 
§  sem remanência 
§  histerese expressiva 



Núcleo do Vórtice 
•  Vórtice: 

o  Estado intermediário 
o  Partícula magnética com uma seção circular ou elíptica 

o  Núcleo do vórtice 
§  Singularidade localizada no 

centro do vórtice 
§  Troca x Dipolar 
§  Ponto de acúmulo de energia 



Núcleo do Vórtice 
•  Vórtice: 

o  Estado intermediário 
o  Partícula magnética com uma seção circular ou elíptica 

Ao remover o núcleo o 
vórtice, o estado de 
vórtice magnético 
torna-se estável 



Estratégia 

• sintetizar nanotubos  

• apresentam estado de vórtice magnético 

• compostas de óxido de ferro 
o Magnetita 
o Maghemita 



Vortex Iron oxide Particle (VIP) 
• Morfologia 
o  SEM 

(A) VIP1; (B) VIP3; and (C) VIP6. 



Simulação Micromagnética 
• Diagrama de Fase. 

Diagrama de fase. Em  (A) e (B) o diâmetro interno é 50nm e 70nm respectivamente. 
Estado de Vórtice (verde), Estado Banboo (azul) e Estado 2xVórtice (vermelho). 



Simulação Micromagnética 
• Dinâmica da magnetização. 

o Histerese Estática o Histerese Dinâmica 

Comparação entre a histerese simulada para um campo magnético estático e um campo 
magnético dinâmico com frequência de 300Hz. 



Caracterização 
• Medida de 

Hipertermia 

Valores de SAR medidos entre 60 s e 120 s. 
Partícula SAR a 200Oe (W/g) SAR a 300Oe (W/g) Magnetização de Saturação 

(emu/g) 

VIP1 483 1161 102 

VIP3 440 1002 79 

VIP6 492 984 81 

Curva de aquecimento para água 
pura (roxo), VIP1 (vermelho), 
VIP3 (azul), VIP6 (verde) e VIP6 
CoFe2O4 (marrom). 



VIP vs SPION 

• VIP apresenta maior SAR 
o  Perdas histeréticas 

• Morfologia diferenciada 
o  Forma cilíndrica 
o  Tamanho da ordem de ~100 nm 

• Mesma composição química 
o Magnetita 
o Maghemita 



Experimentos In vitro  
• Hipertermia In vitro 

Resultados obtidos no experimento de hipertermia in vitro. O grupo controle (cinza), 
Partículas VIP1(vermelho), VIP3 (azul) e VIP6 (verde). 



Tomografia 



TEM das células com VIP’s  



Sumário 

●  Introdução 
–  Exchange bias 

–  Manganitas 

–  Sistema (Pr,Ca)MnO3 
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Exchange Bias 



O que é o Exchange Bias? 

●  Interface FM/AFM ⇒ 
Anisotropia magnética 
unidirecional 

Manifestações  
Macroscópicas 

●  Aumento do campo 
coercitivo. 

●  Deslocamento do ciclo de 
histerese em relação ao 
eixo do campo magnético.   

FM single layer FM/AFM bi-layer 

H  H 

M 

H c 

M 

H e 

H c 



Interesses no Exchange Bias 
●  Aplicações 

–  Ímãs permanentes 
–  Sensores magnéticos 
–  mídias de gravação magnéticas 
–  Estabilizadores de domínios magnéticos em 

cabeças de leituras baseadas em AMR 
–  GMR e TMR 
–  MRAM 
–  etc... 

●  Fundamental 
–  Diversas questões em aberto 



O que é o Exchange Bias? 

Ele ocorre em qualquer interface 
FM/AFM? 

Quando ocorre? 



Tratamento Térmico 

TN<T<TC 

FC 

T<TN 

FM 

AFM 

Virgem 



Modelo intuitivo 
Deslocamento do 

ciclo 

JINT>0 – Interface perfeita 
KAFM →∞ 

FM 

AFM 
(ii) 

FM 

AFM 
(iii) 

(v) 
FM 

AFM 

FM 

AFM 
(iv) H 

M (ii) 
(iii) 

(iv) (v) 

Heb 

Hc 

FC 

Relaciona-se intimamente 
com o acoplamento 

interfacial  

Anisotropia 
Unidirecional 



Modelo intuitivo 
Aumento da 
coercividade 

 

JINT>>KAFM  

H 

M (ii) (iii) 

(iv) (v) 

Hc 

FM 

AFM 
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FM 
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(v) 
FM 
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No caso real... 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0

50

100

150

200

250

300

Hc

Heb

Hc of a single FM layer

Fi
el

d 
(O

e)

AFM Anisotropy (a.u.)



