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Resumo

O tema deste trabalho é a modelização computacional das propriedades magnéticas de
sistemas nanoparticulados a temperatura finita. Estes materiais, que são de grande interesse
acadêmico e aplicado, possuem uma sensibilidade atípica às flutuações térmicas, um fenômeno
conhecido como superparamagnetismo. Por essa e outras peculiaridades, eles apresentam
um comportamento extremamente rico e complexo que se estende por uma gama ampla de
situações experimentais, indo desde eras geológicas em aplicações na área de geomagnetismo,
a fenômenos ultra-rápidos em dispositivos eletrônicos e tratamentos clínicos. O modelo
empregado, conhecido como teoria de Néel-Brown, introduz na equação dinâmica magnética
um termo estocástico para lidar com as flutuações térmicas. Sua validade é bastante geral,
podendo ser aplicado para simular uma quantidade enorme de experimentos. Implementamos
uma biblioteca numérica extremamente eficiente, que permite tratar sobre um mesmo escopo
estas diferentes situações. Neste trabalho, focamos no problema de histerese dinâmica que vêm
recebendo considerável atenção nos últimos anos motivado, principalmente, pela aplicação
de nanopartículas magnéticas em tratamentos de tumores por uma técnica conhecida como
magneto-hipertermia.



Abstract

This thesis concerns the use of computer models to study the magnetic properties of nanoparti-
cles at a finite temperature. These materials, which are of great academic and applied interest,
are known to have an enhanced sensitivity to thermal fluctuations – a phenomenon known as
superparamagnetism. Such a peculiar nature is responsible for a large number of interesting
physical phenomena, which are known to extend over a wide range of experimental situations.
These include, among others, geomagnetism, ultra-fast devices and oncological treatments.
The model employed, known as the Néel-Brown theory, introduces in the dynamical equation
an stochastic term representing the thermal fluctuations. It’s range of validity is quite broad,
thus being applicable to all of the aforementioned situations. We implemented a highly efficient
numerical library, whose scope extends over a large range of experiments. In this thesis we
focused on the problem of dynamic hysteresis, which has receive considerable attention in
recent years. This was motivated, among other things, by the potential use of nanoparticles
in magneto-hyperthermia treatments.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Sistemas nanoparticulados
Em partículas magnéticas suficientemente pequenas a interação de troca predomina sobre

a energia magnetostática, inibindo a formação de domínios magnéticos. Consequentemente
a magnetização do material se comporta em uníssono, como um único dipolo magnético [1].
Além da interação com campos magnéticos externos, a magnetização também será forte-
mente influenciada pela anisotropia do material, responsável por alinhá-la em certas direções
denominadas eixos de anisotropia. Do ponto de vista energético, os eixos de anisotropia
correspondem aos mínimos locais da energia livre da partícula. Assim como em materiais
ferromagnéticos, estes mínimos são separados por barreiras energéticas garantindo ordem ao
sistema. No entanto, devido ao volume reduzido das partículas, estas barreiras podem se
tornar comparáveis à energia térmica [2]. Consequentemente, em altas temperaturas – bem
abaixo da temperatura de Curie no entanto – a anisotropia do material deixa de ser eficiente
resultando em um comportamento semelhante ao de átomos paramagnéticos. Este fenômeno
é conhecido como superparamagnetismo uma vez que o momento magnético envolvido corres-
ponde ao de todos os átomos da partícula, que pode ser até ∼ 104 vezes maior que o de um
átomo isolado.

Em sistemas nanoparticulados o conceito de ordem ferromagnética está intimamente
relacionado à escala de tempo do experimento em questão (τm) [3,4]. Isso decorre da natureza
aleatória das flutuações térmicas que garante que, mesmo em baixas temperaturas, uma
parcela dos momentos seja promovido através das barreiras energéticas. Para cada sistema
existe portanto um tempo de relaxação (τN ), denominado tempo de relaxação de Néel, que
é característico a ele e a temperatura em questão. Se τm < τN observaremos um sistema
ferromagnético ao passo que se τm > τN o comportamento observado será superparamagnético.

No que diz respeito aos mecanismos de reversão da magnetização em nanopartículas, nos
restringimos nesta tese exclusivamente a rotação coerente dos momentos magnéticos. Esta
aproximação ocorre em uma quantidade grande de materiais e, em outros casos, pode ser
utilizada como um ponto de partida para o estudo de mecanismos mais sofisticados. Neste
contexto é importante definir os limites desta aproximação, além dos outros mecanismos
possíveis. Em primeiro lugar, mesmo em um estado de mono-domínio, há a possibilidade de o
processo de reversão ocorrer pela nucleação e propagação de domínios, usualmente denominado
de rotação incoerente. Espera-se que isso ocorra para partículas maiores onde, apesar do estado
de mínima energia em equilíbrio ser o de um mono-domínio, o mesmo não necessariamente
se aplica para estados fora do equilíbrio. No outro extremo, para partículas suficientemente
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pequenas (< 103 átomos), fenômenos quânticos tornam-se importantes possibilitando o macro-
tunelamento dos spins durante a reversão. A rotação coerente corresponde exatamente a
situação intermediária a estes extremos.

Estes argumentos assumem que a partícula esteja fixa no espaço, restringindo a dinâmica
do sistema apenas à rotação do vetor magnetização. Apesar de este ser frequentemente o caso
em sistemas experimentais, outra possibilidade de igual importância são os ferro-fluidos, que
correspondem à suspensões coloidais de nanopartículas. Neste caso é necessário considerar
também a possibilidade da partícula rotacionar mecanicamente em resposta ao estímulo
externo, efeito denominado de relaxação Browniana. Note que, em ferro-fluidos, ambos os
mecanismos co-existem e não é trivial separar a contribuição relativa de cada um. No entanto,
o tempo de relaxação Browniano (τB) escala linearmente com o volume v da partícula, τB ∝ v,
ao passo que, como veremos no capítulo 2, τN ∝ ev. Ou seja, as dimensões onde cada
mecanismo predomina são bastante distintas. Por exemplo, para partículas com diâmetro
∼ 10nm a relaxação de Néel deve prevalecer, ao passo que para ∼ 20nm o oposto deva ocorrer.
Obviamente, estes valores dependem fortemente de diversos outros parâmetros e podem variar
consideravelmente de um material para o outro.

1.2 Aplicações
As propriedades magnéticas de pequenas partículas vêm sendo objeto de interesse, aca-

dêmico e aplicado, há diversas décadas. Na indústria de gravação magnética, por exemplo,
partículas de ferrita formavam o constituinte fundamental das fitas de gravação magnética [3,4].
Mais recentemente, na década de 90, a instabilidade térmica decorrente da acelerada mini-
aturização dos discos rígidos despertou novamente o interesse no superparamagnetismo [5].
De um lado, as nanopartículas foram cotadas como possíveis substitutas para os filmes finos
então utilizados [6]. Mas, além disso, os filmes em si devem ser extremamente granulares
para evitar contaminações na gravação.1 A anisotropia magneto-cristalina no contorno dos
grãos é praticamente nula e portanto, em uma primeira aproximação, cada grão se comporta
como uma nanopartícula. De fato, o formalismo que utilizamos neste trabalho é até hoje
empregado para estudar a estabilidade térmica de mídias granulares [7].

Na área de geomagnetismo nanopartículas são utilizadas para mapear as mudanças no
campo magnético da terra ao longo das diversas eras geológicas. O princípio básico consiste
em medir, em diferentes regiões do planeta, a orientação magnética de pequenas partículas
incrustadas em rochas cuja idade é conhecida [8]. Em rochas ígneas, por exemplo, durante sua
formação as partículas são resfriadas para temperaturas abaixo da temperatura de Curie ao
longo do processo de solidificação. Dessa forma a configuração magnética das partículas deve
ser proporcional à orientação do campo local da terra no instante em que foram formadas,
por menor que este seja. Analogamente, em rochas sedimentares as partículas atuam como
ferro-fluidos, sendo livres para rotacionar mecanicamente, alinhando-se ao campo da terra
durante o processo de sedimentação.2

Por fim, uma aplicação mais recente é o uso de nanopartículas em tratamentos de câncer
através de uma técnica conhecida como magneto-hipertermia [9–13]. A idéia básica, esque-
matizada na Fig. 1.1, consiste em injetar partículas na corrente sanguínea que tenham sido
funcionalizadas com moléculas que tenham forte atração por células cancerígenas. Em seguida,
um campo externo alternado é utilizado para excitar magneticamente as partículas, liberando

1A contaminação ocorre quando o processo de gravação de um certo bit afeta o estado magnético dos seus
vizinhos, devido à interação magnética entre eles.

2“A crônica magnética da terra está escrita em pedra.”, William Reville.
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Célula Cancerígena

H HtL

Nanopartículas Magné ticas

Figura 1.1: Ilustração da magneto-hipertermia. Nanopartículas, cujas superfícies foram funcionali-
zadas para aderir exclusivamente à células cancerígenas, dissipam calor na presença de
um campo magnético alternado, matando localmente o tumor.

calor e matando o tumor. Esta técnica vêm progredindo em passos largos e testes clínicos já
estão sendo realizados em certas instituições [9].

1.3 Abordagem e objetivos
Destes três exemplos fica claro que uma investigação completa de sistemas nanoparticulados

deve, além de considerar as flutuações térmicas, englobar uma quantidade considerável de
escalas temporais, indo desde eras geológicas a fenômenos ultra rápidos em dispositivos
eletrônicos. De fato, mesmo no laboratório, é uma prática comum comparar medidas quasi-
estáticas feitas em magnetômetros usuais com curvas de alta frequência, como a ressonância
ferromagnética ou a susceptibilidade linear. Para que seja possível avançar na modelização
computacional destes materiais, surge portanto a necessidade de tratar todos estes fenômenos
sob um mesmo escopo e com um único modelo. Este é o alicerce deste trabalho.

O modelo teórico empregado é conhecido como modelo de Néel-Brown [3, 4, 14] e o seu
ponto de partida é a equação dinâmica de Landau-Lifshitz-Gilbert. A fim de englobar as
flutuações térmicas, introduz-se nesta equação um campo térmico aleatório baseando-se
no formalismo de processos estocásticos [15–17]. Isso permite importar o amplo leque de
ferramentas matemáticas e computacionais desenvolvidos nesta área.

Para qualquer análise numérica de processos estocásticos, há sempre duas formas de
proceder. A primeira consiste em simular as trajetórias individuais, denominadas de trajetórias
estocásticas [18]. Um exemplo típico é a cotação da bolsa de valores em função do tempo.
Medidas da trajetória estocástica da magnetização podem ser realizadas utilizando um
dispositivo denominado de µSQUID [19]. Um exemplo encontra-se na Fig. 1.2, onde a
trajetória foi calculada utilizando os métodos descritos no Apêndice A. Como pode ser
observado, a magnetização flutua devido à interação com o banho térmico, oscilando entre os
mínimos de energia (é interessante notar a semelhança destes resultados com os experimentos
na Fig. 6 da Ref. [19]).

É comum, no entanto, que estejamos interessados apenas nas propriedades médias de um
conjunto de objetos parecidos: o “ensemble” – ou, na linguagem de física experimental, a
amostra. Uma alternativa é simular diversas trajetórias e calcular a média dos resultados.
No entanto, uma forma mais eficiente de abordar o problema é trata-lo analiticamente afim
de obter as equações diferencias para as médias [14, 20]. Estas formam um conjunto de
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Figura 1.2: Exemplo de trajetória estocástica para uma nanopartícula magnética. A componente z
da magnetização, onde z é a direção do eixo de anisotropia, flutua entre os mínimos de
energia devido à interação com o banho térmico.

equações diferenciais ordinárias que podem, portanto, ser facilmente resolvidas pelos métodos
usuais. Esta foi a rota escolhida. Apesar da manipulação analítica necessária para obter as
equações ser trabalhosa, o resultado final foi extremamente gratificante pois possibilitou a
implementação de um algoritmo robusto e eficiente. De fato, ele chega a ser até ∼ 103 vezes
mais rápido que a primeira abordagem.

Um problema que permite tratar uma gama substancial de situações encontradas no
laboratório, e que será o principal foco deste trabalho, é a histerese dinâmica. O ponto de
partida é a aplicação de um campo harmônico Hext = H0 cosωt com amplitude e frequência
arbitrárias. O que o torna interessante é que, por um lado, ao modular H0 podemos
transitar entre a resposta linear e a não linear. Já por outro, ao modular ω, é possível tratar
problemas quasi-estáticos e de alta frequência em pé de igualdade. Com isso engloba-se num
mesmo procedimento, além das curvas de histerese, os experimentos de susceptibilidade AC
e inclusive algumas das aplicações discutidas acima (a magneto-hipertermia sendo talvez o
melhor exemplo). Devido à eficiência dos métodos numéricos, fomos capazes de investigar de
forma sistemática e detalhada a influência de diversos parâmetros experimentais nas curvas
de histerese dinâmica.

Ao longo do trabalho faremos pouca menção à parâmetros reais como volume, temperatura,
etc., uma vez que trabalhamos exclusivamente com variáveis reduzidas. Há duas motivações
para isso. A primeira é que a quantidade total de parâmetros necessários para descrever
completamente o sistema diminui consideravelmente. Além disso, com esta abordagem os
cálculos se tornam independentes do material específico. É possível, no entanto, traduzir
facilmente os resultados para diferentes materiais. Gostaríamos de adiantar algumas definições
que serão feitas no capítulo 2 e incluir, aqui na introdução, uma tabela (Tab. 1.1) com os
parâmetros mais relevantes para dois materiais bastante populares: o Co [21] e a maghemita
[22]. Ambos possuem anisotropia do tipo uniaxial, que é precisamente o caso que consideramos.
Denotamos também algumas grandezas derivadas de que faremos uso frequente. Enfatizamos,
no entanto, que estes parâmetros são extremamente sensíveis às mais básicas propriedades
dos materiais e portanto, os valores apresentados são de certa forma, arbitrários.
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Tabela 1.1: Parâmetros magnéticos fundamentais e grandezas derivadas. Vide capítulo 2 para uma
descrição detalhada de cada.

K Ms HA = 2K/Ms τ0 = (γ0HA)−1 d Kv/kB

γ − Fe2O3 105 erg/cm3 480 G 420 G 10−10 s 8 nm 200 K

Co 106 erg/cm3 1460 G 1370 G 10−10 s 5 nm 480 K

1.4 Divisão do trabalho
O modelo empregado combina o formalismo da dinâmica magnética com processos es-

tocásticos. Ambos assuntos são independentes e estão descritos nos capítulos 2 e 3, que
não possuem nenhuma relação um com o outro. No capítulo 4 amalgamamos ambas teorias
estabelecendo os seus alicerces. Em seguida, no capítulo 5 condensamos o desenvolvimento
analítico das equações para as médias mencionadas acima. Alguns aspectos computacionais
de cunho geral também estão discutidos. O capítulo 6 é dedicado ao importante problema da
resposta linear, onde a amplitude do campo é pequena o suficiente a ponto de não perturbar
o perfil energético da partícula.

A histerese dinâmica, que é o foco deste trabalho, começa a ser tratada de forma mais
detalhada a partir do capítulo 7 onde descrevemos o procedimento numérico envolvido.
Diferentes configurações são então estudadas numericamente nos capítulos 8-10. No capítulo 8
discutimos o caso de um campo paralelo ao eixo de anisotropia, no capítulo 9 um campo
perpendicular e no capítulo 10 um campo orientado de forma arbitrária.

No capítulo 11 pausamos brevemente para mostrar como o desenvolvimento realizado
neste trabalho pode ser interpretado no contexto da magneto-hipertermia. Finalmente, no
capítulo 12 fazemos a conexão entre o regime linear e a histerese dinâmica, estudando em
detalhe como se dá a transição entre ambos. Por fim, as conclusões encontram-se no capítulo 13
e, no apêndice A, discorremos sobre um método numérico auxiliar.

Mencionamos finalmente que os resultados apresentados nesta tese formam o conteúdo
de três artigos científicos já publicados [23–25], anexados ao final do trabalho. Há também
outros três artigos, todos em processo de revisão, que são fruto de uma colaboração iniciada
recentemente com o Prof. Dr. Andris F. Bakuzis da Universidade Federal de Goiás.



Capítulo 2

Propriedades básicas

Neste capítulo introduzimos algumas propriedades básicas de nanopartículas magnéticas
que servirão como ponto de partida para o desenvolvimento subsequente. Além disso, definimos
as grandezas fundamentais do problema, exemplificadas na Tab. 1.1. É interessante notar que
praticamente todas as propriedades a serem discutidas decorrem de uma mesma peculiaridade
fundamental às nanopartículas: seu estado de mono-domínio magnético.

2.1 Energia livre de um mono-domínio magnético
A principal característica de uma partícula cuja configuração magnética é a de um mono-

domínio se refere ao fato que todos os spins agem de forma coerente, em uníssono. É possível,
portanto, descrevê-los através de um único vetor magnetização, M(t). É razoável assumir
também que o módulo de M é constante e vale |M | = Ms, usualmente denominado de
magnetização de saturação do material. Isso pode deixar de ser verdade, por exemplo, quando
a temperatura varia ao longo do experimento, uma vez que em geral Ms = Ms(T ), onde T é
a temperatura. Este tipo de problema não nos interessará neste trabalho e, daqui em diante,
tomamos Ms como uma constante.1 Mediante estas aproximações, o problema se reduz a
analisar a orientação do vetor magnetização, dado por

m =
M

Ms
(2.1)

Note quem é um versor, restrito portanto a uma esfera unitária. Suas componentes cartesianas
representam os cosenos diretores da magnetização. Já em coordenadas esféricas (vide Fig. 2.1),
definimos θ como o ângulo que m faz com k̂ e φ o ângulo azimutal, medido a partir do eixo x;
ou seja, mz = cos θ e mx + imy = sin θeiφ.

Por estar em um estado de mono-domínio, a densidade de energia livre se torna comum a
todos os spins e falamos, portanto, da energia livre total da partícula (E). Consideraremos
neste trabalho apenas duas contribuições para E. A primeira se refere a interação (Zeeman)
com um campo externo (H) e tem a forma −vM ·H, onde v é o volume da partícula. Já
a segunda está relacionada com a anisotropia do material que, como sabemos experimen-
talmente, está sempre presente. Suas origens são diversas [27, 28] e, de uma certa forma,
não necessariamente relevantes. Ela advém, por exemplo, da interação dos spins com o
campo cristalino do material, denominada de anisotropia magneto-cristalina. Há também
a anisotropia de forma, presente em partículas levemente alongadas. Em geral, todas estas

1Uma forma de tratar este problema é através da equação de Landau-Lifshitz-Bloch [26].
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mz

my

mx

Θ

Φ

Figura 2.1: Sistema de coordenadas utilizado.

contribuições tem um efeito em comum, que é favorecer uma dada direção. Tomemos esta
como sendo ao longo do eixo z. Então, o papel da anisotropia será favorecer o alinhamento do
versor m nas direções ±mz (ambas com igual intensidade). Seja f(m) a função que descreve
a forma funcional da energia livre devido a anisotropia. Então, por simetria, teremos que f
poderá depender apenas de mz. Além disso, como ambas as orientações ±mz são equivalentes,
f deve ser também uma função par em mz; ou seja, f(mz) = m2

z + m4
z + . . .. Em geral, é

razoável retermos apenas o primeiro termo. Com isso, combinando o termo Zeeman com o
termo de anisotropia, escrevemos finalmente a energia livre da partícula como

E = −vM ·Hext −Kv(mz)
2, (2.2)

onde K é a constante de anisotropia (em unidades de energia por unidade de volume).
Se definirmos hext = Hext/HA, onde HA = 2K/Ms, podemos escrever a Eq. (2.2) como

E = −vMsHA

(
m ·hext +

1

2
m2
z

)
, (2.3)

Com isso, a energia livre deixa de depender explicitamente de qualquer parâmetro do material
e o problema se torna inteiramente angular.

2.2 Propriedades quasi-estáticas à temperatura zero
Iniciamos nossa análise descrevendo algumas propriedades da Eq. (2.3) no limite T → 0.

Quando hext = hk̂, paralelo ao eixo de anisotropia, a energia livre torna-se uma função
somente do ângulo polar θ. Esta situação preserva uma forte simetria no sistema, uma vez que
a direção azimutal torna-se completamente arbitrária. Definindo E = E/(vMsHA) e usando
que mz = cos θ, é possível escrever a Eq. (2.3) na forma

E = −h cos θ − 1

2
cos2 θ (2.4)

Quando h = 0, a energia livre possui dois mínimos em θ = 0 e π, assim como ilustrado pela
linha sólida na Fig. 2.2. Entre eles há um máximo, cuja altura em unidades reais é Kv. Este
fato é de fundamental importância, uma vez que em geral o volume das nanopartículas é
bastante pequeno e, consequentemente, o mesmo será verdade para a altura da barreira.
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Quando h 6= 0, os poços de potencial deixam de ser equivalentes. Um campo positivo
favorece a orientação próxima a mz = 1 (ou seja, θ = 0), ao passo que um campo negativo
tem o efeito contrário. Isto está ilustrado na Fig. 2.2 em linhas tracejadas, onde o campo é
h = 0.3; ele favorece, portanto, o mínimo em θ = 0. Vejamos como ficam os extremos de E
neste caso. Da Eq. (2.4) temos que

E ′(θ) = (h+ cos θ) sin θ (2.5)

E ′′(θ) = h cos θ + cos(2θ) (2.6)

Obviamente, θ = 0 e θ = π são soluções da equação E ′(θ) = 0. Além disso, inserindo estes
valores na Eq. (2.6) chegamos a E ′′(0) = 1 + h e E ′′(π) = 1− h. Este é um resultado muito
interessante, pois mostra que θ = 0 e θ = π serão mínimos da energia livre somente nos
intervalos h > −1 e h < 1, respectivamente. Ou seja, ao passo que para |h| > 1 há um único
mínimo, quando |h| < 1 haverão dois, um local e outro global (exceto quando h = 0 onde
ambos tem a mesma profundidade).

Suponha agora que apliquemos um campo h > 0, suficientemente elevado para que a
magnetização alcance o estado θ = 0. Isso significa eliminar completamente o mínimo em
θ = π e portanto o critério para “suficientemente elevado” é h > 1. Em seguida, passamos a
diminuir o campo gradativamente. Quando h = 1, θ = π voltará a ser um mínimo, apesar de
não o global. Esta situação somente irá se inverter em h = 0, quando o poço em θ = 0 se
iguala ao em θ = π. No entanto – e este é o principal argumento desta seção – como T = 0,
não há motivo para a magnetização ir de um mínimo para o outro. Assim, ela irá permanecer
em θ = 0 até h = −1, onde a magnetização deve reverter para θ = π, que passou agora a ser o
único mínimo do sistema. Um gráfico de mz em função de h terá a forma descrita pela curva
mais externa na Fig. 2.3. Este é o famoso modelo de Stoner e Wolfarth [1]. A trajetória da
magnetização, como ficou claro deste exemplo, depende da história do campo aplicado. Ou
seja, há histerese.

Para um campo em uma direção arbitrária, o cálculo de uma curva de histerese consiste
em minimizar a energia (2.3) para diferentes valores de hext. Seja ψ o ângulo que hext faz
com o eixo z. Sem perda de generalidade podemos supor que o campo esteja no plano xz e
definimos γx = sinψ e γz = cosψ. A quantidade de interesse é a projeção da magnetização
na direção do campo:

mh(hext, ψ) = γzmz + γxmx (2.7)

Quando não houver ambiguidade, denotaremos esta grandeza simplesmente por mh. Existem
três situações onde o problema pode ser resolvido analiticamente: ψ = 0◦, 45◦ e 90◦. Para

-
Π

2
0 Π

2
Π 3 Π

2

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

Θ

h = 0.3

h = 0

E HΨ = 0L

Figura 2.2: Energia livre, Eq. (2.4), para o caso de um campo externo paralelo ao eixo de anisotropia.
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-1.5 -1.0 -0.5 0.5 1.0 1.5
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1.0
mh

(b)

-1.0 -0.5 0.5 1.0
h

-0.5

0.5

mh

Figura 2.3: Modelo de Stoner e Wolfarth. (a) Curvas de histerese para diferentes orientações do
campo externo. Da mais externa a mais interna ψ = 0◦, 15◦, 30◦, 45◦, 60◦, 75◦ e 90◦.
(b) Curva de histerese de um sistema com eixos de anisotropia orientados aleatoriamente
[Eq. (2.8)].

todos os outros ângulos, é necessário recorrer à procedimentos numericos: para cada valor
de campo, busca-se um mínimo local da Eq. (2.3) usando como ponto de partida o mínimo
referente ao campo anterior. Exemplos típicos estão ilustrados na Fig. 2.3 (a). O maior campo
coercivo (campo onde mh = 0) ocorre quando ψ = 0 e, como pode ser visto na figura, vale
hc = 1; ou seja, Hc = HA.

A generalização para um sistema de partículas com eixos de anisotropia orientados
aleatoriamente pode ser escrita tirando a média de mh(hext, ψ) sobre a esfera unitária.
Levando em conta a simetria azimutal e a paridade da anisotropia, que restringe ψ ao intervalo
0 ≤ ψ ≤ π/2, chega-se a

〈mh(hext)〉angular =

π/2∫
0

mh(hext, ψ) sinψ dψ (2.8)

A Fig. 2.3 (b) ilustra esta situação. O campo coercivo neste caso é hc ' 0.49. Para realizar a
integração numérica na Eq. (2.8), apesar de ser inteiramente plausível escrevê-la como uma
soma de Riemann, é muito mais eficiente utilizar a técnica de quadratura Gaussiana [29].
Para o Kernel em questão, uma quadratura com n termos terá a forma:

〈mh(hext)〉angular '
π

4

n∑
i=1

wimh(hext, ψi) sinψi, (2.9)

onde

ψi =
π

4
(xi + 1), wi =

2(1− x2
i )

[(n+ 1)Pn+1(xi)]2
(2.10)

Aqui Pn(x) são os polinômios de Legendre e xi é a i-ésima raiz de Pn(x).
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2.3 Propriedades magnéticas em equilíbrio térmico
Consideramos agora um “ensemble” de partículas idênticas, não interagentes, cada qual

com uma energia livre dada pela Eq. (2.3). Suspendemos a restrição da seção anterior de que
T = 0 mas, por outro lado, nos restringimos a um campo magnético estático. A função de
partição do sistema é dada por

Z =

∫
e−E/kBT dΩ, (2.11)

onde kB é a constante de Boltzmann e dΩ é um elemento de ângulo sólido; a integração é
realizada sobre a esfera unitária. Com isso, a densidade de probabilidade de se encontrar uma
partícula com magnetização entre m e m + dm é dada simplesmente pela distribuição de
Maxwell-Boltzmann:

W (m) =
1

Z
e−E/kBT (2.12)

Os valores esperados da magnetização (〈mi〉, i = x, y, z) podem ser obtidos diretamente da
Eq. (2.12) de acordo com a relação:

〈mi〉 =

∫
miW (m) dΩ (2.13)

Em coordenadas esféricas, W possui uma interpretação física bastante interessante. Como
m é restrito a uma esfera unitária, o magnetização de cada partícula equivale a um ponto
nesta esfera (espaço de fase do sistema). Assim W (θ, φ) representa a densidade de pontos
representativos na esfera unitária. A baixas temperaturas esperamos uma concentração
elevada de pontos próximos aos pólos mz = ±1. Já no regime superparamagnético, a
distribuição deve ser razoavelmente uniforme.

Ilustramos agora a situação onde o campo externo é paralelo ao eixo de anisotropia; ou
seja, ψ = 0. Definimos as seguintes grandezas:

σ =
Kv

kBT
, ξ =

MsvHext

kBT
, h =

ξ

2σ
=
Hext

HA
(2.14)

Com isso
− E

kBT
= σm2

z + ξmz = σ cos2 θ + ξ cos θ (2.15)

Chamamos a atenção para σ, que representa a razão entre a maior barreira de anisotropia
(Fig. 2.2) e a energia térmica. Faremos extenso uso desta grandeza ao longo do trabalho.

A grandeza de principal interesse neste caso émz. Utilizando as Eqs. (2.11)-(2.15) podemos
escrever

〈mz〉 =

1∫
−1

mze
σm2

z+ξmz dmz

1∫
−1

eσm
2
z+ξmz dmz

(2.16)

Vejamos agora alguns casos particulares desta expressão.
Quando ξ = 0 mas σ 6= 0, teremos que 〈mz〉 = 0. Em primeiro lugar, isto decorre

diretamente da Eq. (2.16) uma vez que a integral no numerador se anula por paridade. Por
outro lado, este é um resultado natural uma vez que, para a anisotropia uniaxial, valores
positivos e negativos de mz são energeticamente equivalentes. Esta situação está exemplificada
na Fig (2.4) onde apenas o polo norte pode ser visto.
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Figura 2.4: Densidades de probabilidade W (θ) [Eq. (2.26)] para diferentes valores de σ com ξ = 0.
Vermelho e azul representam alta e baixa concentração de pontos representativos
respectivamente.

Quando σ = 0 mas ξ 6= 0 – ou seja, quando as flutuações térmicas forem dominantes sobre
a anisotropia – obtemos a solução explícita

〈mz〉 = L (ξ) = coth(ξ)− 1

ξ
. (2.17)

O resultado é análogo ao de um “ensemble” de spins paramagnéticos e a função no lado direito
desta equação é conhecida como função de Langevin. Em materiais paramagnéticos, exceto em
baixíssimas temperaturas, temos normalmente que ξ � 1, o que acarreta L (ξ) ' ξ/3. Ou seja,
a resposta é aproximadamente linear. No entanto, para nanopartículas o momento magnético
total, µ = Msv, é da ordem de 103µB, em comparação com um material paramagnético
onde este valor não excede alguns µB.2 Consequentemente, como ξ varia linearmente com o
momento [Eq. (2.14)], a aproximação ξ � 1 deixa de ser razoável para nanopartículas, mesmo
a baixos campos e/ou altas temperaturas. Ou seja, no regime superparamagnético (σ ' 0),
mesmo campos razoavelmente baixos são capazes de levar o material à saturação.

Um outro caso de interesse é quando σ 6= 0 e ξ << 1; ou seja, a magnitude do campo
externo frente às flutuações é pequena. Nesta caso podemos expandir as exponenciais na
Eq. (2.16), retendo apenas os termos de primeira ordem em ξ: eξmz ' 1+ξmz. No numerador a
primeira integral se anula por paridade, restando apenas a segunda (∝ ξ). Já no denominador,
ocorre o oposto, restando apenas a primeira. Portanto,

〈mz〉 = ξ

1∫
−1

m2
ze
σm2

z dmz

1∫
−1

eσm
2
z dmz

Definindo R(σ) =
∫ 1

−1
exp(σm2

z) dmz e lembrando que ξ = 2σh, podemos rescrever esta
expressão como

〈mz〉 = χ‖h =

[
2σ
R′(σ)

R(σ)

]
h (2.18)

2Aqui µB é o Magnetron de Bohr que vale µB = e~/2mc = 0.927× 10−20erg/G = 0.579× 10−8eV/G.
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Ou seja, a resposta ao campo externo é linear e χ‖ = 〈mz〉/h = 2σR′(σ)/R(σ) é a susceptibi-
lidade estática longitudinal do material. Através da integral de Dawson,

D(x) = e−x
2

∫ x

0

ey
2

dy, (2.19)

podemos escrever também

χ‖(σ) =

√
σ

D(
√
σ)
− 1 (2.20)

As formas assintóticas para esta expressão são:

σ � 1 : χ0(σ) ' 2σ

3
(2.21)

σ � 1 : χ0(σ) ' 2(σ − 1) (2.22)

Vejamos agora, ainda no caso onde ξ � 1, como fica 〈mx〉 quando o campo é aplicado na
direção x. Lembrando que mx = sin θ cosφ teremos que

〈mx〉 =

∫
sin θ cosφeσ cos2 θ+ξ sin θ cosφ dΩ∫

eσ cos2 θ+ξ sin θ cosφ dΩ

Um procedimento análogo ao que nos levou à Eq. (2.18) resulta em

〈mx〉 = σ

[
1− R′(σ)

R(σ)

]
h

Ou seja, a susceptibilidade transversal do material será

χ⊥(σ) = σ −
χ‖(σ)

2
, (2.23)

com χ‖ dado pela Eq. (2.20). Com estes resultados torna-se imediato generalizar o problema
para o caso onde o campo é aplicado à uma direção arbitrária. Em expressões como a
Eq. (2.18), por exemplo, será necessário substituirmos h por h cosψ. Além disso, para a
susceptibilidade total do material, precisamos multiplicar novamente por estes termos para
ponderarmos sobre a orientação do campo; ou seja,

χ = χ‖ cos2 ψ + χ⊥ sin2 ψ (2.24)

Finalmente, para sistemas orientados aleatoriamente, utilizando a Eq. (2.8) obtemos:

χ =
1

3
χ‖ +

2

3
χ⊥ (2.25)

Para retomarmos as unidades reais, onde χ‖ = 〈Mz〉/H e χ⊥ = 〈Mx〉/H, basta lembrarmos
que M = Msm e H = HAh; o resultado é que a susceptibilidade deve ser multiplicada por
Ms/HA.

Como vimos nesta seção, quando ξ � 1, a resposta magnética será linear. O critério
de validade desta aproximação pode ser visto como tal que o campo externo não modifique
a superfície energética da partícula, ilustrada por uma linha sólida na Fig. 2.2. De acordo
com a definição (2.14), a grandeza que determina tal acurácia é ξ = 2σh e não o campo h
propriamente dito. Ou seja, é necessário analisarmos a magnitude relativa entre o campo e as
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flutuações térmicas. De qualquer forma, é mais construtivo interpretar a resposta linear como
sendo um resultado assintótico, valido no limite Hext → 0.

Finalmente, retornando ao problema descrito pela Eq. (2.16), notamos que no caso geral,
onde ambos σ e ξ são não nulos, o melhor que podemos fazer é expressar 〈mz〉 em termos da
integral de Dawson [Eq. (2.19)]. Por completeza fornecemos o resultado:

W (θ) =

√
σeξ cos(θ)+σ cos2(θ)+ξ−σ

e2ξD
(
ξ+2σ
2
√
σ

)
−D

(
ξ−2σ
2
√
σ

) , (2.26)

〈mz〉 =
1

2
√
σ

e2ξ − 1

e2ξD
(
ξ+2σ
2
√
σ

)
−D

(
ξ−2σ
2
√
σ

) − ξ

2σ
. (2.27)

Uma palavra sobre notação: motivados por esta descrição em termos da esfera unitária,
usaremos termos “geográficos” ao longo do trabalho para descrever a posição do momento
magnético. Por exemplo, o equador corresponde a mz = 0, o hemisfério norte a mz > 0 e o
pólo norte a mz ≡ 1.

Vale mencionar neste ponto que, de uma certa forma, o restante deste trabalho consiste
basicamente em estudar como W (m) se comporta em situações fora do equilíbrio térmico; ou
seja como calcular W (m, t). Mostraremos no capítulo 4 que W (m, t) satisfaz uma equação
diferencial parcial, denominada de equação de Fokker-Plank. Além de muito mais interessante,
o problema é também consideravelmente mais complexo.

2.4 Modelo de Néel
O modelo de Néel [2] foi o primeiro capaz de descrever o superparamagnetismo. Sua

principal motivação vem do fato que, exceto a temperaturas elevadas, os momentos magnéticos
tendem a se concentrar próximos aos polos mz = ±1. A idéia principal consiste, portanto,
em descrever a magnetização de um “ensemble” como um sistema de dois estados, através da
população média em cada pólo. Sejam n1 e n2 o número de spins emmz = ±1 respectivamente
e seja νi,j a probabilidade por unidade de tempo de uma partícula na orientação i (= 1 ou 2)
pular para a orientação j. Em equilíbrio térmico a equação mestre do sistema será

ṅ1 = −ṅ2 = n2ν2,1 − n1ν1,2 (2.28)

onde n1 + n2 = n é o número total de spins no ensemble. Baseado na teoria de Arrhenius de
reações cinéticas supõe-se então que

νi,j = νi,j0 e−(Em−Ei)v/kBT , (2.29)

onde Ei e Em correspondem, respectivamente, à energia livre (2.2) calculada no mínimo i e no
máximo que o separa do mínimo j. Note que em campo nulo isso se reduz a νi,j = νi,j0 exp(−σ).
Aqui νi,j0 são constantes que dependem do material. Em uma primeira aproximação é possível
supor que νi,j0 = ν0 ' 1010s−1, o que corresponde ao inverso da frequência natural de precessão
do elétron na presença somente do campo de anisotropia. É evidente também da Eq. (2.28)
que o tempo de relaxação do material é τi,j = ν−1

i,j . Ou seja, para campo nulo o tempo de
relaxação na teoria de Néel se torna

τ = τ0e
σ, τ0 ' 10−9s (2.30)

Da Eq. (2.30) fica claro que a estabilidade magnética é extremamente sensível a σ. O
último item da Tab. 1.1 nos permite escrever T = Kv/kBσ

−1. Para a maghemita, por
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Figura 2.5: Tempo de relaxação para hext = 0 em função de σ. A linha contínua corresponde a
solução numérica exata, obtida com os métodos da Sec. 6.3. Círculos correspondem à
aproximação exponencial simples [Eq. (2.30)] e estrelas à correção via a Eq. (2.31).

exemplo, temos que σ = 10 corresponde a T = 20K e σ = 2 a T = 100K. Além disso,
e−10 ' 10−5 e e−2 ' 10−1, mostrando claramente que o primeiro caso é ferromagnético e o
segundo superparamagnético.

Apesar de ser capaz de descrever algumas propriedades do sistema, o modelo de Néel é
demasiadamente simples. Há duas deficiências principais. A primeira diz respeito a suposição
de que a relaxação do material seja descrita por um único mecanismo, e a segunda refere-
se a ausência de diretrizes objetivas sobre como calcular o pré-fator νi,j0 . De fato, foram
essas limitações que motivaram Brown a desenvolver o que é hoje conhecido como teoria de
Néel-Brown [3,4], que será introduzida no capítulo 4.

É também interessante notar que, no passado, houve um esforço considerável para determi-
nar de forma mais precisa o tempo de relaxação [Eq. (2.30)] através da teoria de Néel-Brown.
Estes esforços culminaram com uma expressão analítica exata para campo nulo [30], escrita em
termos de funções hipergeométricas de Kummer. Curiosamente, há também uma expressão
extraordinariamente simples, obtida por Brown [3, 4], que funciona bastante bem quando
σ > 1:

τ = τ0
1

2

√
π

σ
eσ (2.31)

onde τ0 = (γ0HA)−1 e γ0 = 2.21 × 105m/As é o fator giromagnético do elétron. Ou seja,
o tempo de relaxação depende predominantemente da exponencial, exceto quando σ � 1
onde uma correção torna-se necessária. Isso está ilustrado na Fig. 2.5, onde comparamos as
duas aproximações com a solução numérica exata obtida através dos métodos da Sec. 6.3.
Observa-se que, de fato, a concordância da Eq. (2.31) com a solução exata é notória quando
σ > 1.

2.5 Dinâmica magnética à temperatura zero
A descrição da magnetização em termos energéticos, como fizemos até o momento, é

obviamente limitada. A dinâmica magnética é descrita de forma mais robusta por meio
da equação dinâmica. O ponto de partida permanece o mesmo: por ser um mono-domínio
magnético todos os spins da partícula se comportam de forma semelhante. Isso nos permite
estender a definição da magnetização como sendo simplesmente o valor médio do operador de
spin de cada elétron, M = −γ0〈S〉. A equação dinâmica para 〈S〉 pode ser obtida diretamente
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da equação de Heisenberg considerando o Hamiltoniano de um único elétron [31]. O resultado
é a aclamada relação

dM

dt
= −γ0M ×H (2.32)

Tirando o produto escalar de ambos os lados com M decorre que |M | ≡Ms, constante como
se espera. Além disso, Ṁ é sempre perpendicular a M e H o que implica que a magnetização
deva precessionar indefinidamente em torno de H . Ou seja, esta equação prevê um movimento
puramente giroscópico.

Na Eq. (2.32) o campo H responsável pelo torque exercido na magnetização deve incluir
todas as contribuições presentes e não apenas a interação com o campo externo. Ou seja, ele
corresponde na realidade ao gradiente da energia livre com relação à magnetização:

H = − ∂E

∂M
, (2.33)

onde ∂/∂M = î∂/∂Mx + ĵ∂/∂My + k̂∂/∂Mz é o operador gradiente. No presente caso, com
E dado pela Eq. (2.2), temos

H = Hext +
2K

M2
s

(M ·u)u = Hext + k̂HA cos θ. (2.34)

Na prática sabe-se que o movimento do vetor magnetização eventualmente cessa, com M
alinhando-se na direção do campo. Ou seja, há dissipação. Sua origem física, no entanto,
é um assunto em aberto. Sabe-se que o amortecimento provém da interação da partícula
com graus de liberdade microscópicos como fônons, spins nucleares, elétrons de condução,
etc. Além disso, a interação spin-órbita é tida como o principal mecanismo responsável pela
transferência de energia. As partículas consideradas têm milhares ou dezenas de milhares
de átomos e o amortecimento efetivo sobre elas é uma convolução complexa das diversas
interações microscópicas de seus constituintes.

Em decorrência desta complexidade, o melhor que pode ser feito é incluir um termo
fenomenológico para representar a atenuação. A melhor maneira de se proceder é atribuída a
Gilbert [32]. Em primeiro lugar, note que a Eq. (2.32) representa o limite de zero viscosidade.
Vejamos como deve ser o comportamento do sistema no outro extremo, quando a viscosidade
é suficientemente elevada a ponto de inibir qualquer efeito giroscópico. A condição para
equilíbrio termodinâmico é um extremo na energia livre; ou seja, H = −∂E/∂M = 0. Se
perturbarmos o sistema levemente, a resposta magnética será no sentido de fazer com que
a magnetização retorne ao equilíbrio e, portanto, Ṁ 6= 0. Devido a elevada viscosidade,
podemos assumir uma dependência linear de Ṁ com H

ηṀ = H⊥,

onde η é uma constante representando a viscosidade do material. Note que, como |M | é
constante, qualquer mudança em M não pode ocorrer na direção paralela a M . Por essa razão
foi necessário consideramos apenas a componente de H perpendicular a M , que denotamos
por H⊥. Uma forma inteiramente equivalente de escrever esta relação, agora em termos do
campo total H, é:

M ×
(
H − η dM

dt

)
= 0 (2.35)

Na formulação de Gilbert, portanto, a resposta magnética pode ser descrita como uma
combinação das Eqs. (2.32) e (2.35); ou seja,

dM

dt
= −γ0M ×

(
H − η dM

dt

)
, (2.36)
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Para fins práticos rescrevemos a Eq. (2.36) em uma versão mais antiga, atribuída a Landau
e Lifshitz [33]:

dM

dt
= −γM ×H − γα

Ms
M × (M ×H) , (2.37)

onde α = γ0ηMs e γ = γ0/(1 + α2). Ambas equações são matematicamente equivalentes.3
Além disso, para valores suficientemente baixos de α (como usualmente ocorre) γ ≈ γ0. É
interessante notar que um termo de amortecimento tem necessariamente de ser perpendicular
a M e a Ṁ para que seja capaz de suprimir a precessão magnética. De fato, tanto M × Ṁ
quanto M × (M ×H) satisfazem este critério, sendo portanto escolhas naturais.

O valor de α já foi medido para diversos materiais [22,34,35], além calculado por métodos
ab initio [36, 37]. Em materiais “bulk” ou filmes finos sabe-se que ele é extremamente sensível
à estequiometria, cristalografia e temperatura do material. Em nanoparticulas, devido às
dimensões reduzidas dos objetos, o ambiente também se torna importante. Por exemplo,
elas podem ser incrustadas em matrizes dielétricas ou metálicas, tanto na forma de sólidos
como em pós. Além disso é possível diluí-las em diversos tipos de solventes, recobrindo-as
com camadas orgânicas para proteção ou metálicas, ajustadas especificamente para certas
aplicações. Em todos os casos o valor de α normalmente se encontra no chamado regime de
baixa dissipação (LD; “low damping”) que corresponde a 0.01 ≤ α < 1. Outro regime popular
em estudos teóricos é o regime de dissipação intermediária ou elevada (IHD; “intermediate-
to-high damping) onde α ≥ 1. Note que, neste caso, o segundo termo na Eq. (2.37) passa
a ser dominante. O resultado é uma equação matematicamente semelhante a equação de
Euler-Langevin [14] que descreve o momento dielétrico de moléculas polares, como a água por
exemplo, ou outros materiais com momento de dipolo permanente, como cristais líquidos.

Coordenadas reduzidas, como as usadas nas seções anteriores, também são bem vindas
neste contexto. Escrevendo

h =
H

HA
= hext +mz k̂, (2.38)

chegamos a

τL
dm

dt
= − 1

α
m× h−m× (m× h) , (2.39)

onde τL = (αγHA)−1 é a frequência natural de precessão de Larmor na ausência do campo
externo. Carregaremos τL durante os cálculos pois com ele a Eq (2.39) toma sua forma mais
simples. No entanto, nos resultados numéricos optamos por utilizar como escala temporal
τ0 = τLα/(1 + α2) = (γ0HA)−1 já que este independe de α. Valores típicos de τ0 estão
exemplificados na Tab. 1.1.

Analisamos mais uma vez o caso ψ = 0 onde a Eq. (2.39) possui solução analítica. Em
coordenadas esféricas uma simples manipulação nos permite escrever

τL
dθ

dt
= −h sin θ, τL

dφ

dt
=
h

α
, (2.40)

onde h = hext +mz. Note que apesar de φ̇ depender de θ através de h, θ̇ não depende de φ.
Ainda mais importante é o fato de que os termos precessionais [primeiro termo no lado direito
da Eq. (2.39)] não entram na equação para θ. Portanto, a influência de α no movimento
longitudinal fica contida somente em τL; ou seja, numa renormalização da escala temporal.

3Para ir da Eq. (2.36) para a Eq. (2.37) basta tirar o produto vetorial de ambos os lados com M , expandir o
triplo produto vetorial através da relação A× (B×C) = B(A ·C)−C(A ·B), e usar novamente a Eq. (2.36)
no resultado.
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A Eq. (2.40) pode ser rescrita como

dθ

(hext + cos θ) sin θ
= − dt

τL
. (2.41)

O resultado é a equação implícita

−t/τL + C =
1

2(1− h2
ext)

[(hext − 1) ln(1− cos θ)+ (2.42)

−(hext + 1) ln(1 + cos θ) + 2 ln(hext + cos θ)], (2.43)

onde C é uma constante de integração.
Esta expressão só pode ser invertida analiticamente em certos casos particulares. Por

exemplo, se hext = 0 chega-se a

tan θ(t) = tan θ0e
−t/τL . (2.44)

Ou seja, a magnetização precessiona em torno do eixo z, eventualmente decaindo para θ = 0.
A escala temporal, como mencionado, é dada por τL = (αγHA)−1.

2.6 Histerese puramente dinâmica
A existência de histerese está intimamente ligada ao conceito de dissipação no material. Na

Sec. 2.2 vimos um exemplo de histerese quasi-estática; ou seja, que independe da velocidade
de varredura do campo externo. Neste caso, a dissipação decorre da reversão abrupta da
magnetização, que corresponde a um processo irreversível.

Obviamente, a presença da anisotropia não é fundamental para o surgimento de histerese.
Afinal, vimos na Sec. 2.5 que a equação fundamental do sistema já possui um termo dissipativo.
Gostaríamos de ilustrar este ponto em mais detalhe, tomando como exemplo a situação onde
a magnetização varia de forma linear com o campo externo:

H(t) = H0 cosωt, M(t) = H0 cos(ωt+ ϕ) (2.45)

Note que, apesar de linear, é possível que M(t) responda com uma diferença de fase (sϕ).
A Eq. (2.45) corresponde a um caso de histerese puramente dinâmica, no sentido que ela

decorre exclusivamente da velocidade de varredura do campo. De uma certa forma, toda a
histerese em magnetismo é puramente dinâmica, uma vez que se realizarmos a medida de
forma suficientemente lenta, o sistema sempre será capaz de relaxar em direção aos novos
mínimos globais, resultando em uma histerese nula. No entanto, para materiais “bulk”, o
tempo de relaxação pode muito bem ser indefinidamente longo e como uma ótima aproximação
podemos nos referir à histerese quasi-estática como sendo um fenômeno físico real.

Em nanopartículas a situação é um pouco mais delicada já que, em situações reais, ambas
as contribuições – amortecimento intrínseco ao material e reversão abrupta da magnetização –
são em geral relevantes. É importante enfatizar, no entanto, que tais contribuições estão na
realidade emaranhadas; ou seja, elas não podem ser individualmente extraídas do experimento.

Façamos agora uma analogia com um oscilador harmônico excitado por uma força x(t) =
x0 cosωt. Quando não há dissipação, a equação diferencial em questão será

ÿ + ω2
0y = x(t) −→ y(t) =

x0

ω2
0 − ω2

cosωt

Esta solução se refere ao regime estacionário e é válida para ω0 6= ω. Um gráfico paramétrico
(x(t), y(t)), com t ∈ [0, 2π/ω], resultaria em uma linha reta uma vez que, como pode ser
observado por substituição direta, y(t) = x(t)/(ω2

0 − ω2).
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Por outro lado, ao introduzirmos a dissipação teremos o seguinte sistema:

ÿ + pẏ + ω2
0y = x(t) −→ y(t) =

x0

(ω2
0 − ω2)2 + (pω)2

cos(ωt+ φ),

onde tanφ = pω/(ω2
0 − ω2). Neste caso –onde solução é bastante semelhante à Eq. (2.45) –

um gráfico paramétrico resultaria em uma elipse. Ou seja, a presença do termo dissipativo
implica diretamente no surgimento de histerese. Na próxima seção fornecemos uma prova
formal desta relação.

2.7 Energia dissipada em um ciclo de histerese
Terminamos este capítulo com um resultado simples, mas de fundamental importância.