Modelo de Meiklejohn 

●  Caso anterior 
–  Interfaces perfeitas 
–  Rotação coerente 
–  Interface do AFM não compensada 
–  Acoplamento co-linear entre os momentos do FM e do AFM 



Dedução 
A partir desta expressão da energia por unidade de área interfacial: 
 
ε =  -HMFMtFMcos(θ-β)+   (termo Zemman) 
 

 +KFMtFMsin2(β)+    (anisotropia do FM) 
 

 +KAFMtAFMsin2(α)+   (anisotropia do AFM) 
 

 -JFM/AFMcos(β- α)    (termo de acoplamento) 

Onde: 

Desprezando KFM e minimizando em relação à β e 
α, obtém-se: 

Heb = JFM/AFM/(a2MFMtFM) 

tFM espessura da camada FM; KFM anisotropia da 
camada FM; MFM Magnetização da camada FM; tAFM 
espessura da camada AFM; KAFM aisotropia da 
camada AFM; JFM/AFM constante de troca interfacial; 
H campo magnético aplicado; a é distância 
interatômica; e.... 



Problemas neste modelo 

●  Dependente de JFM/AFM que é de difícil estimativa 
●  Considerando JFM ≤ JFM/AFM ≤ JAFM: 

–  Heb tem ordens de magnitude maior que o eperimental 
●  Não prediz:  

–  Aumento de Hc 
–  Exchange bias negativo 
–  Heb no caso de interfaces AFM compensadas 
–  Dependência de Heb com a rugosidade da interface 



Porque esta discrepância? 



Caso real... 

FM 

AFM 
 

Orientação  
Cristalográfica 

Fronteira  
de grãos 
 

stress 

X X X X 



Malozemoff 
●  Introdução de defeitos aleatórios 
●  Interface do AFM não compensada 

a
KJ

tM
H AFMFMAFM

FMFM
eb

/2
=

●  Valores de Heb razoáveis 
●  Formação de domínios no AFM 

●  Grande dependência com os defeitos 



Modelos - Kiwi, JMMM, 234 (2001) 584  

Meiklejohn 

Malozemoff 

Mauri 

Koon 

Schulthess and Butler 

Kiwi 

Stiles and McMichael 



●  Dependência com as espessuras 
●  Orientação do AFM 

–  Superfície do AFM compensada ou não 
compensada 

–  Spins perpendiculares ao plano 
●  Desordem interfacial 

–  Rugosidade 
–  Cristalinidade 
–  Tamanho de grãos 
–  Impurezas interfaciais 

●  Anisotropia 
●  Temperatura de bloqueamento 
●  Training effect 
●  Coercitividade 
●  Campo de tratamento térmico - EB positivo 
●  Acoplamento perpendicular 
●  Assimetria na inversão da magnetização 
●  Acoplamento de longo alcance 

Referências 

Nogués and Shuller, JMMM, 192 (1999) 203 
Berkowitz and Takano, JMMM, 200 (1999) 55 
Kiwi, JMMM, 234 (2001) 584 

Questões fundamentais em aberto 

Maioria destas questões estão relacionadas às 
particularidades da interface 



Resumindo – O exchange Bias é ultra 
sensível ás características da interface 
FM/AFM. Por conseqüência:   

●  Interfaces de outra natureza das já discutidas na 
literatura poderão contribuir bastante ao completo 
entendimento do fenômeno. 

●  O Exchange Bias, baseando-se em algumas 
considerações prévias, pode ser usado para sondar 
as características das interfaces (frustração, 
topologia, defeitos, pinning, cant de spin, etc...). 



Spintrônica	e	GMR	e	Efeito	Hall	
de	Spin	e	Orbital	

Flávio	Garcia	-	fgarcia@cbpf.br	



Eletrônica é baseada no 

Elétron	

Spin	

Carga	
Intel	Core	i7	

IBM	

115	



Dispositivos Eletrônicos 

Elétron	

Eletrônica:	
•  Corrente	elétrica	em	

condutores	ou	semicondutores	
•  Fonte	de	corrente	
•  Detectores	de	corrente	
•  Amplificadores	de	corrente	
•  Transistores	
•  Circuitos	integrados	

•  Utilizam	a	carga	dos	elétrons	

Spin	

Carga	
Intel	Core	i7	



Prêmio	Nobel	2007	-	GMR	

Albert	Fert	 Peter	Grünberg	



GMR – Acoplamento paralelo 

Canal de corrente 

Spin polarizada  

r 

r 

R 

R 

FM 

FM 

Condutor -NM 
Canal de corrente 

Spin polarizada  

Resistência 
resultante 

PEQUENA 

Eletrodo Negativo 

Eletrodo Positivo 
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GMR – Acoplamento anti-
paralelo 

Resistência 
resultante 

GRANDE 

Canal de corrente 

Spin polarizada  

r 

r 

R 

R 

FM 

FM 

Condutor -NM 
Canal de corrente 

Spin polarizada  

Eletrodo Negativo 

Eletrodo Positivo 
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Conseqüências  
•  Rant>Rpar 