Mostraremos que a área da curva de histerese, obtida através de um gráfico de Mh vs. Hext,
corresponde exatamente à energia dissipada por ciclo [Mh é a projeção da magnetização
na direção de Hext; vide Eq. (2.7)]. A importância deste resultado vem do fato que ele é
absolutamente geral, decorrendo exclusivamente da primeira lei da termodinâmica:

dU = d̄Q+d̄R (2.46)

Nesta expressão, U é a energia interna do sistema, Q é o calor dissipado e R é o trabalho
realizado. Dentre estas grandezas, somente U é um diferencial exato, algo que a distinção
entre d e d̄ ajuda a enfatizar. Como Hext e M são variáveis conjugadas, o trabalho realizado
por um sistema magnético será d̄R = −Hext · dM = −Hext dMh. Um ciclo de histerese é
caracterizado por um campo periódico, sendo então um ciclo termodinâmico. Portanto, como
dU é um diferencial exato, ao integrá-lo ao longo deste ciclo teremos que∮

Ciclo

dU = 0

Consequentemente, integrando a Eq. (2.46) concluímos que

Q =

∮
Ciclo

d̄Q =

∮
Ciclo

Hext dMh ≡ A (2.47)

Ou seja, a energia dissipada na forma de calor (Q) durante um ciclo de histerese é precisamente
a área (A) da curva de Mh vs. Hext. Outro resultado de potencial interesse é:∮

Ciclo

Hext dMh = −
∮

Ciclo

Mh dHext (2.48)

Ele pode ser obtido integrando a expressão da esquerda por partes e notando que, como a
integral é realizada ao longo de um ciclo, as grandezas Hext e Mh se repetem, não havendo
portanto o termo cruzado da integração por partes.

Para um sistema cuja resposta é dada pela Eq. (2.45), podemos escrever dHext =
−ωH0 sinωtdt e utilizar a fórmula (2.48) para mostrar que

A = πH2
0χ
′′, χ′′ = − sinφ (2.49)

Na Sec. 2.6 argumentamos que a diferença de fase entre a magnetização e o campo é responsável
pela dissipação do material. Agora, de por meio da Eq. (2.49), relacionamos diretamente a
energia dissipada por ciclo com a diferença de fase. Mencionamos, por fim, que é costumeiro
definir a susceptibilidade complexa do material como χ = χ′ − iχ′′ = e−iφ. Dessa forma, se
H(t) = H0e

iωt, então M(t) = χH(t).



Capítulo 3

Processos estocásticos e a equação
de Langevin

O objetivo deste capítulo é introduzir o formalismo de processos estocásticos e da equação
de Langevin, a partir do qual o modelo empregado neste trabalho foi desenvolvido. Em grande
parte, a notação aqui utilizada não está relacionada com o resto do trabalho.

3.1 Introdução histórica
O exemplo canônico de um processo estocástico é o movimento Browniano, primeiramente

estudado pelo botanista Robert Brown em 1827. Examinando soluções aquosas de grãos
de pólen em um microscópio ele constatou que estes se moviam em um “rápido movimento
oscilatório”. Incerto se este fenômeno era intrínseco a seres vivos, Brown estudou também
uma série de outros materiais, orgânicos e inorgânicos. Daí sua principal constatação: este
movimento é completamente independente do tipo de partícula ou do fluido em que ela está
imersa.

Uma investigação experimental mais detalhada, realizada subsequentemente por Gouy [14],
resultou nas seguintes conclusões:

(i) O movimento das partículas é extremamente irregular, composto por translação e rotação,
e a trajetória aparentemente não possui uma tangente;

(ii) Duas partículas parecem se movimentar de forma independente;

(iii) Quanto menor a partícula, mais ativo é o movimento;

(iv) A composição ou densidade das partículas não influencia no movimento;

(v) Quanto menos viscoso for o fluido, mais ativo é o movimento;

(vi) Quanto maior a temperatura, mais ativo é o movimento;

(vii) O movimento é incessável.

Sabe-se hoje que o movimento Browniano corresponde à convolução de uma quantidade
elevada de colisões que a partícula, objeto macroscópico, sofre com as moléculas do fluido.1

1Análogo a um urso sendo atacado por abelhas após assaltar sua colmeia [38].
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Em um meio típico ocorrem ∼ 1012 colisões por segundo, cada qual impingindo uma certa
aceleração à partícula. No entanto, como o fluido é viscoso, esta é rapidamente suprimida.
O resultado é um deslocamento abrupto, descontínuo, mas sem uma mudança visível na
velocidade. É importante enfatizar que a viscosidade e as rápidas oscilações provêm de um
mesmo contexto: a interação da partícula com o banho térmico.

Os avanços no entendimento deste fenômeno iniciaram-se com Einstein que mostrou que as
propriedades médias de um conjunto de partículas idênticas obedecia a equação de difusão [39].
Esta abordagem, no entanto, é fundada somente nos princípios da teoria cinética e não
usa em nenhum momento as leis fundamentais (como as leis de Newton por exemplo). Foi
Paul Langevin em 1908 que propôs a solução e, consequentemente, deu inicio ao que hoje é
conhecido como processos estocásticos.2

Langevin considerou uma partícula de massa m sujeita a uma força de atrito viscosa ζẋ
onde, pela lei de Stokes ζ = 6πηr, sendo η a viscosidade e r o tamanho da partícula. Além
disso ele considerou também uma força F (t) rapidamente oscilatória que descreve o efeito
das colisões com as moléculas do fluido. As seguintes suposições foram feitas: (i) F (t) não
depende de x; (ii) F (t) = 0 (a barra indica uma média temporal) e (iii) F (t) varia de forma
extremamente rápida. A lei de Newton correspondente é

mẍ = −ζẋ+ F (t). (3.1)

Esta equação foi a primeira equação diferencial estocástica. A partir dela e do teorema
da equipartição de energia, Langevin mostrou que o deslocamento quadrático médio de um
“ensemble” de partículas é √

〈(∆x)2〉 =

√
2kT

ζ
t (3.2)

Este resultado, levando em consideração a forma funcional de ζ, coincide com todas as
observações de Gouy. Existem, no entanto, diversas críticas que podem ser feitas à Eq. (3.1).
Por exemplo, se x ∝ t1/2 então ẋ→∞. De fato, o primeiro item das observações de Gouy já
menciona que a trajetória não possui uma tangente e portanto as derivadas na Eq. (3.1) não
tem sentido matemático bem definido. É possível, todavia, formalizar a equação de Langevin
de forma rigorosa como agora descrevemos.

3.2 Formalismo da equação de Langevin
A força F (t) introduzida por Langevin é uma força aleatória, uma vez que o seu objetivo

é precisamente descrever as colisões aleatórias da partícula com as moléculas de gás. Conse-
quentemente x(t) também passa a ser uma variável aleatória. Um formalismo adequado da
equação de Langevin deve descrever as propriedades dessa força e estabelecer as operações
matemáticas permitidas em uma equação diferencial estocástica. Procedemos nesta ordem.

Consideramos a seguinte equação geral de Langevin

ξ̇(t) = A(ξ, t) +B(ξ, t)λ(t), (3.3)

onde λ(t) é o termo estocástico. Como seu intuito é descrever a interação da partícula com
o banho térmico, λ(t+ dt) deve ser estatisticamente independente de λ(t). Além disso, ele
representa a soma (convolução) de uma quantidade enorme de colisões aleatórias e portanto
sua distribuição estatística deve estar embasada no teorema do limite central.

2Vide [17] para uma versão traduzida do Francês do texto “On the theory of Brownian motion“, por Paul
Langevin.
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Teorema do limite central: seja {ςi} uma sequência de variáveis aleatórias estatistica-
mente independentes com distribuições arbitrárias. Então a soma

ς = (ς1 + ς2 + . . .+ ςn)/
√
n,

é uma variável aleatória cuja distribuição se aproxima assimptoticamente de uma distribuição
normal (Gaussiana) conforme n aumenta. Além disso, se 〈ςi〉 = 0 e 〈ς2i 〉 = σ2

i , então ς terá
média nula e desvio padrão3

σ2 =
1

n

n∑
i=1

σ2
i

Decorre deste teorema que λ(t) deve, como uma ótima aproximação, seguir uma distribuição
normal com média zero e um desvio padrão que depende das propriedades do meio. Como
uma distribuição normal é completamente determinada pelos seus dois primeiros momentos
(média e variância), podemos condensar nossos resultados da seguinte forma:

〈λ(t)〉 = 0, 〈λ(t)λ(t′)〉 = 2Dδ(t− t′), (3.4)

onde D é uma constante que precisa ser determinada – denominada de densidade espectral –
e δ(t) corresponde ao delta de Dirac.

A forma (3.4) do ruído térmico, usualmente chamada de ruído branco, corresponde
claramente a uma aproximação. Espera-se que ela permaneça válida até escalas de tempo
da mesma ordem de grandeza das flutuações microscópicas. Por exemplo, no movimento
Browniano da seção anterior esperamos que ela permaneça válida para tempos da ordem do
intervalo médio entre colisões, que é de ∼ 10−12s em um fluido usual.

O delta de Dirac na Eq. (3.4) explica porque ξ(t) é contínua mas ξ̇(t) não. De fato, uma
função delta é definida somente quando operada dentro de uma integral, o que nos sugere
escrever a equação de Langevin (3.3), não como uma equação diferencial, mas como uma
equação integral:

ξ(t+ dt)− ξ(t) =

t+ dt∫
t

A(ξ(t′), t′) dt′ +

t+ dt∫
t

B(ξ(t′), t′)λ(t′) dt′ (3.5)

Esta é a interpretação correta da equação de Langevin, atribuída a Doob [40].
Se λ(t) é dado pela Eq. (3.4) então

t+ dt∫
t

λ(t′) dt′ =
√

2D dtN t+ dt
t (0, 1), (3.6)

onde N(0, 1) significa uma variável aleatória distribuída de acordo com uma distribuição
normal de média zero e desvio padrão 1. Note que para uma distribuição normal aN(0, 1) =
N(0, a2). Os sub e superscritos indicam independência estatística. Por exemplo N t+ dt

t (0, 1) é
estatisticamente independente de N t+2 dt

t+ dt (0, 1) mas não de N t+ dt/2
t− dt/2 (0, 1).

Com estes resultados é possível realizar simulações de qualquer tipo de equação de Langevin
gerando números aleatórios durante o processo de integração. Apesar desta não ser a principal
abordagem do trabalho realizamos, eventualmente, cálculos dessa forma. No apêndice A
discutimos o algoritmo numérico necessário.

3É interessante mencionar que este teorema é o alicerce de todas as abordagens em tratamento de dados em
física experimental. Ou seja, quando se assume que a incerteza de uma medida segue uma distribuição normal
é porque acredita-se que o erro provém da interação com um número muito grande de graus de liberdade
microscópicos.
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3.3 A equação de Fokker-Planck
Uma variável aleatória ξ sempre possui uma função densidade de probabilidade correspon-

dente W (ξ, t) onde W (x, t)dx corresponde a probabilidade de ξ se encontrar entre x e x+ dx
(de agora em diante denotamos por letras gregas variáveis aleatórias e letras usuais variáveis
determinísticas).

Em equilíbrio térmicoW corresponde a distribuição de Botlzmann, assim como ilustrado na
seção 2.3. Fora do equilíbrio W será descrito por uma equação diferencial parcial denominada
de equação de Fokker-Planck [41]:

∂W (x, t)

∂t
= − ∂

∂x

[
D(1)(x, t)W (x, t)

]
+

∂2

∂x2

[
D(2)(x, t),W (x, t)

]
, (3.7)

onde D(1) e D(2) são funções que devem ser determinadas. Escrita dessa forma, sua validade
é bem mais geral. Se, por outro lado, ξ obedecer a equação de Langevin (3.3) então uma
forma explícita pode ser obtida:

∂W (x, t)

∂t
= − ∂

∂x

{[
A(x, t) +DB(x, t)

∂B

∂x

]
W (x, t)

}
+D

∂2

∂x2

[
B2(x, t),W (x, t)

]
, (3.8)

com D dado pela Eq. (3.4).
A equação de Fokker-Planck (3.8) pode ser utilizada como o ponto de partida para todo

o desenvolvimento que faremos no trabalho. No entanto, sendo uma equação diferencial
parcial, ela introduz dificuldades consideráveis. Por outro lado, há uma rota alternativa, muito
mais simples, e que fornece exatamente os mesmo resultados utilizando somente a equação
de Langevin. Esta, que será o assunto da próxima seção, vem ganhando popularidade em
diversas áreas exatamente por ter como ponto de partida a equação fundamental do sistema.
Por essa razão a equação de Fokker-Planck possui um papel periférico neste trabalho e,
consequentemente, não entraremos em maiores detalhes. Sua maior utilidade vem do fato que
a distribuição de Botlzmann deve ser uma solução da Eq. (3.8), o que nos permite relacionar
D com a temperatura e os outros parâmetros do sistema.

3.4 Equações para as médias
Retornamos agora para a equação de Langevin em sua forma integral [Eq. (3.5)]. Em geral

estamos interessados apenas nas propriedades médias do sistema, descritas pelos momentos
da variável aleatória ξ: 〈ξ〉, 〈ξ2〉, 〈ξ3〉, . . .. É possível obter equações diferenciais explícitas
que descrevem a evolução temporal destes momentos, através de um procedimento que agora
introduzimos. A grande vantagem desta abordagem é que estas equações são determinísticas
e podem ser resolvidas por métodos usuais (analíticos ou numéricos).

Considere um “ensemble” de partículas idênticas, todas iniciando o movimento em uma
mesma posição x. Estamos interessados na média temporal da Eq. (3.5), que escrevemos
como

ξ(t+ dt)− x =

t+ dt∫
t

A(ξ(t′), t′) dt′ +

t+ dt∫
t

B(ξ(t′), t′)λ(t′) dt′ (3.9)



3.4 Equações para as médias 23

Agora expandimos A e B em série em torno do ponto ξ(t) = x:

A(ξ(t′), t′) ' A(x, t′) + [ξ(t′)− x]
∂A

∂ξ

∣∣∣∣
ξ(t)=x

(3.10)

B(ξ(t′), t′) ' B(x, t′) + [ξ(t′)− x]
∂B

∂ξ

∣∣∣∣
ξ(t)=x

(3.11)

O primeiro termo da Eq. (3.9) se torna

t+ dt∫
t

A(ξ(t′), t′) dt′ '
t+ dt∫
t

A(x, t′) dt′ +

t+ dt∫
t

∂A

∂ξ
[ξ(t′)− x] dt′ (3.12)

Podemos iterar esta equação usando novamente a Eq (3.9):

t+ dt∫
t

A(ξ(t′), t′) dt′ '
t+ dt∫
t

A(x, t′) dt′ +

t+ dt∫
t

∂A

∂ξ
dt′

t′+ dt′∫
t′

{A(x, t′′) +B(x, t′′)λ(t′′)} dt′′

O segundo termo pode ser desprezado pois vai com dt2. Tirando a média temporal vemos
também que o terceiro termo se anula de acordo com a Eq. (3.4). Concluímos assim que no
limite dt→ 0 o primeiro termo da Eq. (3.9) se torna

t+ dt∫
t

A(ξ(t′), t′) dt′ =

t+ dt∫
t

A(x, t′) dt′ (3.13)

Procedemos de forma análoga para o outro termo, usando agora a Eq. (3.11):

t+ dt∫
t

B(ξ(t′), t′)λ(t′) dt′ '
t+ dt∫
t

B(x, t′)λ(t′) dt′ +

t+ dt∫
t

[ξ(t′)− x]
∂B

∂ξ
λ(t′) dt′

'
t+ dt∫
t

B(x, t′)λ(t′) dt′ +

t+ dt∫
t

∂B

∂ξ
λ(t′) dt′

t′+ dt′∫
t′

{A(x, t′′) +B(x, t′′)λ(t′′)} dt′′

Pelas propriedades da Eq. (3.4) ambos o primeiro e o segundo termo serão nulos ao realizarmos
a média. O terceiro, no entanto, se torna

t+ dt∫
t

∂B

∂ξ
λ(t′) dt′

t′+ dt′∫
t′

B(x, t′′)λ(t′′) dt′′ '
t+ dt∫
t

∂B

∂ξ
dt′

t′+ dt′∫
t′

B(x, t′′)λ(t′)λ(t′′)︸ ︷︷ ︸
2Dδ(t′−t′′)

dt′′

' D
t+dt∫
t

B(x, t′)
∂B

∂x
dt′,

onde usamos a relação
a∫

0

f(x)δ(x− a)dx =
1

2
f(a)
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Ao fazer dt → 0 as expressões acima se tornam exatas. Concluímos portanto que se
realizarmos a média da equação de Langevin para um “ensemble” de partículas, todas iniciando
o movimento com a mesma condição inicial, obtemos

dx

dt
= A(x, t) +DB(x, t)

∂B(x, t)

∂x
. (3.14)

Se estivermos interessados em uma função arbitrária de ξ, f(ξ), podemos proceder de
forma absolutamente análoga pois df/ dt = (∂f/∂x)( dx/ dt). Mas, para não nos estendermos
mais que o necessário, fornecemos apenas o resultado:

df

dt
= A(x, t)

∂f

∂x
+DB(x, t)

∂

∂x

[
B(x, t)

∂f

∂x

]
. (3.15)

Esta equação é extremamente útil do ponto de vista prático – por ser válida para qualquer
equação de Langevin – e será extensivamente utilizada neste trabalho. No que se segue,
iremos nos referir a ela como equação espectral, pois ela corresponde na realidade a uma
decomposição espectral (em termos de funções base) dos momentos estatísticos.

Note que x, nas Eqs. (3.14) e (3.15) ainda é uma variável aleatória pois calculamos apenas
o valor médio referente a uma mesma condição inicial. É necessário portanto calcular uma
segunda média sobre o “ensemble”; ou seja, sobre W (x, t). Apesar de sutil, este aspecto é de
fundamental importância. Procuraremos esclarece-lo com o exemplo que daremos em seguida.

3.5 Exemplo: movimento Browniano
Ilustramos agora uma aplicação da equação espectral [Eq. (3.15)]. Para tal, considere

novamente a Eq. (3.1), rescrita como

v̇ = − ζ

m
v +

F (t)

m
, 〈F (t)F (t′)〉 = 2Dδ(t− t′) (3.16)

Aplicando a Eq. (3.15) para uma função f(v) = vn, com n = 1, 2, . . ., obtemos

d(vn)

dt
= − ζ

m
nvn +

D

m2
n(n− 1)vn−2

Antes que possamos resolver esta equação é necessário realizar uma média sobre W (v, t), que
denotamos por 〈〉:

d〈vn〉
dt

= − ζ

m
n〈vn〉+

D

m2
n(n− 1)〈vn−2〉 (3.17)

Por se tratar de uma equação linear esta média pode parecer uma mera formalidade. No
entanto, caso a equação não fosse linear ela faria toda a diferença. Por exemplo, se um dos
termos fosse xex então após a média ficaríamos com 〈xex〉 que é diferente de 〈x〉〈ex〉.

Podemos, agora, começar buscando soluções de equilíbrio da Eq (3.17); ou seja, tais que
v̇ = 0. Se n = 2 obtemos

2ζ

m
〈v2〉eq =

2D

m2

Mas pelo teorema da equipartição sabemos que m〈v2〉eq/2 = (1/2)kT e portanto

D = ζkBT. (3.18)
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Relacionamos assim a flutuação (D) com a dissipação (ζ) e a temperatura. Esta relação é
uma consequência do chamado teorema da flutuação-dissipação cujo principal argumento é
que ambos efeitos provém da mesma origem física: a interação com o banho térmico.

Agora, seja β = ζ/m. Quando n = 1 na Eq. (3.17), obtemos

d〈v〉
dt

= −β〈v〉 −→ 〈v〉(t) = v0e
−βt, (3.19)

onde v0 = 〈v〉(0). Assim, observamos que o valor médio de v obedece a versão determinística
da segunda lei de Newton. De forma semelhante, quando n = 2 obtemos

d〈v2〉
dt

= −2β〈v2〉+ 2β
kBT

m
−→ 〈v2〉(t) =

[
v2

0 −
kBT

m

]
e−2βt +

kBT

m
(3.20)

Outro fato interessante, transparente na Eq. (3.17), é que apenas 〈v〉 e 〈v2〉 são indepen-
dentes; ou seja, todos os outros momentos podem ser expressos em função deles. De fato,
por ser uma equação linear, a velocidade deve ser distribuída seguindo a mesma distribuição
estatística de F (t), que é normal. Ou seja, neste caso, a distribuição fica completamente
determinada pelos seus dois primeiros momentos. A variância pode ser obtida diretamente
das Eqs. (3.19) e (3.20):

Var = 〈v2〉(t)− [〈v〉(t)]2 =
kBT

m

(
1− e−2βt

)
Ou seja, a variância é inicialmente nula e tende ao valor constante kBT/m com o decorrer do
tempo.

Este exemplo é demasiadamente simples para justificar todo o desenvolvimento apresentado,
podendo ser resolvido por métodos mais diretos [17]. No entanto, no caso magnético que
trataremos no capítulo seguinte, ele será de fundamental importância.

3.6 Generalização para um sistema de equações
Como o último tópico deste capítulo, generalizamos os resultados da Sec. 3.4 para o caso

onde temos um sistema de equações de Langevin no conjunto de variáveis aleatórias {ξi}:

ξ̇i = Ai({ξ}, t) +
∑
j

Bij({ξ}, t)λj(t). (3.21)

Supomos também que a Eq. (3.4) se generalize da seguinte forma:

〈λi(t)〉 = 0, 〈λi(t)λj(t′)〉 = 2Dδi,jδ(t− t′), (3.22)

onde δi,j é o delta de Kronecker que garante que o ruído térmico das diferentes variáveis sejam
estatisticamente independentes.

Esta será a situação que de fato utilizaremos no problema magnético. Mas, como os
procedimentos são parecidos com o caso unidimensional, não entraremos nos detalhes dos
cálculos. A Equação de Fokker-Planck para W ({ξ}, t) se torna

∂W

∂t
= −

∑
i

∂

∂xi


Ai +D

∑
j,k

Bjk
∂Bik
∂xj

W ({x}, t)

+

(3.23)

+D
∑
i,j

∂2

∂xi∂xj

[(∑
k

BikBjk

)
W ({x}, t)

]
.
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A generalização da Eq. (3.14) é

dxi
dt

= Ai({x}, t) +D
∑
j,k

Bk,j({x}, t)
∂

∂xk
Bij({x}, t) (3.24)

Para a Eq. (3.15) é necessário notar que

df

dt
=
∑
i

∂f

∂xi

dxi
dt

.

O resultado é
df

dt
=
∑
i

Ai({x}, t)
∂f

∂xi
+D

∑
i,j,k

Bkj
∂

∂xk

[
Bij

∂f

∂xi

]
(3.25)

Esta é a equação espectral para um sistema de equações de Langevin. Como veremos no
próximo capítulo, ela será de extrema importância no nosso desenvolvimento.

Na tentativa de sermos sucintos nesta introdução faltou, propositadamente, rigor ma-
temático. No entanto, acredito que os conceitos desenvolvidos são suficientes para tudo o
que segue. Um detalhe importante que omitimos tem a ver com o fato do ruído térmico ser
multiplicativo. Ou seja, a função B na Eq. (3.21) por exemplo, depende de ξ. Neste caso há
duas formas distintas de interpretarmos as operações matemáticas, conhecidas como cálculo
de Itô e Stratonovich. A interpretação de Stratonovich é mais popular nas aplicações em
física e também permite que as operações usuais do cálculo determinístico sejam utilizadas.
Todo o desenvolvimento feito no capítulo foi baseado nesta interpretação.



Capítulo 4

Teoria de Néel-Brown

4.1 Introdução
Recapitulemos brevemente onde estamos e para onde vamos: em equilíbrio térmico é

possível estudar as propriedades magnéticas de nanopartículas na presença das flutuações
térmicas utilizando a mecânica estatística clássica. Vimos que devido ao volume reduzido do
material em questão, a barreira energética que separa os mínimos da energia livre pode ser de
magnitude comparável à energia térmica. Esta abordagem, no entanto, é bastante limitada.
Uma forma mais robusta seria através da equação de Landau e Lifshitz que discutimos na
seção 2.5 mas que, infelizmente, é restrita a temperatura zero. Além disso, vimos nesta mesma
seção que era necessário incluir um termo de amortecimento nesta equação e que este provém
da interação da partícula com graus de liberdade microscópicos; ou seja, com o banho térmico.

Já no capítulo 3 vimos que partículas clássicas dispersas em solução podem apresentar
um movimento extremamente irregular caso sejam suficientemente pequenas. A causa deste
movimento é a mesma da viscosidade e provém da sua interação com o banho térmico. Se a
partícula for suficientemente grande apenas a viscosidade é observada mas, ao diminuirmos o
seu tamanho, esta nova contribuição estocástica passa a ser importante.

Estas semelhanças entre o movimento Browniano clássico e o fenômeno de superparamag-
netismo levaram W. F. Brown em 1963 a propor que a equação de Gilbert [Eq. (2.36)] fosse
tratada como uma equação de Langevin [3]. No entanto, como o módulo da magnetização é
constante, o termo aleatório seria melhor descrito por um campo térmico; ou seja, ele deveria
ser incluído dentro do produto vetorial. Obtemos assim a equação de Gilbert estocástica:

dM

dt
= −γ0M ×

(
H − η dM

dt
+ Hth

)
, (4.1)

onde, de acordo com os argumentos do capítulo anterior [vide Eq. (3.22)], as componentes
cartesianas do campo térmico devem obedecer:

〈Hthi(t)〉 = 0, 〈Hthi(t)Hthj (t′)〉 = 2Dδi,jδ(t− t′), (4.2)

para um certo valor de D, a determinar. De forma semelhante, podemos escrever a equação
de Landau-Lifshitz estocástica, utilizando como ponto de partida a equação Eq. (2.37):

dM

dt
= −γM × (H + Hth)− γ α

Ms
M × [M × (H + Hth)] (4.3)

Assim como no problema deterministico da Sec. 2.5, as Eqs (4.1) e (4.3) são inteiramente
equivalentes e configuram, portanto, a equação de Langevin para o problema magnético.
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Eis portanto o objetivo deste capítulo: antes que possamos realizar qualquer progresso
devemos determinar D (Sec. 4.2). Em seguida, na Sec. 4.3, faremos um pequeno interlúdio nos
cálculos para discutirmos os limites de validade desta teoria. A principio, isso seria suficiente
e poderíamos utilizar o método do apêndice A para calcular numericamente as trajetórias
estocásticas magnéticas. No entanto, a equação espectral desenvolvida no capítulo 3 [Eq. (3.25)]
possibilita um outro método extremamente mais robusto e rápido. O desenvolvimento analítico
que leva até ele é um pouco extenso e, por essa razão, será postergado para o capítulo 5.

4.2 Determinação da densidade espectral
Retomamos aqui a notação que empregamos no capítulo 2, além da utilizada no capítulo 3.

Para determinarmos D forçamos que a distribuição de Boltzmann (2.12) seja uma solução da
equação de Fokker-Planck magnética, que ainda precisamos obter. Procedemos da seguinte
forma. Em primeiro lugar mudamos para variáveis reduzidas, assim como na Eq. (2.39):

τL
dm

dt
= − 1

α
m× (h + hth)−m× [m× (h + hth)] . (4.4)

Precisamos também modificar a Eq. (4.2). O campo térmico deve ser dividido por HA. Mas,
além disso, a escala temporal da Eq. (4.4) é normalizada por τL = (1 + α2)/(αγ0HA). Se
usarmos o fato que δ(u(t)) = δ(t) du/ dt, então vemos que é necessário também dividir o delta
de Dirac na Eq. (4.2) por τL. Assim, chegamos a

〈hthi
(t)〉 = 0, 〈hthi

(t)hthj
(t′)〉 =

2D

τLH2
A

δi,jδ(t− t′) (4.5)

Podemos agora identificar a Eq. (4.4) como um sistema de equações de Langevin nas
variáveis {mx,my,mz}. Comparando-a com a Eq. (3.21) vemos que

Ai({m}, t) = −
[

1

α
m× h + m× (m× h)

]
i

(4.6)

Bij({m}, t) =
1

α

∑
k

εijkmk + δi,j −mimj , (4.7)

onde εijk é o símbolo de Levi-Civita.
O próximo passo é substituir as Eqs. (4.6) e (4.7) na Eq. (3.23). O procedimento é análogo

a um cálculo (de maior importância) que realizaremos na Sec. 5.1 e portanto omitimos os
detalhes. O resultado é que a equação de Fokker-Planck para a densidade de probabilidade
W ({m}, t) lê-se

τL
∂W

∂t
= − ∂

∂m
·
{[

1

α
m× h + m× (m× h)

]
W ({m}, t)+

(4.8)

−D γα

HA
m×

(
m× ∂W

∂m

)}
,

onde recordamos que ∂/∂m é o operador gradiente.
Podemos agora impor que a distribuição de Boltzmann seja uma solução desta equação.

Como W ∝ exp(−Ev/kT ) temos

∂W

∂m
∝ − v

kBT

∂E

∂m
e−Ev/kBT ∝ v

kBT
HAMShe

−Ev/kBT ,
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onde fiz uso da Eq. (2.33) e do fato que H = HAh. Desta expressão é possível concluir que o
primeiro termo na Eq. (4.8) terá a forma ∇ · (r ×∇a) = ∇a(∇× r)− r · (∇×∇a) = 0, onde
a é um escalar e r é o vetor posição. Além disso, o segundo e o terceiro termo se igualam,
exceto pelas constantes. Como Ẇ = 0 no equilíbrio térmico chegamos a conclusão que, se
quisermos que a distribuição de Boltzmann seja uma solução desta equação, então

D =
kBTη

v
(4.9)

Lembrando que α = γ0ηMs e τL = (1 + α2)/(αγ0HA) escrevemos o resultado desejado:

〈hthi
(t)〉 = 0, 〈hthi

(t)hthj
(t′)〉 =

1

σ

α2

1 + α2
δi,jδ(t− t′) (4.10)

Apenas por completeza, escrevemos o sistema de equações no caso onde a escala temporal é
dada por τ0 = (γ0HA)−1:

(1 + α2)τ0
dm

dt
= −m× (h + hth)− αm× [m× (h + hth)] (4.11)

Neste caso o campo térmico assume a elegante forma

〈hthi
(t)〉 = 0, 〈hthi

(t)hthj
(t′)〉 =

α

σ
δi,jδ(t− t′) (4.12)

4.3 Limites de validade do modelo
O modelo possui duas suposições principais. A primeira, já enfatizada anteriormente, é a

de que as partículas não possuam domínios magnéticos. Isso deve ocorrer para objetos com
dimensão menor do que a largura típica das paredes de domínio correspondentes, que para
metais de transição vale ∼ 100 nm [42]. Além disso, assumimos que o mecanismo de reversão
seja a rotação coerente. Infelizmente, esta aproximação não depende apenas do material
mas também das características do estímulo em questão. Espera-se, no entanto, que para
partículas suficientemente pequenas a rotação coerente de fato predomine.

A segunda aproximação está relacionada com a forma escolhida para Hth. Como vimos
no capítulo 3, o ruído deve permanecer branco para processos mais lentos que as flutuações
microscópicas do sistema. Da fórmula de Nyquist da mecânica quântica [43] isso deve
permanecer válido até frequências da ordem de kT/h, que a temperatura ambiente vale
∼ 1013 s−1. O tempo de resposta da magnetização é aproximadamente proporcional ao
inverso da frequência de ressonância magnética, ou seja ∼ 1010 s−1. Isso determina o limite
de validade desta aproximação.

Um ponto importante diz respeito a suposição de que |M | = Ms seja constante. Em
primeiro lugar temos que Ms = Ms(T ) e portanto, em situações onde a temperatura varia de
forma considerável durante o experimento, os cálculos em questão deixam de ser apropriados.
Além disso, quando a temperatura é elevada, Ms passa a ser uma variável do problema,
tornando-se necessário introduzir um outro termo na equação dinâmica. Uma rota promissora
para este problema é conhecida como equação de Landau-Lifshitz-Bloch [44] e, apesar de
extremamente interessante, esta fora do escopo deste trabalho.

Outras suposições, consideravelmente menos restritivas, também foram feitas. Trabalha-
mos, por exemplo, com sistemas mono-dispersos. Em situações reais sempre há flutuações
no tamanho das partículas. Além disso, mesmo em amostras produzidas usando filtros de
massa, sempre há uma dispersão na anisotropia das partículas relacionada com a estrutura
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cristalina [45]. Mas, como é obvio da definição de σ = Kv/kT , ambas são absolutamente
equivalentes. Sempre é possível tratar sistemas poli-dispersos a posteriori, realizando o cálculo
para diferentes valores de σ e em seguida calculando a média dos resultados, ponderada pela
distribuição estatística envolvida (normalmente log-normal).

As camadas atômicas superficiais das partículas normalmente não contribuem da mesma
forma que as outras, um fenômeno conhecido como “dead layer” [46, 47]. Por essa razão
a magnetização de saturação deixa de ser uma grandeza bem definida, já que depende da
magnitude do campo aplicado. Isso, no entanto, se manifesta apenas para campos bastante
elevados. Para campos moderados, em uma primeira aproximação, isso não inviabiliza os
nossos cálculos pois é suficiente considerar um “volume magnético efetivo” da partícula, que
corresponde aos spins que de fato contribuem para o momento total.

É possível adicionar ao campo efetivo quantos termos adicionais forem desejados. Estes
incluem outras formas de anisotropia, magneto-cristalina ou de forma; termos de “exchange-
bias” para amostras com um “core” ferromagnético e um “shell” antiferromagnético, etc. A
anisotropia de forma deve ser considerada no caso de objetos não esféricos. No entanto, em
muitos casos, como por exemplo o de partículas elipsoidais, sua expressão possui a mesma
forma funcional que a anisotropia uniaxial e pode, portanto, ser incluída diretamente nela.
Anisotropias cúbicas exigem um tratamento a parte uma vez que a topografia energética possui
um número consideravelmente maior de mínimos locais. Em situações onde uma quantidade
grande de incertezas experimentais se somam, é costumeiro considerar uma anisotropia efetiva
da partícula, mesmo para materiais com anisotropia cúbica [48] ou formas não esféricas. A
forma funcional normalmente escolhida é a uniaxial.



Capítulo 5

Hierarquias de relações diferenciais
de recorrência

O objetivo deste capítulo é obter as equações diferenciais que regem os valores médios
(momentos estatísticos) da magnetização. Primeiramente, na Sec. 5.1, trataremos o problema
de forma geral, a fim de obter equações válidas para qualquer campo efetivo. As principais
características deste desenvolvimento serão ilustradas para um caso simples na Sec. 5.2 onde
mostraremos que devido à não linearidade do problema, estes momentos estão na realidade
emaranhados; ou seja, a equação diferencial que rege a evolução temporal de 〈mz〉, por
exemplo, dependerá de 〈m3

z〉, 〈m5
z〉, etc. O resultado corresponde, portanto, a uma hierarquia

de relações diferenciais de recorrência entre os momentos estatísticos. Na Sec. 5.3 trataremos
a situação onde o campo é aplicado paralelo ao eixo z e, na Sec. 5.4, o caso geral de um campo
aplicado em uma direção arbitrária. Finalmente, terminamos o capítulo discutindo alguns
aspectos computacionais desta abordagem (Sec. 5.5).

5.1 Equação espectral
Seja f(m) uma função arbitrária de m. Podemos escrever a Eq. (3.25) na forma

τL
df

dt
= A + B, (5.1)

onde, com base nas Eqs (4.6) e (4.7),

A =
∑
i

Ai
∂f

∂mi
= −

[
1

α
m× h + m× (m× h)

]
·
∂f

∂m
(5.2)

B =
1

2σ

α2

1 + α2

∑
i,j,k

Bkj
∂

∂mk

(
Bij

∂f

∂mi

)
(5.3)

A segunda equação requer uma certa manipulação. De acordo com a Eq. (4.7) vemos que

∂Bij
∂mk

=
1

α
εijk −miδj,k −mjδi,k.

Expandindo a derivada da Eq. (5.3) e usando uma dezena de vezes a relação
∑3
i=1 εijkεilp =
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δj,lδk,p − δj,pδk,l chegamos a

B =
1

2σ

∑
i

(1−m2
i )
∂2f

∂m2
i

− 2
∑
i,k>i

mimk
∂2f

∂mi∂mk
− 2

∑
i

mi
∂f

∂mi

 (5.4)

Nesta expressão colocamos os termos com i = k da segunda somatória dentro da primeira e
restringimos a soma para k > i multiplicando-a por 2. Esta expressão para B corresponde,
em uma mudança para coordenadas esféricas, à parte angular do Laplaciano, que por sua vez
pode ser identificada com o operador momento angular −L̂2. Assim, podemos escrevê-la na
forma compacta

B =
1

2σ

(
m× ∂

∂m

)2

f = − 1

2σ
L̂2f. (5.5)

Obtemos portanto o seguinte importante resultado: se f(m) for uma função arbitrária da
magnetização, que por sua vez obedece a equação estocástica de Landau-Lifshitz (4.11), então

τL
df

dt
= −

[
1

α
m× h + m× (m× h)

]
·
∂f

∂m
+

1

2σ

(
m× ∂

∂m

)2

f (5.6)

Esta é a equação espectral para o problema magnético. O primeiro termo representa a
contribuição determinística usual ao passo que o segundo corresponde às flutuações térmicas.

5.2 Exemplo: 〈mz〉 na ausência de campo externo
A fim de ilustrar a aplicabilidade e as principais consequências da Eq. (5.6), trataremos

inicialmente um caso simples, onde estamos interessados na componente z da magnetização
(direção do eixo de anisotropia) na ausência de campo externo. O campo efetivo, dado pela
Eq. (2.38), se torna h = mz k̂, resultando em

m× h = (mymz )̂i− (mxmz)ĵ,

m× (m× h) = m2
zm−mz k̂

Ao tomarmos f(m) = mn
z , com n = 1, 2, 3, . . ., vemos que ∂f/∂m = ∂f/∂mz k̂. Consequen-

temente, todos os termos envolvendo m× h saem da Eq. (5.6). Um resultado parecido foi
obtido no capítulo 2.5 onde vimos que os termos precessionais (m× h) não influenciam no
movimento da componente axial da magnetização [Eq. (2.40)]. De fato, isso será verdade
sempre que o campo for paralelo ao eixo de anisotropia, o que elimina qualquer dependência
com a direção azimutal. Utilizando estes resultados, a Eq. (5.6) se torna

τL
df

dt
=
(
mz −m3

z

) ∂f

∂mz
+

1

σ

[
1

2
(1−m2

z)
∂2f

∂m2
z

−mz
∂f

∂mz

]
(5.7)

Calculando as derivadas explicitamente chegamos a

τL
d(mz)

n

dt
= n

(
mn
z −mn+2

z

)
+

1

2σ
n(n− 1)

[
mn−2
z −mn

z

]
− 1

σ
nmn

z

Note que mz ainda é uma variável aleatória e devemos calcular a média desta equação com
respeito à densidade de probabilidade W (mz, t) [Eq. (4.8)]. O resultado, agrupando termos
idênticos, é

τL
d〈mn

z 〉
dt

=

[
n− 1

2σ
n(n+ 1)

]
〈mn

z 〉+
1

2σ
n(n− 1)〈mn−2

z 〉 − n〈mn+2
z 〉. (5.8)
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Esta equação é extremamente mais simples que o caso geral que estudaremos adiante. No
entanto, ela ilustra perfeitamente bem as principais características do sistema. A principal
diferença entre ela e a Eq. (3.17), referente ao movimento Browniano clássico, é que nela todos
os momentos estão acoplados. Esta dependência decorre dos produtos vetoriais na equação
de Landau-Lifshitz, que tornam o ruído térmico multiplicativo ao invés de aditivo (ou seja,
o ruído térmico multiplica diretamente as componentes de m). Este acoplamento torna a
Eq. (5.8) uma hierarquia de relações diferenciais de recorrência para os momentos estatísticos
da magnetização. Encontraremos, nas próximas seções, outras hierarquias parecidas, capazes
de descrever diferentes condições.

As equações para 〈mz〉 e 〈m2
z〉 são

τL
d〈mz〉

dt
=

(
1− 1

σ

)
〈mz〉 − 〈m3

z〉 (5.9)

τL
d〈m2

z〉
dt

=

(
2− 3

σ

)
〈m2

z〉+
1

σ
〈m0

z〉︸ ︷︷ ︸
1

−2〈m4
z〉 (5.10)

No limite de baixas temperaturas (1/σ → 0) é possível recuperar os resultados da Sec. 2.5
se notarmos que os momentos neste caso tornam-se estatisticamente independentes (ou seja,
não precisamos dos 〈〉). É necessário também utilizar o fato que, como mz = cos θ então,
tan θ = mz/

√
1−m2

z. Já no limite de altas temperaturas, quando σ → 0, podemos multiplicar
ambos os lados das Eqs. (5.9) e (5.10) por σ e definir τN = στL, obtendo

τN
d〈mz〉

dt
≈ −〈mz〉

τN
d〈m2

z〉
dt

≈ 1− 3〈m2
z〉.

As soluções são

〈mz〉(t) ≈ 〈mz〉0e−t/τN

〈m2
z〉(t) ≈ 〈m2

z〉0e−3t/τN +
1

3

(
1− e−3t/τN

)
.

É interessante considerar o caso onde todas as partículas se encontram inicialmente em uma
mesma posição. Na linguagem da densidade de pontos representativos na esfera unitária
(Sec. 2.3) isso corresponde a um delta na posição referente a 〈mz〉0; ou seja 〈m2

z〉0 = 0. Neste
caso, quando t > 0 haverá uma difusão dos pontos representativos tal que 〈mz〉(t) → 0 e
〈m2

z〉(t)→ 1/3. A escala de tempo é determinada por τN conhecido como tempo de relaxação
de Néel. Ou seja, um sistema inicialmente magnetizado em uma dada direção relaxa rumo ao
equilíbrio térmico – que consiste nos spins distribuídos igualmente em ambos os hemisférios –
com tempo característico τN .

5.3 Hierarquia para um campo longitudinal
Como visto na seção anterior, o uso de coordenadas cartesianas simplifica consideravelmente

a obtenção de hierarquias diferenciais de recorrência. Isso decorre da facilidade em realizar
cálculos como

mz
∂f

∂mz
= mz(nm

n−1
z ) = nmn

z ,
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na Eq. (5.7) por exemplo. Apesar de ser possível insistirmos em coordenadas cartesianas,
isso não é vantajoso computacionalmente, uma vez que elas possuem uma baixíssima taxa de
convergência (o sentido desta expressão será definido de forma mais precisa na Sec. 5.5). O
motivo pode ser entendido da seguinte forma. A equação espectral [Eq. (5.6)] corresponde
a uma expansão dos momentos estatísticos em funções base. No presente problema, estas
funções são definidas em uma esfera unitária; ou seja, para vetores com módulo unitário.
Como se sabe, coordenadas cartesianas não formam uma base neste espaço sendo, portanto,
pouco apropriadas.

Nesta seção estaremos interessados no caso onde o campo externo é paralelo ao eixo de
anisotropia; ou seja, o campo efetivo é dado por h = (hext +mz)k̂. Por essa razão, assim como
na seção anterior, a única quantidade de interesse é mz. Além disso, como −1 ≤ mz ≤ 1, a
escolha natural para uma base de funções são os polinômios de Legendre, Pl(x), definidos
como a solução da equação diferencial

d

dx

[
(1− x2)

dP

dx

]
+ l(l + 1)P = 0, (5.11)

para l = 0, 1, 2, . . ..
Assim, o nosso ponto de partida será a Eq. (5.6) com f(m) = Pl(mz). De acordo com a

Eq. (5.5) o segundo termo pode ser calculado facilmente uma vez que

−L̂2Pl(cos θ) = −l(l + 1)Pl(cos θ)

Além disso, de forma análoga à Eq. (5.7), podemos escrever o primeiro termo como sendo
h(1−m2

z), onde h = hext +mz. Usando a notação ∂f/∂mz = P ′l (mz) chegamos portanto a

τL
dPl(mz)

dt
= h(1−m2

z)P
′
l (mz)−

1

2σ
l(l + 1)Pl(mz) (5.12)

A Eq. (5.12) deve agora ser manipulada para fornecer relações lineares entre os polinômios
de Legendre, uma vez que uma segunda média sobre W (mz, t) será necessária. Em primeiro
lugar, usamos a relação

(1− x2)P ′l (x) = l[Pl−1(x)− xPl(x)],

para transformar a Eq. (5.12) em

τL
dPl(mz)

dt
= lh [Pl−1(mz)−mzPl(mz)]−

1

2σ
l(l + 1)Pl(mz) (5.13)

Em seguida, usamos a relação de recorrência

(2l + 1)xPl(x) = (l + 1)Pl+1(x) + lPl−1(x), (5.14)

para transformarmos o primeiro termo da Eq. (5.13):

mzPl(mz)− Pl−1(mz) =

(
l + 1

2l + 1

)
[Pl+1(mz)− Pl−1(mz)]

O resultado é

τL
dPl(mz)

dt
=
l(l + 1)

(2l + 1)
h[Pl−1(mz)− Pl+1(mz)]−

1

2σ
l(l + 1)Pl(mz) (5.15)
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No entanto, ainda devemos lembrar que h = hext +mz. Com isso, o primeiro termo no
lado direito da Eq. (5.15) se desmembrará em dois. O primeiro, proporcional a hext, não
requer nenhuma manipulação adicional. Já o segundo conterá novamente produtos de mz com
os polinômios. Usando novamente a relação de recorrência dada pela Eq. (5.14), podemos
escrever após uma breve manipulação:

mz[Pl−1(mz)− Pl+1(mz)] =
(l − 1)

(2l − 1)
Pl−2(mz)−

(l + 2)

(2l + 3)
Pl+2(mz) + (2l + 1)Pl(mz)

Usando este resultado na Eq. (5.15) obtemos

τL
dPl(mz)

dt
=
l(l + 1)

(2l + 1)
hext[Pl−1(mz)− Pl+1(mz)] +

l(l2 − 1)

(4l2 − 1)
Pl−2(mz)

− l(l + 1)(l + 2)

(2l + 1)(2l + 3)
Pl+2(mz) +

[
l(l + 1)

(2l − 1)(2l + 3)
− l(l + 1)

2σ

]
Pl(mz)

Esta equação possui apenas termos lineares nos polinômios de Legendre e, portanto, podemos
agora tirar uma segunda média sobre W (mz, t) [Eq. (4.8)]. Definido pl = 〈Pl(mz)〉 obtemos
finalmente o resultado final:

τL
dpl
dt

=
l(l + 1)

(2l + 1)
hext[pl−1 − pl+1] +

l(l2 − 1)

(4l2 − 1)
pl−2 (5.16)

− l(l + 1)(l + 2)

(2l + 1)(2l + 3)
pl+2 +

[
l(l + 1)

(2l − 1)(2l + 3)
− l(l + 1)

2σ

]
pl

Esta equação é bastante útil e será utilizada extensivamente em diversas ocasiões.

5.4 Hierarquia para um campo arbitrário
O objetivo desta seção é generalizar os resultados anteriores para englobar um campo

externo orientado em uma direção arbitrária, que assumimos sem perda de generalidade estar
no plano x-z fazendo um ângulo ψ com o eixo z:

h = h0

(
γxî+ γz k̂

)
+mz k̂, (5.17)

onde γx = sinψ e γz = cosψ.
Uma rota possível seria estender a Eq. (5.8) para uma função f(m) = mn1

x m
n2
y m

n3
z . Isso

de fato funciona mas, como já mencionado, na prática a taxa de convergência dos cálculos
é muito baixa. Uma abordagem muito mais eficiente, já que |m| é constante, é expandir o
vetor magnetização em harmônicos esféricos:

Yl,m(θ, φ) =

√
2l + 1

4π

(l −m)!

(l +m)!
Pml (cos θ)eimφ, (5.18)

onde l = 0, 1, 2, . . . e m = −l,−l + 1, . . . , l − 1, l (peço desculpas pela dupla utilização da
letra m mas acredito que seja conveniente reter a notação usual). Na Eq. (5.18), Pml (x) são
as funções1 associadas de Legendre, definidas como as soluções da equação generalizada de
Legendre:

d

dx

[
(1− x2)

dP

dx

]
+

[
l(l + 1)− m2

1− x2

]
P = 0, (5.19)

1Um erro usual é se referir a Pm
l (x) como polinômios associados de Legendre, o que não é verdade. Por

exemplo, P 1
1 (x) = −

√
1− x2.
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[vide Eq. (5.19)] Lembramos também que θ e φ são os ângulos polares e azimutais de m com
respeito ao eixo z (Fig. 2.1).

Assim como na seção anterior, graças a conhecida relação L̂2Yl,m = l(l + 1)Yl,m, o termo
B na Eq. (5.5) e (5.6) assume a forma extremamente simples:

B = − 1

2σ
L̂2Yl,m = − 1

2σ
l(l + 1)Yl.m (5.20)

Por outro lado, todos os outros termos se complicam consideravelmente. Os frutos são
positivos, no entanto, pois como ficará claro ao longo do trabalho, o resultado que vamos obter
nos permite realizar cálculos até 103 vezes mais rápidos que a integração direta da Eq. (4.11).
Assim, como este resultado é central ao trabalho não acredito ser correto posterga-lo para
um apêndice. O resultado importante será a Eq. (5.42) que corresponde a generalização da
Eq. (5.16) para um campo da forma (5.17). Este resultado foi obtido pela primeira vez por
Coffey, et. al. [49]. Sua abordagem, descrita em maior detalhe em [14], é diferente da que
apresentaremos aqui, que acredito ser razoavelmente mais simples.