•  Corrente eletrônica emitida spin 
polarizada Aplicações  

•  Aplicações em chaves lógicas 

•  Sensores de campo 
•  Cabeças de leitura de HD 
•  Polarizadores de corrente 
•  Spintrônica 

13/08/21 



HDD de computador 

Primeiro HDD fabricado pela IBM em 1956 (4,4 MB) 

8 GB mini HDD vendido pela  
Amazon por US$ 22,00 

HDD de alta densidade fabricado pela Seagate (10TB)  
esmo tamanho, 25% de capacidade 

13/08/21 



HDD de computador 

13/08/21 



Como aumentar ainda mais a 
densidade de armazenamento? 

•  Diminuindo o tamanho da cabeça RW 
•  Diminuindo o tamanho dos bit’s 

13/08/21 



Evolução das cabeças de RW 

13/08/21 



Detalhe de uma cabeça RW de 
meados de 1980 

http://www.pcguide.com/ref/hdd/op/heads/tech.htm 
13/08/21 



Detalhe de uma cabeça atual 
Baseada em GMR 

13/08/21 



Meio de gravação planar 

13/08/21 



Meio de gravação perpendicular 

13/08/21 



Limite superparamagnético 

•  Sabemos que, abaixo de um tamanho 
mínimo, o material deixa de ser estável 
(bloqueado) e passa a ser SPM. 

•  Se continuarmos diminuindo o tamanho 
dos bit`s, esse limite será atingido, 
afetando a estabilidade da informação 
gravada. 

•  Não desejado! 

13/08/21 



Racetrack Memory 
Neste caso não 
existe movimento, 
que se move são 
as paredes de 
domínios 

Questões: 
•  Como fazer para as 

paredes se moverem? 
•  Quais sistemas são mais 

adequados 
13/08/21 



RAM 

Baseada em transistores e capacitores 
•  Prós 

– Alta densidade de informação 
– Acesso extremamente rápido 

•  Contras 
– Consumo elevado de energia 
– Volátil 
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MRAM 

Fonte – 
www.ibm.com 

13/08/21 



MRAM 

•  Tecnológico 
–  6x mais rápida que 

DRAM 
–  Quase tão rápida 

quanto às SRAM 
–  Extremamente densa 
–  Significantemente 

mais densa que 
SRAM 

–  NÃO VOLÁTIL 
 

•  Fundamental 
–  Tunelamento 
–  Magneto-transporte 
–  Polarização da corrente 
–  Inverção da magnetização 

induzida por injeção de 
spin 

–  Nano-magnetismo 
–  Interação magnéticaentre 

camadas 
–  Super-paramagnetismo 
–  Física de superficie 
–  EXCHANGE BIAS 

13/08/21 



Dispositivos Magneto-Eletrônicos 

Elétron	

Eletrônica:	
•  Corrrente	elétrica	em	ou	

semicondutorescondutores	
•  Fonte	de	corrente	
•  Detectores	de	corrente	
•  Amplificadores	de	corrente	
•  Transitores	
•  Circuitos	integrados	

•  Utilizam a carga dos elétrons	

Spin	

Carga	
Intel	Core	i7	

IBM	

Magneto-Eletrônicos:	
•  Correntes	spin-polarizadas	

fluindo	em	condutores	
•  Detectores	

	



Para	ir	além?	

•  Diminuir	ainda	mais	o	tamanho	dos	
dispositivos	
– Limite	atômico	

•  Ir	cada	vez	mais	rápido	



Dissipação	de	Energia	=	Calor	
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Spintrônica 

Elétron	

Eletrônica:	
•  Corrrente	elétrica	em	ou	

semicondutorescondutores	
•  Fonte	de	corrente	
•  Detectores	de	corrente	
•  Amplificadores	de	corrente	
•  Transitores	
•  Circuitos	integrados	

•  Utilizam	a	carga	dos	elétrons	

Spin	

Carga	
Intel	Core	i7	

IBM	

Magneto-Eletrônicos:	
•  Correntes	spin-polarizadas	

fluindo	em	condutores	
•  Detectores	

	
Spintrônica:	
Correntes	puras	de	Spin	
metal	com	alto	momento	orbital	
Sem	corrente	elétrica	
Não	tem	efeito	Joule!	
Correntes	de	spin?	
Fontes	de	correntes	de	spin	?	
Detectores	de	correntes	de	spin	?	
Amplificadores	de	correntes	de	spin	?	



Electric	Current	&	Spin	Current	

=	

=	

carga	 spin	
Jc	=	J↑	+	J↓	

Js	=	J↑	-	J↓	

Corrente	de	carga	

Corrente	de	spin	

e	

σ	

v	

v	

Corrente	de	Carga	e	de	Spin	



Spintrônica	

•  Podemos	gerar	correntes	puras	de	spin?	
•  Podemos	manipular	correntes	puras	de	spin?	
•  Podemos	detectar	correntes	puras	de	spin?	