O termo ∂f/∂m da Eq. (5.6) corresponde ao gradiente de Yl,m:

∇Yl,m =
∂Yl,m
∂θ

θ̂ +
1

sin θ

∂Yl,m
∂φ

φ̂ (5.21)

= θ̂

[
−(l + 1)

cos θ

sin θ
Yl,m +

1

sin θ

√
2l + 1

2l + 3

√
(l + 1)2 −m2Yl+1,m

]

+φ̂

(
im

sin θ
Yl,m

)
Em coordenadas esféricas, usando que m = r̂ e escrevendo h = hr r̂ + hθ θ̂ + hφφ̂ chegamos a

m× h = −hφθ̂ + hθφ̂

(5.22)
m× (m× h) = −hθ θ̂ − hφφ̂

Com isso o primeiro termo da Eq. (5.6) [A na Eq. (5.1)] se torna

A =

[(
hθ +

hφ
α

)
θ̂ +

(
hφ −

hθ
α

)
φ̂

]
·
[
∂Yl,m
∂θ

θ̂ +
1

sin θ

∂Yl,m
∂φ

φ̂

]
(5.23)

Para escrever h da Eq. (5.17) em coordenadas esféricas usamos as seguintes relações funda-
mentais:

î = (sin θ cosφ)r̂ + (cos θ cosφ)θ̂ − (sinφ)φ̂

ĵ = (sin θ sinφ)r̂ + (cos θ sinφ)θ̂ + (cosφ)φ̂ (5.24)
k̂ = (cos θ)r̂ − (sin θ)θ̂ (5.25)

Podemos calcular um termo de h de cada vez. Começamos pela anisotropia:

mz k̂ = cos θ[(cos θ)r̂ − (sin θ)φ̂]

A contribuição deste termo para a Eq. (5.23) será:

Au = (l + 1) cos θ Yl,m −
√

2l + 1

2l + 3

√
(l + 1)2 −m2] cos θ Yl+1,m +

im

α
cos θ Yl,m (5.26)
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Neste ponto encontramos a primeira dificuldade pois, como já discutido anteriormente, as
variáveis na Eq. (5.6) ainda são variáveis aleatórias e uma segunda média sobreW é necessária.
Se realizarmos esta média nos termos como os da Eq. (5.26) teremos fatores do tipo 〈cos θ Yl,m〉
que não aparecem no lado esquerdo da Eq. (5.26). É necessário, portanto, escrever todos os
termos da Eq. (5.26) (e das outras que ainda virão) como combinações lineares de harmônicos
esféricos. Isso pode ser feito através da seguinte formula:

Yl,mYl1,m1 =

√
(2l + 1)(2l1 + 1)

4π

l+l1∑
l2=|l−l1|

Cl2,0l,0,l1,0
Cl2,m+m1

l,m,l1,m1√
2l2 + 1

Yl2,m+m1 , (5.27)

onde C são os coeficientes de Clebsch-Gordan2. Lembrando que

cos θ =

√
4π

3
Y1,0, cos2 θ =

2

3

√
4π

5
Y2,0 +

1

3
,

podemos aplicar a Eq. (5.27) chegando a:

cos θ Yl,m =

√
l2 −m2

4l2 − 1
Yl−1,m +

√
(l + 1)2 −m2

(2l + 1)(2l + 3)
Yl+1,m (5.28)

cos2 θ Yl,m =

√
(l2 −m2)[(l − 1)2 −m2]

(2l − 3)(2l − 1)2(2l + 1)
Yl−2,m

+

√
[(l + 1)2 −m2][(l + 2)2 −m2]

(2l + 1)(2l + 3)2(2l + 5)
Yl+2,m (5.29)

+

[
2

3

l(l + 1)− 3m2

(2l − 1)(2l + 3)
+

1

3

]
Yl,m

Inserindo estes resultados na Eq. (5.26) obtemos, após uma longa manipulação dos coeficientes,

Au =
l(l + 1)− 3m2

(2l − 1)(2l + 3)
Yl,m −

l

2l + 3

√
[(l + 1)2 −m2][(l + 2)2 −m2]

(2l + 1)(2l + 5)
Yl+2,m

+
l + 1

2l − 1

√
(l2 −m2)[(l − 1)2 −m2]

(2l + 1)(2l + 3)
Yl−2,m (5.30)

+
im

α

{√
l2 −m2

(2l − 1)(2l + 1)
Yl−1,m +

√
(l + 1)2 −m2

(2l + 1)(2l + 3)
Yl+1,m

}
A componente z do campo externo já é mais simples. Temos

h0γz k̂ = h0γz[(cos θ)r̂ − (sin θ)θ̂].

Utilizando somente a Eq. (5.28) chegamos a

Az = h0γz

{
(l + 1)

√
l2 −m2

4l2 − 1
Yl−1,m − l

√
(l + 1)2 −m2

(2l + 1)(2l + 3)
Yl+1,m +

im

α
Yl,m

}
(5.31)

2A função ClebschGordan no programa Mathematica permite obter facilmente estes coeficientes.
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A componente x apresenta outra dificuldade. Neste caso

h0γxî = h0γx[(sin θ cosφ)r̂ + (cos θ cosφ)θ̂ − (sinφ)φ̂],

o que implica em

Ax = h0γx

[(
cos θ cosφ− sinφ

α

)
θ̂ −

(
sinφ+

cos θ cosφ

α

)
φ̂

]
·∇Yl,m (5.32)

Para evitar expressões muito extensas dividiremos o cálculo. Iniciamos com os termos que
não dependem de α (esquecemos do termo h0γx por enquanto):

Ax1
= −(l + 1)

cos2 θ sinφ

sin θ
Yl,m +

√
2l + 1

2l + 3

√
(l + 1)2 −m2

cos θ cosφ

sin θ
Yl+1,m − im

sinφ

sin θ
Yl,m

Escrevendo cos2 θ = 1− sin2 θ podemos agrupar esta expressão da seguinte forma:

Ax1
= −

[
(l + 1)

cosφ

sin θ
+ im

sin θ

sin θ

]
Yl,m + (l + 1) cosφ sin θYl,m (5.33)

+

√
2l + 1

2l + 3

√
(l + 1)2 −m2

cos θ cosφ

sin θ
Yl+1,m

≡ a1 + a2 + a3

O termo do meio, a2, envolve o produto cosφ sin θ Yl,m. Podemos expressar cosφ sin θ em
termos de Y1,±1 através da relação

Y1,±1 = ∓
√

3

8π
sin θe±iφ, (5.34)

Assim, utilizando a Eq. (5.27) chegamos a√
8π

3
Y1,±1Yl,m =

√
(l ±m+ 1)(l ±m+ 2)

(2l + 1)(2l + 3)
Yl+1,m±1 −

√
(l ∓m− 1)(l ∓m)

(2l − 1)(2l + 1)
Yl−1,m±1 (5.35)

Com isso a2 se torna

a2 = (l + 1) cosφ sin θ Yl,m

=
(l + 1)

2

√
8π

3
(Y1,−1Yl,m − Y1,1Yl,m) (5.36)

=
(l + 1)

2

√
(l −m+ 1)(l −m+ 2)

(2l + 1)(2l + 3)
Yl+1,m−1 −

(l + 1)

2

√
(l +m+ 1)(l +m+ 2)

(2l + 1)(2l + 3)
Yl+1,m+1

+
(l + 1)

2

√
(l −m− 1)(l −m)

(2l − 1)(2l + 1)
Yl−1,m+1 −

(l + 1)

2

√
(l +m− 1)(l +m)

(2l − 1)(2l + 1)
Yl−1,m−1

Na Eq. (5.33), os termos onde sin θ se encontra no denominador correspondem a última
complicação. Da Eq. (5.34) obtemos diretamente as relações

cosφ

sin θ
=

1

2

√
3

8π

(
1

Y1,−1
− 1

Y1,1

)
,

sinφ

sin θ
=

1

2i

√
3

8π

(
1

Y1,−1
+

1

Y1,1

)
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Para que possamos prosseguir é necessário inverter a Eq. (5.35) obtendo

Yl,m
Y1,±1

=

√
8π

3

(2l − 1)(2l + 1)

(l ±m)(l ±m− 1)
Yl−1,m∓1 +

√
(2l − 1)

(2l − 3)

(l ∓m)(l ∓m− 1)

(l ±m)(l ±m− 1)

Yl−2,m

Y1,±1
(5.37)

Com este resultado calculamos o termo a3 da Eq. (5.33), primeiro usando a Eq. (5.28) para
expandir cos θ Yl,m e em seguida usando a Eq. (5.37):

a3 =
cosφ

sin θ

√
2l + 1

2l + 3

√
(l + 1)2 −m2 cos θ Yl+1,m (5.38)

=
1

2

√
2l + 1

2l + 3

{√
(l +m+ 1)(l +m+ 2)Yl+1,m+1 −

√
(l −m+ 2)(l −m+ 1)Yl+1,m−1

}
+

{[
(l + 1)− (l + 1)2 −m2

2l + 3

]
cosφ

sin θ
+ im

sinφ

sin θ

}
Yl,m

O último termo desta equação é exatamente igual ao negativo do primeiro (a1) na Eq. (5.33).
Juntando as Eqs. (5.36) e (5.38) chegamos finalmente a

Ax1
=
h0γx

2

{
(l + 1)

√
(l −m− 1)(l −m)

(2l − 1)(2l + 1)
Yl−1,m+1 − (l + 1)

√
(l +m− 1)(l +m)

(2l − 1)(2l + 1)
Yl−1,m−1

(5.39)

+ l

√
(l +m+ 1)(l +m+ 2)

(2l + 1)(2l + 3)
Yl+1,m+1 − l

√
(l −m+ 1)(l −m+ 2)

(2l + 1)(2l + 3)
Yl+1,m−1

}

Estamos quase no fim. Faltam apenas os termos que dependem de α na Eq. (5.32):

Ax2
=
h0γx
α

{
(l + 1)

sinφ

sin θ
cos θ Yl,m −

√
2l + 1

2l + 3

√
(l + 1)2 −m2

sinφ

sin θ
Yl+1,m

− im cos θ
cosφ

sin θ
Yl,m

}
A melhor estratégia é utilizar a Eq. (5.28) nos termos envolvendo Yl,m. O resultado pode ser
escrito da seguinte forma:

Ax2
=
h0γx
α

{√
l2 −m2

4l2 − 1

[
(l + 1)

sinφ

sin θ
− imcosφ

sin θ

]
Yl−1,m

−

√
(l + 1)2 −m2

(2l + 3)(2l + 1)

[
l
sinφ

sin θ
+ im

cosφ

sin θ

]
Yl+1,m

}
(5.40)

Agora aplicamos a Eq. (5.37) nos termos envolvendo Yl+1,m. A parcela do resultado que
depende de Yl−1,m se cancela com os termos restantes da Eq. (5.40). O resultado será portanto

Ax2 =
ih0γx

2α

{√
(l +m+ 1)(l −m)Yl,m+1 +

√
(l −m+ 1)(l +m)Yl,m−1

}
(5.41)

Terminamos. Agora basta juntarmos as Eqs. (5.20), (5.30), (5.31), (5.39) e (5.41) e tirarmos
a média sobre W (m, t). Utilizando a notação yml = 〈Yl,m(θ, φ)〉, escrevemos finalmente o
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resultado:

τL
dyml
dt

=

[
l(l + 1)− 3m2

(2l − 1)(2l + 3)
+
imh0γz
α

− l(l + 1)

2σ

]
yml + (5.42)

+
l + 1

2l − 1

√
(l2 −m2)[(l − 1)2 −m2]

(2l + 1)(2l − 3)
yml−2 −

l

2l + 3

√
[(l + 1)2 −m2][(l + 2)2 −m2]

(2l + 1)(2l + 5)
yml+2

+

(
h0γz(l + 1) +

im

α

)√
l2 −m2

4l2 − 1
yml−1 −

(
h0γz −

im

α

)√
(l + 1)2 −m2

(2l + 1)(2l + 3)
yml+1

+
h0γx

2

{
(l + 1)

√
(l −m− 1)(l −m)

(2l − 1)(2l + 1)
ym+1
l−1 − (l + 1)

√
(l +m− 1)(l +m)

(2l − 1)(2l + 1)
ym−1
l−1

+ l

√
(l +m+ 1)(l +m+ 2)

(2l + 1)(2l + 3)
ym+1
l+1 − l

√
(l −m+ 1)(l −m+ 2)

(2l + 1)(2l + 3)
ym−1
l+1

+
i

α

√
(l +m+ 1)(l −m)ym+1

l +
i

α

√
(l −m+ 1)(l +m)ym−1

l

}
Esta é a a hierarquia de relações diferenciais de recorrência para a equação de Langevin
magnética. Para enfatizar seu conteúdo, é interessante escrevê-la como

τL
dyml
dt

=
∑
l′,m′

el
′,m′

l,m ym
′

l′

Ou seja, o lado direito corresponde a uma soma linear de termos cujos coeficientes, dados pelo
tensor el

′,m′

l,m , podem ser obtidos explicitamente. Cada termo que adicionarmos à energia livre
resultará em um termo correspondente na hierarquia (5.42). Felizmente, como os cálculos
apresentados são lineares, estes termos precisam simplesmente ser adicionados ao resultado.
Chamamos atenção também ao fato que a Eq. (5.42) se simplifica consideravelmente em casos
particulares. Por exemplo, quando γx = 0, todos os termos envolvendo ym±1

l se anulam.
Como, neste caso, estamos interessados apenas em mz ∝ Y1,0, todas as equações da hierarquia
permanecerão com m = 0 (o índice m) e consequentemente, recuperamos a Eq. (5.16) como
um caso particular da Eq. (5.42), assim como esperado.

As Eqs. (5.16) e (5.42), válidas para um campo paralelo ao eixo de anisotropia e para um
campo oblíquo arbitrário, respectivamente, são o ponto de partida para praticamente todos os
cálculos numéricos realizados neste trabalho. Apesar do desenvolvimento até elas ser um tanto
laborioso, os frutos são muito positivos pois, uma vez desenvolvidas, basta implementá-las
no algoritmo numérico e usá-las livremente. É interessante notar neste ponto que nenhuma
suposição teve de ser feita sobre a forma do campo magnético.

Mudança de notação: por simplicidade passaremos a chamar o campo externo de h, ao
invés de hext. O campo efetivo, antes denotado por h, não será mais necessário.

Seria interessante usarmos esta oportunidade para recordar os principais parâmetros
envolvidos no problema:

Campo Externo (h): possui orientação arbitrária, que sem perda de generalidade supomos
ser no plano xz, fazendo um ângulo ψ com o eixo z. Usaremos as notações γx = sinψ e
γz = cosψ.
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Parâmetro de estabilidade σ = Kv/kBT : é o parâmetro mais relevante do sistema pois
exprime a razão entre a barreira de anisotropia Kv, e a energia térmica, kBT . Um
sistema termicamente estável, como veremos nos próximos capítulos, deve possuir pelo
menos σ & 10.

Amortecimento α: exceto pela sua presença nos tempos de relaxação (τL), o amortecimento
não influencia a dinâmica longitudinal. Já no caso geral, veremos nos capítulos 9 e
10 que ele possui um papel fundamental em experimentos de alta frequência, sendo
responsável pelo fenômeno de ressonância ferromagnética. Em baixas frequências sua
influência, apesar de perceptível, não é significativa.

5.5 Aspectos computacionais
Discutimos nesta seção alguns aspectos gerais do uso das hierarquia em cálculos numéricos,

que independem das características do campo externo. Computacionalmente, uma hierarquia
de relações diferenciais de recorrência corresponde a um sistema infinito de equações diferenciais
ordinárias, lineares, acopladas e de primeira ordem. Obviamente, em termos operacionais
é necessário truncar este sistema infinito num certo ponto. A justificativa para isso é que
estamos interessados apenas nos primeiros momentos da magnetização – como 〈mz〉 ou
〈mx〉 por exemplo – e portanto não é necessário garantir que todos os momentos envolvidos
convirjam. De fato, como já mencionado no capítulo 2, nos interessa somente na projeção da
magnetização na direção do campo externo, mh. Para a hierarquia longitudinal [Eq. (5.16)],
como P1(mz) = mz, teremos simplesmente

mh(t) = p1(t) = 〈P1(mz)〉(t) (5.43)

Já no caso geral, utilizando as Eqs. (5.17) e (5.18), chegamos a

mh(t) = γz〈mz〉(t) + γx〈mx〉(t) (5.44)

=

√
4π

3

[
γz〈Y1,0〉(t)−

√
2γx〈Re(Y1,1)〉(t)

]
Ou seja, os momentos estatísticos de interesse são 〈Y1,0〉(t) e 〈Re(Y1,1)〉(t).

A plataforma escolhida para o trabalho foi o Mathematica, versão 8. Utilizamos somente
bibliotecas livres para os cálculos numéricos: LAPACK [50] e ARRPACK [51] para álgebra
linear e SUNDIALS [52] para a solução de equações diferencias. Todas são chamadas de
dentro do Mathematica, facilitando a manipulação dos dados.

Vejamos agora como escrever as hierarquias na forma de sistemas de equações diferenciais
(DEs; “differential equations”) utilizando notação matricial. Comecemos pelo caso longitudinal,
cuja hierarquia é dada pela Eq. (5.16). As três primeiras equações lêem-se

τLṗ1 =

(
2

5
− 1

σ

)
p1 −

2

3
hp2 −

2

5
p3 +

2

3
h

τLṗ2 =
6

5
hp1 +

(
2

7
− 3

σ

)
p2 −

6

5
hp3 −

24

35
p4 +

2

5
(5.45)

τLṗ3 =
24

35
p1 +

12

7
hp2 +

(
4

15
− 6

σ

)
p3 −

12

7
hp4 −

20

21
p5

Note que apenas as duas primeiras DEs possuem um termo constante no lado direito (o último
termo). Isso pode ser entendido diretamente da Eq. (5.16), uma vez que p0 = 〈P0(mz)〉 =
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1. Para escrevermos estas equações sequencialmente, primeiro escollhemos um valor de
truncamento N , cujo critério será discutido abaixo. Em seguida definimos um vetor coluna
P = (p1, p2, . . . , pN ), através do qual chegamos a

Ṗ = A P + B, (5.46)

onde B é um vetor coluna de dimensão N e A é uma matriz N ×N . Ou seja, o sistema terá
a forma:

ṗ1

ṗ2

ṗ3

...


=



2
5 −

1
σ − 2

3h − 2
5 0 0 0 . . .

6
5h

2
7 −

3
σ − 6

5h − 24
35 0 0 . . .

24
35

12
7 h

(
4
15 −

6
σ

)
− 12

7 h − 20
21 0 . . .

...
...

...
...

...
...

. . .





p1

p2

p3

...


+



2/3h

2/5

0

...


(5.47)

É importante notar que a matriz A é extremamente esparsa, com uma banda de apenas 5
termos.3 Além disso, quando h = 0, é possível observar na Eq. (5.45) que as hierarquias pares
e ímpares se tornam independentes. Por essa razão, como estamos interessados apenas em p1,
o sistema de DEs em questão possuirá apenas termos ímpares: p1, p3, p5, . . .. Neste caso A
se reduz a uma matriz tri-diagonal (banda com 3 termos), algo que lhe atribui uma série de
vantagens computacionais.

No caso geral, dado pela Eq. (5.42), a idéia permanece exatamente a mesma. Há, no
entanto, alguns detalhes que devemos considerar. Em primeiro lugar, note que na Eq. (5.42),
todos os termos multiplicados por α também estão multiplicados pela unidade imaginária.
Por essa razão, cada equação da hierarquia corresponde na verdade à duas equações distintas,
para 〈Re(Yl,m)〉 e 〈Im(Yl,m)〉. Valores negativos do índice m, lembrando que −l ≤ m ≤ l,
podem ser evitados através das relações

Re(Yl,−m) = (−1)mRe(Yl,m), Im(Yl,−m) = (−1)m+1Im(Yl,m) (5.48)

Em segundo lugar, como o problema possui dois índices, não é imediato ordenar os termos
assim como no vetor P acima. Ou seja, o resultado que buscamos terá uma forma análoga
à Eq. (5.46), mas antes que seja possível determinar as matrizes, é necessário escolher o
vetor principal. Por um lado, isso pode ser feito sequencialmente, percorrendo os diferentes
valores de m para cada valor de l. No entanto, temos que considerar também as partes reais
e imaginárias dos momentos, o que torna o processo bastante enfadonho.

Montar manualmente o sistema claramente não é a melhor abordagem. Além disso, tal
dificuldade possui um escopo mais geral, uma vez que para cada hierarquia que desenvolvermos,
a forma de proceder será completamente distinta. Por essa razão, optamos por elaborar
um algoritmo geral, válido para qualquer situação. Como não há distinção entre o tipo de
problema, a partir de agora escreveremos os sistemas como o da Eq. (5.46) com uma única
notação:

Ẋ = FX + U, (5.49)

O alicerce do método é um algoritmo de reconhecimento de padrões simbólicos. Pri-
meiramente definimos uma função geradora, que corresponde simplesmente a Eq. (5.42),
implementada já com todas as possíveis substituições [como as da Eq. (5.48) por exemplo].
Dessa forma, a dependência funcional da hierarquia se torna restrita somente a esta função. A

3Ou seja, para cada diagonal, há no máximo 5 termos não nulos para a direita, para a esquerda, para cima
e para baixo.
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Figura 5.1: Visualização da estrutura da matriz F [Eq. (5.49)] no caso geral quando N = 1377.

montagem ocorre então em duas etapas: primeiro construímos X e em seguida encontramos F
e U correspondentes. Ambas utilizam reconhecimento simbólico de padrões para determinar
os coeficientes multiplicando os Yl,m. Apesar de ser possível realizar ambas etapas simultanea-
mente, é mais conciso que elas sejam feitas dessa forma. O resultado fica então armazenado na
forma de matrizes com argumentos simbólicos, sendo praticamente instantânea a substituição
de valores numéricos. Outra aspecto interessante é que o programa é capaz de simplificar as
equações analiticamente. Isso não apenas optimiza os cálculos subsequentes, mas nos permite
englobar a hierarquia longitudinal [Eq. (5.16)] como sendo um caso limite quando ψ = 0.

Com relação à convergência dos cálculos frente ao tamanho do sistema (dado por N), não
são necessários testes sofisticados. Sabe-se que quanto maior a discrepância entre os termos –
σ elevado ou α pequeno, por exemplo – maior ele deve ser. Em qualquer problema, basta
escolher a “pior condição possível” que se deseja estudar e realizar os cálculos para diferentes
valores de N , monitorando o resultando. Por exemplo, para o caso longitudinal normalmente
fixamos N ∼ 250 ao passo que para o caso geral utilizamos N ∼ 1400, tendo em vista a maior
quantidade de termos que surgem na hierarquia.

Finalmente, mencionamos que no caso geral, a matriz F [Eq. (5.49)] não possui uma banda
bem definida, apesar de ainda ser bastante esparsa. Na Fig. 5.1 ilustramos sua estrutura
para N = 1377, onde pontos em vermelho representam valores não-nulos. Neste caso, estes
totalizam menos de 1% do total, algo de fundamental importância tendo em vista a forte
dependência dos métodos numéricos com a quantidade de termos na matriz.



Capítulo 6

Resposta Linear

Neste capítulo estudamos em maior detalhe a resposta do sistema para o caso onde
a amplitude do campo externo é suficientemente pequena. Este tópico foi primeiramente
abordado na Sec. 2.3, no contexto de um campo magnético estático. Lá, os critérios referentes
à acurácia desta aproximação foram discutidos e, a partir de agora, assumimos que eles sejam
satisfeitos. Enfatizamos, no entanto, que estes resultados são melhor interpretados como
sendo assintóticos; ou seja, válidos no limite onde a amplitude do campo externo tende a zero.

Iniciamos o desenvolvimento mostrando como relacionar a resposta à um campo alternado
com as propriedades quasi-estáticas do sistema (Sec. 6.1). Em seguida, na Sec. 6.2, mostramos
como estas podem ser extraídas da hierarquia de relações diferenciais de recorrência tratadas
no capítulo 5. Um outro aspecto de potencial relevância, referente ao tempo de relaxação
total do sistema, será abordado brevemente na Sec. 6.3. Dai em diante, o restante do capítulo
será dedicado a exemplos de resultados numéricos da susceptibilidade linear AC. Além de
importante (e elegante) por si só, este experimento serve como um ótimo ponto de partida
para entendermos as curvas de histerese que virão adiante. Iniciamos o tratamento com os
casos canônicos de um campo longitudinal e transversal ao eixo de anisotropia (Secs 6.4 e
6.5 respectivamente). A generalização para orientações arbitrárias ou aleatórias formam o
conteúdo da Sec. 6.6.

Vale mencionar que, graças ao formalismo das Secs. 6.1 e 6.2, o procedimento numérico
para o cálculo da susceptibilidade AC é incrivelmente rápido; de fato, todos os resultados
numéricos apresentados neste capítulo foram obtidos em não mais que alguns minutos.

6.1 Teoria da resposta linear
Considere um “ensemble” de partículas submetido a um campo arbitrário h(t), cuja

amplitude assumimos ser suficientemente pequena. Esperamos, assim como na Sec. 2.3, que
a resposta magnética seja linear. No entanto, por se tratar de um problema dinâmico, é
plausível que haja uma diferença de fase entre o estímulo e a resposta. Em outras palavras, a
magnetização no instante t pode depender do campo magnético em instantes anteriores e, de
forma geral, teremos que

m(t) =

t∫
−∞

hext(t
′)f(t− t′) dt′, (6.1)

onde f é uma função que representa a resposta do sistema. Analisemos agora dois casos
distintos. Primeiro, supomos que o sistema está em equilíbrio térmico na presença de um campo
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estático hext(t) = h0. Em t = 0 este campo é abruptamente desligado e consequentemente a
magnetização “relaxa” para uma nova posição de equilíbrio. Este tipo de problema é conhecido
como relaxação magnética. Se definimos f(t) = da/dt obtemos da Eq. (6.1)

m(t) = h0

∞∫
t

f(τ) dτ = h0 [a(∞)− a(t)] , (6.2)

onde a(∞) representa a resposta magnética em equilíbrio muito tempo após o campo externo
ter sido desligado. Se definimos mR(t) como sendo a projeção da magnetização na direção de
h0 para este caso específico, então da Eq. (6.2) vemos imediatamente que

mR(t) = h0 [a(∞)− a(t)] (6.3)

Mudamos agora de cenário. Supomos um sistema em equilíbrio térmico na ausência de
qualquer campo externo. Então, em t = 0 um campo alternado h(t) = h0 cosωt é aplicado.
Continuamos, obviamente, a assumir h0 suficientemente pequeno. Podemos rescrever a
Eq. (6.1) como

m(t) = h0

t∫
0

cos [ω(t− t′)] f(t′) dt′

Expandindo o coseno chegamos a

m(t) = h0

cosωt

t∫
0

cos(ωt′)f(t′) dt′ + sinωt

t∫
0

sin(ωt′)f(t′) dt′


Portanto, a projeção da magnetização na direção do campo [mD(t)] se torna

mD = h0 [χ′(ω) cosωt+ χ′′(ω) sinωt] , (6.4)

onde definimos a susceptibilidade dinâmica do material:

χ(ω) = χ′(ω)− iχ′′(ω) =

∞∫
0

da

dt
e−iωt dt (6.5)

Note que estendemos o limite superior de integração nesta expressão para∞. Isso é permitido
pois, por causalidade, f(t′) = 0 quando t′ > t.

A Eq. (6.4) é o equivalente da Eq. (6.2) para o caso de um campo AC. Note que ambas
dependem apenas da resposta do material, a(t). De acordo com a Eq. (6.3), da/dt =
−dmR/ dt. Usando este resultado na Eq. (6.5) e integrando por partes obtemos finalmente

χ(ω)

χ(0)
= 1− iω

∞∫
0

CR(t)e−iωt dt, (6.6)

onde χ(0) = mR(0)/h0 = a(∞) − a(0) é a susceptibilidade estática do material e CR(t) =
mR(t)/mR(0) é a função de autocorrelação da magnetização. Note que pela nossa definição
CR(0) = 1 e CR(∞) = 0.

A Eq. (6.6) é a celebrada relação de Kubo, que relaciona a relaxação magnética com a
susceptibilidade AC para as situações onde a resposta ao campo aplicado é linear. Além de
extremamente interessante do ponto de vista teórico, ela também proporciona uma facilidade
numérica considerável pois, uma vez conhecida a resposta do sistema para o problema de
relaxação [ou seja, CR(t)], é possível obter diretamente a resposta AC para qualquer frequência
desejada. Passamos agora a descrever como calcular CR(t).
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6.2 Cálculo da relaxação magnética
Consideramos novamente o problema de relaxação onde o campo estático h0 foi desligado

abruptamente em t = 0. Estamos interessados em como o sistema evolui de um equilíbrio para
o outro. A equação fundamental do sistema é dada pela hierarquia de relações diferenciais de
recorrência, desenvolvida no capítulo 5 e transformada num sistema de equações diferenciais
(DEs):

Ẋ = FX + U (6.7)

O nosso objetivo é resolver esta equação no intervalo t > 0 e, por essa razão, temos de colocar
h0 = 0 em todos os termos das matrizes F e U. Definimos agora Y = X + F−1U; como no
problema de relaxação F e U não dependem do tempo, vemos da Eq. (6.7) que Y(t) obedecerá
a DE

Ẏ = FY (6.8)

Para que possamos prosseguir é necessário determinarmos as condições iniciais [Y(0)]. Por
um lado, isso pode ser realizado através de argumentos de equilíbrio, calculando integrais
como as da Sec. 2.3 [vide, por exemplo a Eq. (2.16)]. No entanto, abordaremos este problema
do ponto de vista de álgebra linear, cuja implementação é mais simples e eficiente. Quando
t < 0 o sistema se encontra em equilíbrio térmico na presença do campo estático e portanto
Ẋ(t < 0) = 0. Usando este resultado na Eq. (6.7) e tomando o limite de t→ 0 pela esquerda
(que denotaremos por t→ 0−), concluímos que

X(0−) = −(F−1U)h0 6=0, (6.9)

onde o subscrito ajuda a enfatizar que neste caso o campo estático deve estar incluído nas
matrizes F e U [vide, por exemplo, a Eq. (5.47)]. De acordo com a nossa definição de Y,
vemos então que a condição inicial para a DE (6.8) será Y(0) = X(0−) + F−1U. No entanto,
como para t > 0 o campo externo não entra no problema, é mais conveniente trabalharmos
com grandezas que não dependam explicitamente de sua magnitude, o que nos motiva a
escrever finalmente

Y(0) = lim
h0→0

[
(F−1U)h0=0 − (F−1U)h0 6=0

h0

]
(6.10)

Se F for diagonalizável – como sempre é o caso no presente problema – então a solução
geral da Eq. (6.8) será

Y(t) =

N∑
k=1

akgke
pkt, (6.11)

onde pk são os autovalores de F e gk os respectivos autovetores, aqui dispostos na forma de
vetores coluna. Os coeficientes ak são determinados a partir das condições iniciais

N∑
k=1

akgk = Y(0) (6.12)

A matriz F não é simétrica e portanto permite autovalores complexos. É possível
mostrar [41], no entanto, que sistemas que obedecem a equação de Langevin possuem todos
os seus autovalores no plano imaginário esquerdo. Escrevemos assim,

pk = −λk + iµk, λk > 0 (6.13)

Trataremos primeiro o caso onde todos os autovalores são reais; ou seja, µk = 0, ∀ k (isto
ocorre no problema magnético quando α > 1). A função de autocorrelação possuirá uma
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forma funcional análoga à Eq. (6.11), mas com coeficientes modificados de acordo com a
Eq. (5.44):

CR(t) =

N∑
k=1

cke
−λkt (6.14)

Note que, por definição, CR(t) deve ser normalizada; ou seja, uma vez obtidos os coeficientes,
é também necessário impor a condição

N∑
k=1

ck = 1

Vemos portanto que a função de autocorrelação corresponde a uma soma (formalmente infinita)
de decaimentos exponenciais, cada um correspondendo a um possível mecanismo de relaxação
no material. Os tempos de relaxação de cada mecanismo são simplesmente τk = λ−1

k .
Inserindo a Eq. (6.14) na Eq. (6.6) obtemos o resultado para a susceptibilidade AC:

χ(ω)

χ(0)
= 1− iω

∑
k

ck
λk + iω

(6.15)

Em certos casos, observa-se que o menor autovalor não nulo (λ1) é dominante perante todos
os outros; ou seja, c1 ' 1. Com isso CR(t) = e−λt = e−t/τ e passamos a nos referir a τ como
o tempo de relaxação do sistema. Nesta situação, decorre diretamente da Eq. (6.15) que

χ(ω) = χ(0)
1

1 + iωτ
, (6.16)

que é a famosa expressão de Debye para a relaxação de moléculas polares. Como já discutido
no capítulo 2, há uma semelhança bastante próxima entre dielétricos e o problema magnético
quando α > 1.

Passamos agora para o caso onde os autovalores podem ser complexos. Nesta situação
devemos ter mais cuidado no cálculo dos coeficientes ak na Eq. (6.12). Se p for um certo
autovalor de F então seu complexo conjugado p∗ também será. Além disso, se g é o autovetor
que corresponde a p então g∗ será o autovetor correspondente a p∗. Como o lado direito da
Eq. (6.12) é real devemos ter que ak também deve ser complexo. Escrevemos gk = g′k + ig′′k e
ak = a′k + ia′′k obtendo

2
∑
k

(a′kg
′
k − a′′kg′′k ) = Y(0), (6.17)

onde a soma deve percorrer somente os autovalores independentes. Ou seja, os coeficientes a′k
e a′′k podem ser completamente determinados resolvendo um sistema linear. Note que esta
definição engloba naturalmente autovalores reais. Com isso a Eq. (6.11) se torna

Y(t) =
∑
k

e−λkt [uk cosµkt+ vk sinµkt]

onde uk = 2 (a′kg
′
k + a′′kg

′′
k ) e vk = −2 (a′kg

′′
k + a′′kg

′
k). A função de autocorrelação é obtida

diretamente desta relação utilizando a Eq. (5.44); o resultado tem a mesma forma funcional,
mas com outros coeficientes:

CR(t) =
∑
k

e−λkt
{
c
(1)
k cosµkt− c(2)

k sinµkt
}

(6.18)
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Inserindo a Eq. (6.18) na Eq. (6.6) é possível realizar a integral analiticamente obtendo
finalmente o resultado

χ(ω)

χ(0)
= 1− iω

∑
k

c
(1)
k (λk + iω) + c

(2)
k µk

µ2
k + (λk + iω)2

(6.19)

Por completeza fornecemos formulas explícitas para as partes real e imaginária de χ(ω):

χ′(ω)

χ(0)
= 1− ω2

∑
k

2c
(2)
k λkµk − c(1)

k

(
λ2
k − µ2

k + ω2
)

(λ2
k + µ2

k)
2

+ 2ω2(λ2
k − µ2

k) + ω4

(6.20)

χ′′(ω)

χ(0)
= ω

∑
k

(
c
(1)
k λk − c(2)

k µk

) (
λ2
k + µ2

k

)
+
(
c
(1)
k λk + c

(2)
k µk

)
ω2

(λ2
k + µ2

k)
2

+ 2ω2(λ2
k − µ2

k) + ω4

Estas expressões concluem o problema. Podemos agora expressar a susceptibilidade em termos
dos coeficientes λk, µk, c

(1)
k e c(2)

k . É importante enfatizarmos novamente que estas fórmulas
englobam de forma natural a Eq. (6.15), como um caso particular quando µk = 0, ∀ k.

É interessante notar que a forma funcional da Eq. (6.19) se assemelha à expressão de
Landau-Lifshitz para a susceptibilidade AC a temperatura zero [33]:

χ(ω)

χ(0)
=

(1 + α2)ω2
R + iαωωR

(1 + α2)ω2
R − ω2 + 2iαωωR

, (6.21)

onde ωR = γ0HA = (τ0)−1 é a frequência de ressonância ferromagnética.
Antes de darmos inicio a exposição dos resultados numéricos, calculados através das

Eqs. (6.15) e (6.19), discutimos brevemente como calcular outra grandeza de potencial
interesse: o tempo de relaxação total do sistema.

6.3 Tempo de relaxação
Como vimos, é possível definir um tempo de relaxação para cada mecanismo de decaimento

do sistema, como sendo simplesmente o inverso do autovalor correspondente. Podemos, no
entanto, indagar sobre o tempo de relaxação total (τ), definido com o intuito de fornecer
informações sobre o tempo médio que o sistema gasta para atingir o equilíbrio. Uma forma
interessante de defini-lo é como sendo a área sobre a curva de CR(t), entre 0 e ∞:

τ =

∞∫
0

CR(t) dt (6.22)

Por exemplo, no caso de Debye teremos que
∫∞

0
e−t/τ dt = τ . Já para o caso de autovalores

reais [Eq. (6.14)], obtemos

τ =

N∑
k=1

ckλ
−1
k

Esta definição envolve o cálculo de todos os autovalores da matriz F , algo que pode ser
ineficiente do ponto de vista computacional. Caso estejamos interessados apenas no tempo de
relaxação, há outras formas de obtê-lo. Em primeiro lugar, mencionamos que no caso onde a
aproximação de Debye é razoável, é necessário calcular apenas o menor autovalor não nulo
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de F . Neste caso, o método Arnoldi [51] é uma ótima alternativa pois faz uso da natureza
esparsa de F para obter λ1 de forma iterativa.1

Quando a aproximação de Debye não for apropriada, procedemos da seguinte forma. De
acordo com a nossa definição de τ , como sendo a área sobre a curva de CR(t) [Eq. (6.22)],
podemos igualmente escrever

τ = lim
s→0

∞∫
0

CR(t)e−st dt = lim
s→0

C̃R(s) = C̃R(0), (6.23)

onde C̃R(s) = L (CR(t)) é a transformada de Laplace de CR(t). Seja então Ỹ(s) = L (Y(t)),
a transformada de Laplace de Y(t). Realizando a transformada de Laplace da DE (6.8) e
usando a conhecida relação L (Y′(t)) = sỸ(s)− Y(0), vemos que

sỸ(s)− Y(0) = F Ỹ(s)

Em seguida tomamos o limite desta expressão para s → 0 e utilizamos o teorema do valor
final da transformada de Laplace:

lim
s→0

sf̃(s) = lim
t→∞

f(t)

O resultado é
Y(∞)− Y(0) = F Ỹ(0)

Mas, como discutimos anteriormente, Y(∞) = X(∞) + F−1U = −F−1U + F−1U = 0.
Portanto, concluímos finalmente que

Ỹ(0) = −F−1Y(0) (6.24)

Esta equação relaciona a resposta do sistema à tempo nulo com a resposta à frequência
nula. Assim como antes – quando relacionamos CR(t) com Y(t) através da Eq. (5.44) –
podemos agora relacionar C̃R(0) com Ỹ(0) e, finalmente, obter o tempo de relaxação através
da Eq. (6.23). Esta rota é extremamente eficiente uma vez que envolve apenas a solução
de sistemas lineares. Além disso, como F é extremamente esparsa, métodos iterativos de
Krylov [53] podem ser empregados com ótima eficiência. Um caso extremo é o problema
longitudinal, onde F se torna tri-diagonal; existem algoritmos para resolver sistemas tri-
diagonais que escalam com O(N), algo notório se comparado com sistemas densos que escalam
normalmente com O(N2).

6.4 Susceptibilidade AC longitudinal
Passamos agora a ilustrar alguns cálculos referentes a susceptibilidade AC linear. Iniciamos

com o caso longitudinal onde o campo é aplicado paralelo ao eixo de anisotropia (ψ = 0).
Neste caso a simetria uniaxial é preservada e, consequentemente, os modos precessionais
vinculados à parte azimutal da equação dinâmica não contribuem para a resposta magnética
(vide Sec. 2.5). Neste caso todos os autovalores serão reais e a equação correspondente
para χ(ω) terá a forma dada pela Eq. (6.15). É interessante mencionar que, neste caso, o
problema é matematicamente equivalente ao de moléculas dielétricas com anisotropia uniaxial.
Recordamos também que, como discutido na Sec. 2.6, a parte real da susceptibilidade [χ′(ω)]

1Este cálculo é extremamente rápido: na nossa implementação gasta-se mais tempo para substituir os
valores numéricos na matriz simbólica (∼ 4µs) do que para de fato calcular λ1 (∼ 2µs).
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Figura 6.1: Parte real (a) e imaginária (b) da susceptibilidade AC, calculadas a partir das Eqs. (6.15)
para o caso ψ = 0 e diferentes valores de σ. Por simplicidade, utilizamos τ0 como escala
temporal, fixando α = 1.

está relacionada com a fase relativa entre a magnetização e o campo. Já a parte imaginária
[χ′′(ω)] é proporcional à energia dissipada pelo sistema.

Na Fig. 6.1 ilustramos a susceptibilidade em função de ω para diferentes valores de
σ = Kv/kBT . Note que, por um lado, para um volume fixo podemos interpretar σ como
sendo uma medida do inverso da temperatura; por outro, para T fixo, σ representa o volume
do material. Neste capítulo adotamos a primeira convenção e pensaremos em partículas
com um volume fixo e uma temperatura variável. Dessa forma, σ � 1 corresponde a baixas
temperaturas e σ ∼ 1 a altas temperaturas. No caso de aplicações em magneto-hipertermia,
por outro lado, a temperatura em geral é fixa em 300 K e σ passa a representar naturalmente
o volume (ou a anisotropia). Este será o caso do capítulo 11.

É possível observar na Fig. 6.1 que existem dois modos dinâmicos: “interwell” e “intrawell”.

Interwell: este modo corresponde aos spins que são capazes de superar a barreira energética
no equador e transitar entre os hemisférios norte e sul. Ele pode ser observado na Fig. 6.1
na região de baixas frequências, onde χ′(ω) ' χ′(0) é aproximadamente constante e
χ′′ → 0. Consequentemente mh ' χ′h; ou seja, uma curva de histerese de mh vs. h será
aproximadamente uma reta com inclinação χ′. O que ocorre neste caso é: apesar do
campo ser pequeno, devido à varredura lenta, ele é capaz de promover uma pequena
parcela dos spins sobre a barreira energética. Note que com o aumento da frequência
este efeito rapidamente cessa e χ′(ω) vai a zero. Além disso, quanto maior a temperatura
(menor σ), maior é a frequência onde esta mudança ocorre; ou seja, as flutuações térmicas
facilitam a promoção dos spins, como se espera.

Intrawell: neste caso a dinâmica ocorre próxima dos mínimos do potencial (polos mz = ±1),
na forma de um movimento perturbativo. Estes modos são visíveis nas curvas de
χ′′ [Fig. 6.1 (b)] quando σ > 10, correspondendo ao segundo máximo observado em
frequências mais elevadas. Em baixas temperaturas (σ alto) a densidade de pontos
representativos é concentrada nos pólos mz = ±1 da esfera unitária e, portanto, o
campo externo é capaz apenas de promover oscilações coerentes próximas a posição de
equilíbrio. Como é de se esperar, a resposta magnética neste caso é consideravelmente
menor.2 Já em altas temperaturas (σ baixo), o regime principal é o superparamagnético
e, portanto, os spins se encontram mais dispersos na esfera. Consequentemente, mesmo
para ω elevado, os modos “interwell” permanecem presentes.

2É por essa razão que esses modos são visíveis somente na Fig. 6.1 (b), cuja escala é logarítmica.
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Figura 6.2: Curvas de histerese no regime linear para um campo longitudinal. Cada imagem
corresponde a uma frequência distinta e diversos valores de σ [vide legenda na image
(b)]. (a) ωτ0 = 10−7, (b) ωτ0 = 10−5, (c) ωτ0 = 10−3 e (d) ωτ0 = 10−1.

Situações onde χ′′(ω) possui um único máximo podem ser descritas bastante bem pela
expressão de Debye [Eq. (6.16)]. Ou seja, a relaxação corresponde a um decaimento exponencial
simples determinado pelo menor autovalor não nulo do sistema. Em baixas temperaturas isso
deixa de ser verdade. É possível, no entanto, encontrar uma expressão aproximada para a
susceptibilidade na forma de dois “termos” de Debye, com pesos e tempos de relaxação que
podem ser relacionados com grandezas do sistema [14]. Isso pode ser interpretado diretamente
da Fig. 6.1(b) onde se observa que a forma funcional dos máximos referentes aos modos
“interwell” e “intrawell” são bastante semelhantes.

Aumentando ainda mais a frequência todos os modos cessam e χ′′ → 0. Este fato decorre
de uma propriedade fundamental da equação de Landau-Lifshitz (2.37), que é a restrição
sobre a magnetização de precessar exclusivamente na esfera unitária já que |M | é constante.
Isso introduz um tempo de resposta giromagnético que, caso a frequência seja suficientemente
elevada, pode inibir completamente a resposta magnética.

Finalmente, na Fig. 6.2 ilustramos curvas de histerese para a resposta linear. Como
já enfatizado, por definição todas as curvas são elipses, construídas através de um gráfico
paramétrico de

h(t) = cos t

mh(t) = χ′(ω) cos t− χ′′(ω) sin t

Note que não é necessário explicitar um valor para a amplitude do campo, h0; além disso, é
possível restringir a dependência com a frequência somente aos coeficientes χ′(ω) e χ′′(ω) e,
portanto, a curva de histerese pode ser descrita completamente fazendo t variar no intervalo
0 ≤ t ≤ 2π.

Na Fig. 6.2 as curvas em vermelho (σ = 2) correspondem a um sistema claramente
no regime superparamagnético: exceto na Fig. 6.2(d), onde a frequência é extremamente
elevada (ωτ0 = 10−1), em nenhuma outra há histerese visível (as curvas são simplesmente
retas). Por outro lado, a curva em azul escuro para σ = 20 exemplifica um sistema no
regime ferromagnético, onde os spins estão bloqueados próximos aos mínimos de energia
e, consequentemente, a resposta do sistema é próxima de zero [exceto quando ωτ0 = 10−7;
Fig. 6.2 (a)]. As curvas restantes, para σ = 10 (azul claro) e σ = 5 (amarelo) correspondem a
regimes intermediários.

Estes resultados ilustram um ponto importante: os regimes ferromagnético e superpara-
magnético são melhor interpretados como assintóticos. Apesar de haverem situações extremas
onde podemos dizer com alguma propriedade em qual regime o material se encontra, existem
diversas outras onde esta distinção não é inteiramente clara.
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6.5 Susceptibilidade AC transversal
Quando o campo é aplicado perpendicular ao eixo de anisotropia – ou seja, ψ = 90◦ e

h(t) = h0 cosωtî – a resposta magnética é completamente diferente, uma vez que não há
nenhuma promoção de spins sobre a barreira energética (equador). O “ensemble” permanece
com aproximadamente metade dos spins em cada hemisfério, cada qual precessando em torno
do eixo z por causa da anisotropia. Mas, devido a presença do campo, o valor médio da
componente x da magnetização será, em geral, não nulo: 〈mx〉 6= 0. Ou seja, estamos excitando
apenas modos precessionais “puros”. Nesta configuração, se α < 1 (ou seja, no regime LD;
“low dissipation’) fenômenos ressonantes tornam-se possíveis. É importante enfatizar que
isso se deve ao fato de que o campo não altera o perfil energético da partícula, que continua
tendo a forma dada pela Fig. 2.2; ou seja, a barreira energética permanece no equador. Caso
contrário, como pode ser visto na Fig. 2.2, a posição da barreira mudaria com o campo e uma
descrição simples como neste caso não seria possível.

Resultados para σ = 10 e 2, e diferentes valores de α estão ilustrados nas Figs. 6.3 e
6.4, onde a ressonância ferromagnética pode ser claramente observada. Como não há modos
“interwell”, todos os fenômenos se limitam ao intervalo de frequência apresentado, que é
consideravelmente menor. A parte real da susceptibilidade, ilustrada na figura (a), sofre
mudanças significativas entre 10−1 . ωτ0 . 101. Exceto pela curva com α = 1 (regime

Figura 6.3: Parte real (a) e imaginária (b) da susceptibilidade AC para diferentes valores de α
quando ψ = 90◦ e σ = 10.

Figura 6.4: Parte real (a) e imaginária (b) da susceptibilidade AC para diferentes valores de α
quando ψ = 90◦ e σ = 2.
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Figura 6.5: Parte real (a) e imaginária (b) da susceptibilidade AC para diferentes valores de σ
quando ψ = 90◦ e α = 0.1.

IHD; “intermediate-to-high damping”), que decai monotonicamente para zero, todas as outras
apresentam um máximo seguido de um mínimo negativo. O ponto onde χ′ = 0 corresponde a
frequência de ressonância, ωRτ0 ' 1. A parte imaginária é proporcional a energia dissipada por
ciclo. Observa-se nas Figs. 6.3 e 6.4 que próximo à ressonância ela aumenta consideravelmente,
assumindo um máximo em ωR. Como se espera, os fenômenos ressonantes se intensificam
conforme α diminui. Finalmente, notamos que caso a temperatura fosse nula, a frequência de
ressonância seria exatamente em ωRτ0 = 1 [vide Eq. (6.21)]. Como é visível nas Figs. 6.3 e
6.4, quando T 6= 0 isso deixa de ser verdade. O motivo para tal discrepância decorre do fato
de que a susceptibilidade é uma soma extensa de termos, como na Eq. (6.19); entre eles, há
alguns que, apesar de não serem dominantes, possuem mesmo assim alguma influencia na
resposta magnética.

Em termos de curvas de histerese, se χ′ > 0 (antes da ressonância; ωτ0 < 1) o ângulo
entre o semi-eixo maior da elipse e o eixo h não ultrapassa π/2 e a curva é inclinada para a
direita como de costume. Já o oposto ocorre quando χ′ < 0; ou seja, a resposta magnética se
torna fora de fase em relação ao campo e a curva enverga-se para a esquerda.

Na Fig. 6.5 ilustramos a dependência da ressonância ferromagnética com a temperatura
para α = 0.1. Como pode ser observado, ela permanece mesmo no regime superparamagnético,
mas com intensidade visivelmente menor. Apesar dos spins estarem distribuídos de forma
razoavelmente uniforme na esfera unitária, na média eles ainda tendem a precessar em torno
do eixo z permitindo portanto a excitação ressonante.