Spintrônica	

•  Podemos	gerar	correntes	puras	de	spin?	
•  Podemos	manipular	correntes	puras	de	spin?	
•  Podemos	detectar	correntes	puras	de	spin?	

SIM	
•  Geometrias	não	locais!	
•  Espalhamento	dependente	de	spin	(SHE)!	
•  Spin	pumping!	
•  Fenômenos	inversos!	
	



Momento	magnético	atômico	
•  Momento	magnético	de	spin	-	S	

Momento angular intrínseco ao elétron 

•  Momento	magnético	orbital	-	L	

Visão pictórica - devido ao movimento de rotação do elétron 

Visão pictórica - devido ao movimento de 
translação do elétron em torno do núcleo 

Analogia -> órbita eletrônica 
& com circuito elétrico 

+e 
-e 

Regra	de	Hund	 Momento	orbital	total,	J	
	

Magnetismo	
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Acoplamento Spin-Órbita 
relativístico •   Efeito Relativístico: uma partícula em 

um campo elétrico, em seu 
referencial (em movimento), sente a 
ação de um campo magnético efetivo 

         

•   A Interação S-O é o acoplamento do 
spin com esse campo magnético 
efetivo 

+−E
!



SHE	

Efeitos Extrínsecos 
Espalhamento Mott  
Mott (1929), D’yakonov 
and Perel’ (1971) 
 Hirsch (1999), Zhang 
(2000) 

Fases	de	Berry	

}	



Metal	with	high	orbital	moment	

Spin	Hall	Effect	(SHE)	

DC	current	
Pure	Spin	current	

DC	current	

Espalhamento	dos	
elétrons	por	conta	da	
Interação	Spin-Órbita		-	
Side	jump	e	skew	
scattering	

V=0	



O	Efeito	Hall	de	Spin	é	um	fenômeno	chave	

Axel	Hoffmann,	MSD,	Argonne	National	
145	

Ferromagnet	Nonmagnetic	Metal	

Spin	Hall	Effect	 Spin	Transfer	
Torque	

inverse	
Spin	Hall	Effect	

Spin	Pumping	

Charge + Spin 
Currents   

Spin 
Dynamics & 



Projeto:	Sistemas	híbridos	

Metal	não	magnético	

Ferromagnético	
Fora	do	equilíbrio	

Weiler	et	al.,	PRL	111,	176601	(2013).	

Gerando	corrente	pura	de	spin	



Corrente	de	Spins	em	sistemas	híbridos	

coherent	phonons:	
Bömmel	&	Dransfeld,		
PR	117,	1245	(1960).	
Weiler	et	al.,		
PRL	106,	117601	(2011).		
PRL	108,	176601	(2012).	

Uchida	et	al.,	Nature	455,	778	(2008).	
Jaworski	et	al.,	Nature	Mater.	9,	898	(2010).	
Uchida	et	al.,	Nature	Mater.	9,	894	(2010).		

Tserkovnyak	et	al.,	PRL	88,	117601	(2002).	
Saitoh	et	al.,	APL	88,	182509	(2006).	

Weiler	et	al.,	PRL	108,	106602	(2012)	.	
Huang	et	al.,	PRL109,	107204	(2012).	
.	
	

Weiler	et	al.,	PRL	111,	176601	(2013).	



Termo	de	amortecimento	

Dissipação	do	momento	angular	

Transferência	para	os	elétrons	de	condução	

Geração	de	corrente	de	spin	(μ↑	≠	μ↓)	

Relaxação	da	magnetização	=	corrente	pura	de	spin	

Equação	Landau-Lifshitz-Gilbert	

Dinâmica	da	magnetização	



Medida	indireta	-	>	Ressonância	
Ferromagnética	(FMR)	

Material	FM	
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Campo	rf	

Aplicando	um	campo	DC,	os	
momentos	FM	irão	precessionar			
segundo	LLG.	Quanto	a	frequência	rf	
for	igual	a	de	precessão	haverá	a	
ressonância.	
A	largura	de	linha	é	relacionada	ao	
amortecimento	intrínseco	do	
material	

Ressonância	
Ferromagnética	



Spin	
Pumping	

Efeito	Hall	
de	spin	
inverso	

Medida	indireta	-	>	FMR	->	Spin	Pumping	

A	dissipação	é	
maior,	por	conta	
do	spin	
pumping.	Isso	
aumenta	o	
amortecimento	
e	a	largura	de	
linha.	Em	outras	
palavras,	quanto	
maior	o	
damping,	maior	
o	spin	pumping!	

Pt	Material	FM	

Ca
m
po

	M
ag
né

tic
o	

Campo	rf	

V	≠	0	