6.6 Orientações arbitrárias e sistemas orientados aleato-
riamente

Para outros valores de ψ a resposta magnética será uma combinação dos modos longitudi-
nais e transversais. Haverão portanto três modos distintos: “interwell”, “intrawell” e FMR. O
primeiro ocorre em baixas frequências, claramente isolado dos outros. No entanto, dependendo
dos parâmetros em questão, os modos “intrawell” podem ou não ser encobertos pelo FMR.
Ilustramos isso na Fig. 6.6 para o caso ψ = 45◦. É possível notar que a distinção entre ambos
se torna mais clara conforme α diminui. Por exemplo, da Fig. 6.6 (b) observa-se que quando
α = 0.01 o pico do modo “intrawell” ocorre em ωτ0 ∼ 10−2 ao passo que o FMR permanece
em torno de ωRτ0 ∼ 1.

Na Fig. 6.7 ilustramos curvas para diferentes valores de ψ com α = 0.1. Desta imagem
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Figura 6.6: Parte real (a) e imaginária (b) da susceptibilidade AC para diferentes valores de α
quando ψ = 45◦ e σ = 10.

torna-se claro o quão peculiares são os casos ψ = 0 e ψ = 90◦. Por um lado o primeiro é
único que não apresenta nenhuma excitação ressonante e, por outro, o segundo não apresenta
modos “interwell”.

Como um último tópico, discutimos brevemente sistemas com eixos de anisotropia ori-
entados de forma aleatória. A motivação para tal é bastante óbvia, uma vez que este é o
caso na grande maioria dos sistemas reais. Caso a resposta fosse não-linear, o procedimento
para este cálculo consistiria em realizar simulações para diferentes ângulos e, em seguida
calcular as médias utilizando as fórmulas (2.8) ou (2.9). Felizmente, neste caso isso não é
necessário pois, por linearidade, as componentes longitudinais e transversais são desacopladas,
possibilitando o uso da Eq. (2.25). Fornecemos exemplos da susceptibilidade em sistemas
orientados aleatoriamente na Fig. 6.8, onde mostramos curvas para diferentes valores de α
com σ = 1, 5 e 15. Ao nosso ver, comentários adicionais não se fazem necessários.
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Figura 6.7: Parte real (a) e imaginária (b) da susceptibilidade AC para diferentes valores de ψ
quando α = 0.1 e σ = 10.



6.6 Orientações arbitrárias e sistemas orientados aleatoriamente 55

σ = 1

σ = 5

σ = 15

Figura 6.8: Parte real (a) e imaginária (b) da susceptibilidade AC para diferentes valores de α em
sistemas com eixos de anisotropia orientados aleatoriamente.



Capítulo 7

Histerese Dinâmica

Neste breve capítulo introduzimos os métodos computacionais necessários para avançarmos
além do regime linear. A equação fundamental do sistema permanece inalterada; ou seja,
seguindo a notação do capítulo 5: Ẋ = FX + U. No entanto, o campo magnético em questão
terá a forma geral h(t) = h0 cosωt e, consequentemente, as matrizes F e U dependerão
explicitamente do tempo. Isto configura um sistema de equações diferenciais lineares, que
devemos então resolver numericamente. Há dois aspectos principais, que discutiremos na
Sec. 7.1. O primeiro diz respeito à natureza esparsa da matriz F , algo de fundamental
importância para que possamos tornar esta rota de cálculo eficiente do ponto de vista
numérico. Já o segundo se refere à transientes e estados estacionários; devemos discutir qual
o significado destes estados e como tratá-los sob o atual escopo. Em seguida, na Sec. 7.2,
discorremos sobre alguns parâmetros que podem ser extraídos das curvas de histerese.

Há diversos métodos de solução desenvolvidos na literatura para esta classe de problemas
(descritos por hierarquias de relações diferenciais de recorrência). A nossa abordagem, no
entanto, é inteiramente diferente. Através de uma comparação crítica feita na Sec. 7.3,
mostraremos que ela é tão eficiente e precisa quanto todas as outras técnicas; além do mais,
ela é muito mais simples e geral.

7.1 Métodos numéricos para curvas de histerese
Algoritmo de integração

Para a integração numérica do sistema de DEs utilizamos a biblioteca livre SUNDIALS [52]
com fórmulas de “backwards differentiation”. Esta última escolha decorre do fato de que o
nosso sistema é “stiff”; ou seja, as ordens de magnitude com que cada termo de X varia são
muito diferentes. O principal aspecto da implementação, no entanto, é fazer bom uso da
natureza esparsa de F . O motivo é que, por ser um sistema de DEs lineares, F corresponde
precisamente à Jacobiana do sistema. No caso da hierarquia longitudinal [Eq. (5.16)], F
possui uma banda de 5 termos, algo que pode ser tratado de forma eficiente explicitando ao
algoritmo a localização e o tamanho da banda. No caso geral [Eq. (5.42)], por outro lado,
apesar de esparsa, F não possui uma banda bem definida (vide Fig. 5.1); por essa razão
métodos iterativos de Krylov [53] são uma escolha mais apropriada.

O campo externo é determinado por três parâmetros: ψ (γx = sinψ e γz = cosψ) que
varia no intervalo 0◦ ≤ ψ ≤ 90◦ ; h0, onde h0 = 1 corresponde ao campo coercivo máximo
de Stoner e Wolfarth; e ω fornecido em unidades de τ0 ou τL. A primeira é mais apropriada
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pois independe de α. Há, no entanto, duas situações onde τL é mais conveniente. A primeira
é se ψ = 0, onde todos os termos azimutais desaparecem das equações e α entra apenas
como uma constante multiplicativa. Já a segunda corresponde ao regime de alta dissipação
onde assumimos que o amortecimento é suficientemente alto para que o primeiro termo da
Eq. (4.11) seja desprezível. As frequências de interesse varrem diversas décadas, começando
com curvas quasi-estáticas para ωτ0 ∼ 10−8 até curvas de alta frequência para ωτ0 ∼ 102.
Além de h0, ω e ψ, é preciso especificar também σ e α. Totalizam-se assim 5 parâmetros
distintos, todos relevantes e todos investigados em detalhe neste trabalho.

Transientes

Por se tratar de um sistema de DEs, as curvas de histerese obviamente irão depender das
condições iniciais. Consequentemente, haverão transientes e estados estacionários. Em geral,
o segundo é mais interessante que o primeiro, pois representa de forma mais fiel a resposta
magnética do sistema. Para frequências suficientemente baixas, o sistema rapidamente se
ajusta ao estímulo e não mais do que dois ciclos de histerese (períodos) são necessários para
atingirmos a condição estacionária – ou seja, eliminarmos completamente os transientes.
Conforme a frequência aumenta isso deixa de ser verdade e, em certos casos, mais de 100
períodos podem ser necessários. Por outro lado, é importante notar que para frequências
altas os períodos correspondentes serão extremamente curtos – por exemplo, 100 períodos
quando ω/(2π) ∼ 1 MHz equivale a ∼ 0, 1 µs. Portanto, na devastadora maioria das situações
experimentais, tempos curtos como estes são irrelevantes.

A melhor forma de eliminar transientes é iniciar o cálculo com o sistema em equilíbrio para
h0 = 0. Calcula-se então diversos ciclos, comparando as curvas até que as mudanças se tornem
menores que uma certa tolerância. A Fig. 7.1 ilustra mh(t) ao longo de diversos períodos
em um caso extremo onde a frequência é bastante elevada e 88 períodos foram necessários
para atingir o estado estacionário. O adendo da Fig. 7.1 mostra a diferença entre m(0;n) e
m(0; 88), onde n é o período.
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Figura 7.1: Transientes na trajetória mh(t). (adendo) Diferença entre mh(0;n) e mh(0; 88), onde n
é o periodo.
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7.2 Parâmetros extraídos das curvas de histerese
A não-linearidade do problema inibe um tratamento quantitativo definitivo. Há, no

entanto, diversos parâmetros que, se analisados em conjunto, podem fornecer informações
relevantes. Em geral, podemos analisar tanto gráficos paramétricos de mh(h) (curvas de
histerese), quanto as trajetórias mh(t) da magnetização em função do tempo. Ilustramos a
diferença na Fig. 7.2. Destas curvas, os seguintes parâmetros podem ser extraídos:

Campo coercivo (hc): é o parâmetro mais popular na análise de curvas de histerese, definido
tal que mh(hc) = 0; ou seja, como o ponto onde a magnetização cruza a abscissa na
curva de histerese [Fig. 7.2(a)]. Seus limites são 0 ≤ hc ≤ h0.

Tempo coercivo (tc): mostraremos que este parâmetro é muito mais útil que o campo
coercivo (no problema de histerese dinâmica). O motivo é que ele engloba todas as
propriedades deste último, além de informações referente a diferença de fase entre a
magnetização e o campo. Sua definição é análoga à de hc, correspondendo ao ponto
onde mh(tc) = 0; ou seja, o instante de tempo durante um ciclo onde mh(t) cruza
a abscissa na Fig. 7.2(b). Seu intervalo é π/2ω ≤ tc ≤ 3π/2ω. No entanto, para
compararmos diferentes simulações à diferentes frequências, como sempre tratamos de
sistemas periódicos, é mais interessante definirmos tc no intervalo π/2 ≤ tc ≤ 3π/2;
ou seja, sem fazermos referência à frequência. Se tc = π/2 então não há histerese e a
magnetização cruza a abcissa exatamente no primeiro zero do campo harmônico, quando
t = π/(2ω). No entanto, se tc > π o cruzamento ocorre após o mínimo de h e a curva
resultante é fora de fase (envergada para a esquerda ao invés de para a direita como
de costume). Nos referimos ao instante onde isso ocorre como o limiar de quebra de
simetria. Notamos finalmente que o limite superior do tempo coercivo é tc = 3π/2 pois,
após t = 3π/(2ω), o campo muda novamente de sinal.

Susceptibilidade média χ = χ′ − iχ′′: mesmo quando a resposta não é linear, ainda é
possível definirmos a susceptibilidade média por ciclo como

χ = χ′ − iχ′′ =
ω

πh0

2π/ω∫
0

mh(t)eiωt dt (7.1)

Para h0 pequeno o resultado coincide com a Eq. (6.4) e, portanto, mantemos a mesma
notação. A parte real (χ′) indica a fase relativa entre a magnetização e o campo externo.
Por essa razão, sempre que tc > π teremos χ′ < 0. Já a parte imaginária (χ′′) está
relacionada com a energia dissipada por ciclo.

Energia e potência dissipada por ciclo: de acordo com os resultados da Sec. 2.7, a ener-
gia dissipada ao longo de um ciclo de histerese é simplesmente a área sob a curva de
mh [Fig. 7.2(a)]:

A =

∮
Ciclo

hdmh = πh2
0χ
′′ (7.2)

A situação de máxima dissipação corresponde a uma curva de histerese quadrada,
com coercividade h0 e altura 1; neste caso Amax = 4h2

0. Dessa forma, é também
conveniente definirmos a área fracionária: An = A/(4h0). A potência média dissipada
por ciclo é simplesmente S = fA, onde f = ω/2π é a frequência do campo elétrico.
Na literatura, é comum encontrarmos os termos “Specific Absorption Rate” (SAR) ou
“Specific Power Loss” (SPL). Em geral, estas grandezas são fornecidas em W/g; ou
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Figura 7.2: Exemplo de (a) curva de histerese e (b) trajetória em função do tempo.

seja, elas representam a potência média dissipada por unidade de massa de material
magnético. Por trabalharmos com variáveis reduzidas, utilizaremos simplesmente S
para denotar a SAR:

S = fA =
ω

2
h2

0χ
′′ (7.3)

Finalmente, chamamos a atenção para o fato que esta definição engloba naturalmente
as respostas linear e não-linear, bastando substituir a expressão apropriada para χ′′
[Sec. 6.2 ou Eq. (7.1) respectivamente].

7.3 Comparação com outros métodos computacionais
O tempo de cálculo de cada curva de histerese varia com os parâmetros. A razão para

isso é que o algoritmo tem uma tolerância pré-definida a alcançar e portanto ajusta o passo
da integração conforme necessário. Uma curva típica demora de 2 a 5s em um computador
pessoal. Em certas condições, como para σ pequeno ou α elevado, tempos menores que 1s são
observados. No outro extremo, por exemplo se α = 0.05, as curvas podem demorar ∼ 30s
e se α = 0.01 até ∼ 200s. Note, no entanto, que mesmo estes valores ainda são irrisórios
quando comparados com o método SLL do apêndice A, onde os cálculos chegam a demorar
até 5 horas. De fato, a robustez da biblioteca SUNDIALS, principalmente na forma de tratar
Jacobianas esparsas, nos proporcionou um método extremamente eficiente. Estes argumentos,
somados a precisão numérica do método, justificam o esforço analítico de se trabalhar com as
hierarquias de relações de recorrência diferenciais.

No entanto, o método de solução abordado neste trabalho – que consiste em tratar a
hierarquia (5.42) como um sistema de equações diferenciais (5.49) – é rarissimamente utilizado
na literatura. De fato, por diversas razões, algumas histórias, outras de cunho prático,
normalmente evita-se usar esta interpretação. Jaz aqui um dos méritos deste trabalho, pois
os cálculos realizados mostram que tais argumentos não são verdadeiros. Para que possamos
comparar as abordagens é mais simples discernirmos entre o regime linear (relaxação e
susceptibilidade AC) e o não-linear (histerese dinâmica).

No caso da resposta linear o objetivo é obter os tempos de relaxação e a função de auto-
correlação do material, assim como discutido no capítulo 6. A abordagem mais popular na
literatura consiste em trabalhar no espaço de Laplace da Eq. (5.42), uma vez que a equação é
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linear com coeficientes constantes (algo restrito exclusivamente ao regime linear).1 O resultado
é uma hierarquia algébrica de recorrência. Se ela possui apenas três termos, então o problema
pode ser resolvido por frações continuadas [14,20], cuja forma pictórica é:

a0 +
1

a1 + 1
a2+ 1

...+ 1
an

(7.4)

A eficiência deste método é notória; ele pode ser programado numericamente em uma
calculadora ou em certos casos resolvido analiticamente! Isso deve ser comparado com o
método discutido na Sec. 6.2 onde precisamos encontrar todos os autovalores e autovetores de
uma matriz não simétrica, além de resolver um sistema linear para obter as condições iniciais.

No entanto, quando a hierarquia possui mais de três termos, como quase sempre é o caso,
torna-se necessário reduzir o problema a uma hierarquia matricial de três termos e a operação
de divisão na Eq. (7.4) deve ser substituída pela multiplicação pela matriz inversa. Este
método é conhecido como “Matrix Continued Fractions” (MCF) [14,20] e, apesar de não ser
tão simples quanto o caso anterior, ainda é notoriamente mais eficiente que o cálculo dos
autovalores. No entanto, conforme o número de termos na hierarquia aumenta, torna-se mais
complexa a tarefa de encontrar as matrizes apropriadas para a redução do problema. No nosso
caso, onde há onze termos distintos, a tarefa é bastante pedante. Mesmo assim, o ganho em
eficiência continua sendo alto, justificando o esforço. Note que, por outro lado, a necessidade
de inverter um número elevado de matrizes já degrada de forma substanciável a eficiência do
algoritmo.

Chegamos assim na primeira diferença contrastante entre a nossa abordagem e o MCF,
que é a “distância” (ou o esforço) entre a hierarquia então obtida e os resultados numéricos a
serem dela extraídos. No MCF, a montagem das matrizes requer uma série de outras etapas
na implementação do método numérico que, inclusive, deve ser refeita caso haja qualquer
alteração na hierarquia (adicionar ou remover alguma contribuição energética por exemplo).
Já no nosso caso, a única etapa intermediária é escrever a matriz principal F , uma tarefa que
os métodos de reconhecimento simbólico da Sec. 5.5 tornam trivial, automática e independente
da hierarquia envolvida. Já com relação ao custo computacional, apesar de ser maior que
o MCF, os cálculos dos autovalores também são extremamente rápidos, como ilustrado no
capítulo 6. Ou seja, para a aplicação em questão, o ganho em simplicidade supera o ganho
em velocidade.

O MCF também é utilizado quando a resposta em questão é não linear, havendo no
entanto importantes diferenças. Em primeiro lugar, ele só é válido para campos harmônicos,
o que restringe consideravelmente a aplicabilidade do método. A razão para isso é que é
necessário expandir os momentos estatísticos em uma série de Fourier. Isso resulta em uma
nova relação de recorrência, agora com três índices [a Eq. (5.42) possui apenas dois]. A
quantidade de termos é consideravelmente maior, tornando-se necessário a montagem de
sistemas exorbitantemente maiores, mais confusos e muito mais ineficientes.

Este é o segundo, e mais importante, ponto. Em primeiro lugar, a montagem do sistema
não-linear na nossa abordagem é tão simples quanto a do caso linear; ou seja, trivial. Além
disso, ao explorarmos o fato do sistema ser esparso, construímos um método que é também
muito mais eficiente do que qualquer MCF não-linear. Finalmente, note que não possuímos
restrição alguma quanto a forma do campo magnético aplicado, o que pode ser interessante,

1A grande utilidade de transformada de Laplace neste caso, já discutida na Sec. 6.3, vem da seguinte
propriedade. Seja y(t) uma função e L (y(t)) = Y (s) sua transformada de Laplace. Então L (y′(t)) =
sY (s)− y(0). Ou seja, no espaço de Laplace um sistema de equações diferenciais com coeficientes constantes
se torna um sistema linear de equações algébricas.
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por exemplo, no estudo de campos pulsados. Ou seja, a abordagem deste trabalho é mais
simples, rápida e ampla que qualquer método MCF reportado na literatura, além de ser
igualmente precisa. Obviamente, este mérito não é de forma alguma nosso, mas sim da
biblioteca SUNDIALS [52] que possibilita uma eficiência incrível para sistemas esparsos.



Capítulo 8

Histerese dinâmica para um campo
longitudinal (ψ = 0)

Neste capítulo estudamos curvas de histerese no caso onde o campo externo é aplicado
paralelo ao eixo de anisotropia (ψ = 0). O problema é bastante interessante pois, como já
enfatizado ao longo do trabalho, os modos precessionais não contribuem para a resposta
magnética. Além disso a simetria uniaxial é preservada tornando este problema bastante
peculiar. Como os cálculos independem do amortecimento, a escala de tempo natural passa a
ser τL = (αγHA)−1. Fixaremos, até o capítulo 10, a amplitude do campo em h0 = 1, que
corresponde ao campo coercivo de Stoner e Wolfarth.

Diferentemente da resposta linear, estudada no capítulo 6, aqui o campo externo utilizado
é bastante intenso e portanto altera completamente o perfil energético da partícula (vide
Fig. 2.2). Por essa razão, a fração de spins que atravessa o equador a cada ciclo pode ser
considerável ou, inclusive, total.

8.1 Curvas de histerese
Na Fig. 8.1 mostramos curvas de histerese para diferentes frequências (ω) e temperaturas

(σ ∝ 1/T ). Estas curvas ilustram bastante bem uma propriedade extremamente importante de
sistemas nanoparticulados:1 o conceito de ordem ferromagnética depende da escala temporal
da medida em questão – que neste caso é ∼ 2π/ω, o período do ciclo. Por exemplo, σ =
10 não apresenta histerese para ωτL = 2 × 10−7 [Fig. 8.1(a)], mas apresenta uma curva
consideravelmente aberta quando ωτL = 2×10−5 [Fig. 8.1(b)]. Mesmo σ = 1, que corresponde
claramente ao regime superparamagnético, passa a eventualmente mostrar histerese quando
ωτL = 2× 10−2 [Fig. 8.1(d)].

As curvas de baixa frequência [Fig. 8.1 (a) e (b)] são bastante quadradas quando σ = 30.
Elas claramente atingem a saturação e, de uma certa forma, se assemelham ao modelo de
Stoner e Wolfarth discutido na Sec. 2.2 (Fig. 2.3). A notória diferença, no entanto, é que
o campo coercivo permanece sempre abaixo de hc = 1. Isso mostra que mesmo em baixas
temperaturas as flutuações térmicas mantêm um papel importante na dinâmica do sistema.
Este fenômeno já fora observado também em diversos outros processos estocásticos envolvendo
a promoção de “partículas Brownianas” sobre barreiras energéticas e é conhecido na literatura
pelo nome de “depletion effect”. Ele ocorre em sistemas onde o potencial é biestável, assim

1Isso obviamente vale para qualquer material magnético, sendo apenas mais marcante neste tipo de sistema.
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Figura 8.1: Curvas de histerese para diferentes valores de σ e ωτL com h0 = 1 e ψ = 0. (a)
ωτL = 2 × 10−7, (b) ωτL = 2 × 10−5, (c) ωτL = 2 × 10−3, (d) ωτL = 2 × 10−2, (e)
ωτL = 2 × 10−1, (f) ωτL = 2.

como o da Fig. 2.2. Em linhas gerais, o número de partículas em um dos poços pode se
exaurir completamente devido a presença de um campo externo, mesmo este sendo menor do
que o valor necessário para destruir o caráter biestável do potencial. Decorre portanto que o
campo magnético médio necessário para reverter os spins é consideravelmente menor que o
valor previsto pelo modelo de Stoner e Wolfarth, mesmo em baixíssimas temperaturas.

Em baixas frequências e altas temperaturas as curvas tendem a função de Langevin
[Sec. 2.3, Eq. (2.17)] e não são capazes de saturar. A agitação térmica imposta aos momentos
magnéticos neste caso é tão intensa que a influência da anisotropia magneto-cristalina torna-se
inexpressiva. Consequentemente, ocorre apenas um alinhamento parcial dos spins na direção
do campo.

Aumentando a frequência chega-se eventualmente num ponto onde a saturação da mag-
netização deixa de ocorrer. Dai em diante a forma das curvas passa a mudar rapidamente.
Elas primeiro tornam-se quadradas, como na Fig. 8.1 (d) por exemplo. Neste caso a área
das curvas pode ultrapassar 90% da máxima área possível; ou seja, mais de 90% da energia
acumulada no sistema é dissipada ao longo de um ciclo. Para frequências ainda maiores, como
ωτL = 2 na Fig. 8.1 (f), as curvas se encolhem rapidamente em direção a abcissa tornando-se
quasi-elipsoidais. Isso é uma consequência direta da competição entre o campo externo e
a anisotropia. Neste ponto ω é tão elevado que, devido a resposta giromagnética, o campo
deixa de ser capaz de promover os spins de um pólo de anisotropia para o outro. Uma outra
consequência deste fenômeno é a dependência atípica das curvas com a temperatura: curvas
para σ pequeno passam a ter uma área maior, em contraste com o que usualmente ocorre à
baixas frequências.

Outro fenômeno interessante, observado principalmente na curva azul na Fig. 8.1(e), é
a possibilidade de haverem curvas envergadas para a direita. Primeiramente, enfatizamos
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que este fenômeno não possui relação alguma com a ressonância ferromagnética uma vez que,
como os termos azimutais não entram no problema longitudinal, estes modos não podem ser
excitados. Este fenômeno corresponde na realidade a uma quebra de simetria. Suas origens
físicas podem ser entendidas da seguinte maneira.

Considere um sistema partindo da saturação com h = 1. No modelo de Stoner e Wolfarth
todos os spins invertem exatamente no instante t = π/(ωτL) onde h = cosωt é mínimo.
As flutuações térmicas facilitam o processo e possibilitam que a reversão ocorra quando
t < π/(ωτL), um fato claramente demonstrado na Fig. 8.1. No entanto, isto decorre somente
de considerações energéticas – como a altura da barreira de anisotropia, etc. – e nada tem a
ver com a forma funcional do campo externo. De fato, não há razão alguma que impeça a
magnetização de reverter quando t > π/(ωτL). Obviamente, o limite superior é t = 3π/(2ω),
que corresponde ao ponto onde o campo volta a ser positivo. Apesar de atípico, é precisamente
isso que ocorre. Este fenômeno é mais claramente observado em curvas de mh(t), como as
ilustradas na Fig. 8.2 para σ = 15. Neste caso, a quebra de simetria ocorre em torno de
ωτL = 0.2.

O aspecto mais interessante deste fenômeno é que ele é uma consequência direta das
flutuações térmicas e não pode ocorrer a temperatura zero. Mas, mesmo assim, ele se
manifesta apenas em temperaturas bastante baixas e numa faixa estreita de frequências.
Nestas condições nem as flutuações térmicas nem o campo externo são capazes de reverter os
spins com eficiência. No entanto, o primeiro auxilia o segundo, que consegue então manter
uma parcela razoável de spins sendo promovidos sobre a barreira energética.

Para temperaturas ainda mais baixas e/ou frequências ainda maiores, este fino equilíbrio
se perde e a dinâmica passa a ser ditata pelos modos “intrawell”. Na Fig. 8.3 ilustramos curvas
para σ = 30 e diferentes frequências, onde chamamos atenção ao fato que a escala vertical foi
expandida para que as curvas se tornassem visíveis. Além disso, notamos que a diferença entre
ωτL = 0.6 e 0.7 é mínima; apenas a escala que é outra. É possível observar que a curva para
ωτL = 0.3 é assimétrica; ou seja, está na região de quebra de simetria. Já com o aumento da
frequência, chega-se a um ponto entre ωτL = 0.4 e ωτL = 0.5 onde a “ponta” da curva cruza a
abscissa. Daí em diante as reversões rapidamente tornam-se escassas e os modos “intrawell” –
cuja área resultante é obviamente muito menor – passam a dominar.

8.2 Análise quantitativa
Na Fig. 8.4 ilustramos a dependência com a frequência de diversos parâmetros importantes,

extraídos das curvas de histerese (vide Sec. 7.2). Da Fig. 8.4 (a) é possível observar que
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Figura 8.2: Trajetórias mh(t) para diferentes frequências com σ = 15, h0 = 1 e ψ = 0.
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Figura 8.3: Curvas de histerese para σ = 30, h0 = 1 e ψ = 0, ilustrando a transição do regime de
quebra de simetria para o regime “intrawell”.

em altas temperaturas o campo coercivo (hc) é uma função monotonicamente crescente de
ω, começando em hc = 0 a baixas frequências e tendendo ao seu valor máximo hc → 1
quando ωτL � 1. Em baixas temperaturas, no entanto, ele apresenta duas oscilações para
valores intermediários de frequências, a primeira mais sutil e a segunda mais acentuada. Ao
analisarmos o “tempo coercivo” (tc), exposto na Fig. 8.4 (b), vemos que a primeira oscilação
de hc corresponde a situação onde tc ultrapassa π, o limiar para a quebra de simetria. No
entanto, como já discutido, tc retorna rapidamente para a região simétrica. Assim, a segunda
oscilação está relacionada com os modos “intrawell”.

A parte real da susceptibilidade (χ′), ilustrada na Fig. 8.4 (c), satura em seu valor estático
χ′(0) para todas as temperaturas, exceto σ = 30. De fato, isso está ilustrado na Fig. 8.1 (a)
onde observa-se que esta é a única condição que ainda apresenta histerese. Além disso, como
discutido na Sec. 7.2, é possível observar que tc > π implica χ′ < 0. É interessante notar que
apesar da resposta ser inteiramente não-linear, as curvas de χ′ e χ′′ se assemelham em certos
aspectos com as da Fig. 6.1 referentes a resposta linear. A região negativa de χ′ é obviamente
nova, o mesmo sendo verdade para as curvas de χ′′ em baixas temperaturas.

A quebra de simetria ocorre no intervalo onde χ′ < 0, e é precisamente por este motivo
que ela recebe este nome. A parte real da susceptibilidade corresponde a uma medida da fase
relativa entre h e mh e ela se tornar negativa significa que a diferença de fase ultrapassou
π/2. O sinal de χ′ serve portanto como uma assinatura deste fenômeno e pode ser usado para
mapear sua dependência com σ e ω.

A área fracionária está ilustrada na Fig. 8.4 (e). Vemos que ela atinge valores extremamente
elevados, de ∼ 90%, quando σ = 30. Além disso é possível observar que apesar de An diminuir
com a temperatura como naturalmente se espera, seu máximo se desloca para frequências
maiores. Em contrapartida, a SAR na Fig. 8.4 (f) aumenta com o aumento da temperatura.
Isso é uma consequência direta do deslocamento no máximo de An. Note, no entanto, que
a SAR também satura. Por exemplo, se σ = 2 não há diferença alguma entre ωτL ≈ 1 e
ωτL ≈ 100.
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Figura 8.4: Parâmetros extraídos das curvas de histerese em função da frequência para diferentes
temperaturas, com ψ = 0 e h0 = 1. (a) campo coercivo, (b) “tempo coercivo”, (c)
parte real e (d) parte imaginária da susceptibilidade, (e) área fracionária e (f) potência
dissipada por ciclo.



Capítulo 9

Histerese dinâmica para um campo
transversal (ψ = 90◦)

Assim como discutido no capítulo 6, o caso de um campo transversal (ψ = 90◦) é igualmente
importante ao caso longitudinal, pois também apresenta diversos fenômenos inéditos. O
que torna este problema interessante é o fato que o campo externo não introduz nenhuma
assimetria no perfil energético da partícula – ilustrado na Fig. 9.1 (a) para diferentes valores
de h. Por essa razão não é necessário promover os spins sobre a barreira de anisotropia para
que eles possam se alinhar com o campo. Para T = 0 a curva de Stoner e Wolfarth toma a
forma ilustrada na Fig. 9.1 (b): para |h0| ≤ 1 ela corresponde a uma reta de 45◦ de inclinação
que atinge a saturação quando |h0| > 1. No adendo da Fig. 9.1 (b) ilustramos também a
posição pictórica do momento magnético ao longo da varredura do campo. Obviamente não
há preferência alguma pelo hemisfério norte e, de fato, por argumentos de simetria 〈mz〉 ≡ 0
ao longo de toda a curva.
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Figura 9.1: (a) Energia livre [Eq. (2.3)] para diferentes valores do campo externo quando ψ = 90◦.
(b) Curva de Stoner e Wolfarth correspondente; (adendo) posições pictóricas do momento
magnético ao longo da varredura do campo externo.

Iniciamos o estudo fixando σ = 10 (e h0 = 1). Na Fig. 9.2 ilustramos curvas para diferentes
valores de α e ω. É possível observar que quando ωτ0 = 0.01 as curvas independem de α
e se assemelham a função de Langevin discutidas no capítulo 2.3. A partir de ωτ0 = 0.1
passamos a observar histerese. Como vimos no capítulo 6, o valor α = 1 já se encontra no
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Figura 9.2: Curvas de histerese para diferentes valores de α e ω com σ = 10, h0 = 1 e ψ = 90◦.

regime IHD (alta dissipação) onde os modos ressonantes estão completamente suprimidos. As
curvas correspondentes são portanto ditadas pela competição entre a resposta giromagnética
e as flutuações térmicas. Isso faz com que o seu comportamento seja razoavelmente simples,
tornando-se cada vez mais baixas e largas conforme a frequência aumenta. Quando ωτ0 = 1.5
elas assumem a forma de quasi-elipses, com o eixo maior tendendo a abscissa.

O comportamento no regime LD (α < 1) é completamente diferente. As curvas assumem
uma variedade de formas exóticas e, inclusive, entre ωτ0 = 0.4 e ωτ0 = 0.6 a ponta delas se
entorta para cima.1 Finalmente, quando ωτ0 = 1.5 as curvas do regime LD se transformam
em quasi-elipses fora de fase. Ou seja, ultrapassamos o limiar de quebra de simetria.

Com o intuito de investigar mais a fundo a transição que ocorre entre ωτ0 = 0.4 e 0.6,
ilustramos na Fig. 9.3 como são as trajetórias mh(t) para o caso α = 0.02. Nestas imagens
o campo externo está denotado em linhas tracejadas, normalizado para que se enquadre
ao gráfico. A importância da ponta das curvas se torna mais clara nos gráficos de mh(t),
no sentido de que elas correspondem a picos que surgem exatamente nos extremos de h.
Conforme ω se aproxima da região de ressonância estes picos se tornam cada vez maiores.
Mas, simultaneamente, o resto da curva acaba sendo suprimido e consequentemente chega
um ponto [Fig. 9.3 (c)] onde a trajetória se desloca para a esquerda, diminuindo a diferença
de fase com o campo externo. Para frequências ainda maiores as pontas das curvas também
acabam sendo eventualmente suprimidas e a diferença de fase volta a aumentar. Após o limiar
de simetria esta diferença ultrapassa tc = π. A trajetória neste caso, ilustrada na Fig. 9.3(d)
para ωτ0 = 1.5, é praticamente harmônica mas com uma fase maior que π/2 com relação a
cosωt.

Sobrepostos aos resultados da Fig. 9.3 estão cálculos realizados nas mesmas condições
utilizando o método SLL (descrito no apêndice A). Apesar de extremamente mais simples, ele
é também muito mais custoso computacionalmente. Nele, as curvas são calculadas diretamente
das realizações estocásticas obtidas através da Eq. (4.11). Devido a natureza pouco usual dos

1Por “ponta” queremos dizer o extremo da curva onde h = 1. De forma análoga, a ponta em h = −1 se
entorta para baixo.
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Figura 9.3: Trajetórias mh(t) e curvas de histerese mh(h) para diferentes valores de ω com α = 0.02,
σ = 10, h0 = 1 e ψ = 90◦. Nas curvas de mh(t) ilustramos em linhas tracejadas o
campo externo, cosωt, normalizado para ficar na mesma altura que as curvas. As linhas
sólidas correspondem ao método usual. Os asteriscos foram obtidos a partir do método
SLL discutido no apêndice A. Chamamos atenção ao fato de que a escala vertical foi
expandida para englobar totalmente as curvas.

resultados apresentados, é reconfortante observar que ambos os métodos coincidem exatamente.
Pois, apesar de advirem do mesmo modelo teórico, a essência de cada um é completamente
diferente. Qualquer discrepância observada decorre das propriedades estatísticas do método
SLL e pode ser feita arbitrariamente pequena aumentando o número de realizações calculadas.
Uma outra razão pela qual é importante testar se eles são equivalentes é que o método
SLL é o único capaz de simular sistemas de nanopartículas interagentes (normalmente por
meio do campo dipolar). No entanto, sua natureza estatística o torna necessariamente um
método aproximado, ao passo que a solução da Eq. (5.42) é numericamente exata [54]. Nossos
resultados corroboram esta equivalência. Inclusive, é notório como o SLL é capaz de capturar
até as feições mais finas das curvas, como sua ponta na Fig. 9.3 (c).

Outro efeito importante observado na Fig. 9.2 é a sensibilidade da altura das curvas com α.
Uma mudança abrupta é observada entre ωτ0 = 0.1 e 0.2, que se torna mais gradual conforme
ω aumenta ainda mais. Quando ωτ0 = 0.4 a altura das curvas para α = 1 e α = 0.05 difere
quase que por um fator cinco, um valor considerável. Este fenômeno decorre do fato que
quanto menor é o amortecimento, maior é o tempo que a magnetização leva para se ajustar às
mudanças do campo externo. Assim, a quantidade de spins cruzando o plano mx = 0 diminui
consideravelmente. É importante mencionar que, em média, a altura das curvas é uma medida
direta do número de spins do “ensemble” que são capazes de acompanhar o campo externo.
Além da temperatura, este número é suprimido também pela resposta giromagnética. No
entanto, esta dependência com α corresponde a um novo efeito, complementar a estes dois.
Isso é bastante evidente do fato que ela ocorre em frequências onde a resposta giromagnética
ainda não tem uma forte influência, como por exemplo quando ωτ0 = 0.4 [Fig. 9.2 (d)] onde a
curva para α = 1 ainda é bastante alta.

Passamos agora a uma descrição quantitativa das curvas de histerese em termos da
susceptibilidade e do tempo coercivo, ilustrados na Fig. 9.4. Como é de se esperar, o
comportamento de χ′ quando h0 = 1 difere totalmente do caso linear apresentado na Fig. 6.3
(e ilustrado novamente no adendo). Ele não apresenta um máximo, decaindo monotonicamente
do seu valor quasi-estático até atingir o limiar χ′ = 0. Em seguida, as curvas do regime
LD se tornam negativas e, interessantemente, sobrepõem-se completamente. Isso indica que
a diferença de fase entre a magnetização e o campo externo independe de α, contanto que
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Figura 9.4: Parâmetros extraídos das curvas de histerese em função da frequência para diferentes
valores de α com σ = 10, h0 = 1 e ψ = 90◦. (a) parte real da susceptibilidade χ′;
(adendo) χ′ para o caso da resposta linear (vide Fig. 6.3 para mais detalhes). (b) tempo
coercivo; (adendo) campo coercivo correspondente.

α < 1. O tempo coercivo, ilustrado na Fig. 9.4 (b), aumenta monotonicamente com ω, do seu
valor estático tc = π/2 (zero coercividade) até tc = π no limiar de quebra de simetria. Assim
como χ′, as curvas do regime LD tornam-se assimétricas, primeiro atingindo um máximo que
agora é bastante sensível a α, e em seguida tendendo a tc → π quando ω →∞. Já o campo
coercivo [adendo da Fig. 9.4(b)] atinge seu valor máximo, hc = 1 próximo a ωR. No entanto,
em seguida ele volta a diminuir, atingindo valores de até hc ∼ 0.2 quando α = 0.05.

Na Fig. 9.4 é possível observar que abaixo de ωR as curvas oscilam de forma ruidosa. Isso
é mais claro na figura (a) onde as curvas do regime LD apresentam um pequeno máximo
antes de se tornarem negativas. Este fenômeno é uma propriedade intrínseca da histerese
ressonante (e de forma alguma um artefato da método numérico). A Fig. 9.3 pode ser utilizada
para ilustrar melhor este ponto. Note, por exemplo, que o campo coercivo da figura (b) é
simultaneamente maior que os das figuras (a) e (c), o mesmo sendo verdade para a altura. É
também importante mencionar que as oscilações permanecem para todos os outros ângulos
(vide por exemplo a Fig. 10.3). O ruído, no entanto, é peculiar a ψ = 90◦ decorrendo da forma
altamente simétrica do seu perfil energético (ou seja, as oscilações se tornam mais limpas).

Estudamos agora a dependência das curvas de histerese com a temperatura. Os resultados
estão apresentados nas Figs. 9.5 e 9.6 para α = 1 e 0.05 respectivamente. O comportamento
do primeiro é bastante simples, com a altura e a coercividade diminuindo com a temperatura
de uma forma parecida para todas as frequências. O segundo, no entanto, apresenta uma
resposta notoriamente mais complexa. Em primeiro lugar, note que a coercividade agora
aumenta com a temperatura. Isso decorre novamente do tempo mais longo que a magnetização
leva para se ajustar às mudanças do campo externo quando α é pequeno. Em segundo lugar,
apesar das flutuações térmicas suavizarem certas feições mais intensas das curvas ressonantes,
o fenômeno em si continua claramente presente, mesmo quando σ = 1, que já corresponde
ao regime superparamagnético. De fato, um efeito extremamente interessante observado
na Fig. 9.6 é que as curvas ressonantes tornam-se independentes da temperatura; mas,
ultrapassada a ressonância [Fig. 9.6(h)], a dependência usual retorna. Isso demonstra que os
modos dinâmicos sendo excitados durante a ressonância são tão intensos – devido a elevada
amplitude do campo externo – que a influência das flutuações térmicas no movimento dos
spins torna-se praticamente inócua.
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Figura 9.5: Curvas de histerese no regime IHD (“Intermediate-to-high damping”) para diferentes
valores de σ e ω com α = 1, h0 = 1 e ψ = 90◦.
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Figura 9.6: Curvas de histerese no regime LD (“low damping”) para diferentes valores de σ e ω com
α = 0.05, h0 = 1 e ψ = 90◦.



Capítulo 10

Histerese dinâmica para
orientações arbitrárias

Neste capítulo generalizamos os resultados para valores arbitrários de ψ e sistemas com
eixos de anisotropia orientados aleatoriamente. A principal motivação para este estudo é
examinar situações que melhor se assemelhem a sistemas reais. É de nosso entender que um
estudo exaustivo da dependência angular não adicionaria muito a tal discussão, sendo mais
interessante focarmos em um caso representativo. A escolha natural é ψ = 45◦ (Sec. 10.1)
pois corresponde a melhor aproximação para sistemas aleatórios.1 A dependência com a
temperatura é bastante semelhante aos casos já estudados nos capítulos 8 e 9. Portanto, na
Sec. 10.1 fixamos σ = 10. Por fim, sistemas aleatórios calculados realizando a média sobre
diversos ângulos, são o assunto da Sec. 10.2.

A resposta magnética no caso de um campo arbitrário contém todos os mecanismos estu-
dados anteriormente. Da configuração longitudinal (capítulo 8) haverão os modos “interwell”
e “intrawell” em baixas e altas frequências respectivamente. Já da transversal (capítulo 9)
teremos os modos ressonantes que, inclusive, em muitas situações se sobrepõem aos modos
“intrawell”, como já observado no capítulo 6.

10.1 Campo obliquo à ψ = 45◦

Curvas de histerese para diferentes valores de α e ω estão ilustradas na Fig. 10.3 para
σ = 10 e ψ = 45◦. Os modos “interwell” estão exemplificados nas imagens (a) e (b) onde a
área da curva aumenta com ω, ambas situações sendo aproximadamente independentes de α.
De fato, devido a baixa frequência, o papel do amortecimento neste caso não é fundamental e
a dinâmica magnética, assim como ψ = 0, é governada basicamente pela competição entre
σ e ω. Entre ωτ0 = 0.01 e 0.1 mudanças mais intensas são observadas, assim como no caso
transversal da Fig. 9.2. Isso é esperado pois nesta região os modos ressonantes, que são
exatamente os transversais, passam a ser dominantes. No entanto, agora há também os modos
“interwell” e “intrawell”, que fazem com que as curvas sejam ainda mais deformadas e seu
comportamento ainda mais imprevisível. Duas outras semelhanças com o caso transversal
são bastante visíveis na Fig. 10.3. A primeira é a forte diminuição da altura das curvas que
ocorre entre ωτ0 = 0.1 e 0.2 e a segunda é o fato que, após o limiar de quebra de simetria

1Isso pode ser visto facilmente da regra de quadratura Gaussiana, Eq. (2.9), utilizando um único termo na
somatória
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Figura 10.1: Curvas de histerese para diferentes valores de α e ω, com ψ = 45◦, σ = 10 e h0 = 1.
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Figura 10.2: Curvas de histerese para α = 0.02, σ = 10, ψ = 45◦ e h0 = 1. Asteriscos correspondem
ao método SLL do apêndice A.

(ωτ0 ' 1) todas as curvas do regime LD se tornam fora de fase. Estes resultados mostram
que em sistemas com baixa dissipação a promoção de spins sobre a barreira de anisotropia é
fortemente suprimida pelo amortecimento.

É importante mencionar que as frequências apresentadas na Fig. 10.1 não exaustam, de
maneira alguma, a enorme quantidade de formas que podem ser observadas no intervalo
0.1 ≤ ωτ0 ≤ 1. De fato, é memorável como as curvas (principalmente a altura) mudam em
intervalos tão pequenos de frequência. Para ilustrar melhor este fato mostramos na Fig. 10.2
curvas para α = 0.02 com ωτ0 = 0.26 e 0.28. Como pode ser observado, apesar das formas
serem razoavelmente semelhantes, a altura praticamente duplica de uma para a outra, indo
de ∼ 0.11 a ∼ 0.19. Novamente, os cálculos com o método SLL corroboram a exatidão dos
resultados.

Passamos agora para uma análise quantitativa em termos da parte real da susceptibilidade
média, χ′, e do tempo coercivo (Fig. 10.3). Na resposta linear, mostrada no adendo da figura
(a) (vide também Fig. 6.6), os modos “interwell” estão separados dos modos “intrawell” e
ressonantes por diversas décadas. Isso decorre do fato que um campo pequeno é capaz de
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Figura 10.3: Parâmetros extraídos das curvas de histerese em função da frequência para σ = 10,
ψ = 45◦ e h0 = 1. (a) Parte real da susceptibilidade; (adendo) resposta linear. (b)
Tempo coercivo; (adendo) campo coercivo.

promover spins sobre a barreira energética apenas em baixíssimas frequências, onde ele é
auxiliado pelas flutuações térmicas. Isso certamente não é caso para h0 = 1 e portanto χ′
se mantém próximo ao seu valor quasi-estático até ωτ0 ' 0.1 onde, em seguida, ele decai
rapidamente. Até este ponto a semelhança com o caso ψ = 0 (Fig. 8.4) é notável. No entanto,
para frequências mais elevadas os elementos transversais observados na Fig. 9.4 tornam-se
visíveis. Em primeiro lugar, ao decair em direção a χ′ < 0 a curva apresenta diversas oscilações
decorrentes da histerese ressonante. Em segundo lugar, após o limiar de simetria, apenas as
curvas do regime LD se tornam negativas. A quebra de simetria longitudinal, discutida no
capítulo 9 também pode ser observada: antes de entrar na região assimétrica, χ′ se torna
negativo por um breve intervalo de frequências. No entanto, o fenômeno é aparentemente
mais complexo neste caso. Note, por exemplo, que ele não ocorre para α = 1 e, também, é
mais intenso para α = 0.1 do que para α = 0.05.

10.2 Sistemas orientados aleatoriamente
Em amostras reais as partículas sempre possuem eixos de anisotropia orientados de forma

aleatória, justificando a importância de se estudar este tipo de problema. Curvas de histerese
para diferentes valores de σ, α e ω estão ilustradas na Fig. 10.4 e 10.5. O principal resultado
a ser extraído destas imagens é que a histerese ressonante permanece claramente visível. Isso
mostra que ela não é um artefato de certas combinações específicas de parâmetros e, portanto,
pode ser investigada experimentalmente.

Com relação a Fig. 10.4, que segue uma notação parecida a das Figs. 9.2 e 10.1, as
seguintes semelhanças podem ser notadas: (i) mudanças consideráveis na forma das curvas são
notadas a partir de ωτ0 = 0.1, com o regime LD sendo claramente distinguível; (ii) uma forte
diminuição na altura das curvas conforme α é reduzido ocorre quando ωτ0 = 0.2; (iii) quando
ωτ0 = 0.55 a ponta das curvas se entorta para cima e; (iv) depois do limiar de simetria todas
as curvas assumem a forma de quasi-elipses, mas apenas aquelas do regime LD se tornam
fora de fase.

Na Fig. 10.5 é possível comparar os regimes LD e IHD nos casos ferromagnético e
superparamagnético. O efeito mais significativo a ser observado é que a dependência distinta
das curvas do regime LD com a temperatura, que havíamos observado no capítulo 9 (Fig. 9.6),
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permanece claramente presente neste caso.2 Seguem deste resultado três consequências
muito importantes. Primeiro, ele mostra que a histerese ressonante não é restrita a baixas
temperaturas, permanecendo visível inclusive no regime superparamagnético. Segundo, ele
fornece uma maneira de medir a dependência do amortecimento com a temperatura [α(T )]
que, sabe-se, sempre existe em sistemas reais. Por exemplo, localiza-se primeiramente a
região ressonante, encontrando frequências tais que as curvas correspondentes possuam formas
distintas. Em seguida, ao medir curvas para diferentes temperaturas, quaisquer mudanças
observadas não podem advir da variação em T mas sim daquela em α(T ). Este tipo de
experimento é bastante importante, tanto do ponto de vista acadêmico quanto tecnológico. Nas
referências [55] e [56] métodos baseados na susceptibilidade linear foram propostos onde α(T )
poderia ser determinado quantitativamente ajustando um modelo aos dados experimentais. A
nossa proposta é muito mais modesta, permitindo apenas uma análise qualitativa.

A terceira consequência dos resultados da Fig. 10.5 é que, na realidade, a histerese
ressonante independe de σ e não da temperatura. Consequentemente, ela torna-se insensível
também a variações no volume. Com isso cobrimos as duas principais características de
sistemas reais: eixos de anisotropia orientados aleatoriamente e sistemas polidispersos. Assim,
concluímos que este fenômeno que, até onde sabemos nunca havia sido reportado antes na
literatura, pode ser detectado experimentalmente. Para corroborar esta hipótese chamamos
atenção ao fato que os resultados apresentados não violam nenhum dos limites do modelo de
Néel-Brown que, inclusive, já se mostrou concordar com o experimento em diversas outras
ocasiões [57].

Finalmente, chamamos atenção ao interessante fato que, em baixas frequências [Fig. 10.5
(a)], a área das curvas aumenta conforme α diminui. Isso também fora observado na Fig. 10.1,
(a) e (b). Apesar de sutil para σ = 10, este efeito pode se tornar significativo no regime
superparamagnético, como quando σ = 2 (curvas vermelhas) por exemplo, onde a coercividade
para α = 0.05 é quase que três vezes maior que para α = 1. Para interpretar estes resultados
dois argumentos são necessários. O primeiro, já discutido anteriormente, é que quanto menor o
amortecimento maior o tempo de resposta. O segundo, necessário para explicar a dependência
com a temperatura, é que a precessão se dá em torno do campo total, que inclui o campo
térmico (hth; vide Eq. 4.11). A natureza aleatória deste último pode vir a obstruir a resposta
ao campo externo, aumentando portanto a área.

2Ou seja, conforme ω se aproxima de ωR as curvas do regime LD se tornam praticamente independentes
de σ; mas, passada a ressonância a dependência usual retorna.
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Figura 10.4: Curvas de histerese para sistemas orientados aleatoriamente com diferentes valores de
α e σ = 10.
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Figura 10.5: Curvas de histerese para sistemas orientados aleatoriamente com diferentes valores de
σ e α = 1 (linhas tracejadas) ou α = 0.05 (linhas sólidas).



Capítulo 11

Aplicações em
magneto-hipertermia

A técnica de tratamento de câncer conhecida como magneto-hipertermia corresponde, do
ponto de vista teórico, precisamente ao problema de histerese dinâmica. Decorre, portanto,
que os resultados desenvolvidos neste trabalho devem ser aplicáveis neste contexto. Neste
capítulo discutimos em maior detalhe os principais aspectos desta aplicação e como utilizar o
conhecimento adquirido nos capítulos anteriores para melhor entender os fenômenos físicos
envolvidos. O experimento está descrito em maior detalhe na Sec. 11.1. Em seguida, aplicamos
a teoria da resposta linear sob uma ótica ligeiramente diferente que a utilizada no capítulo 6,
para tentarmos prever o comportamento do material em diferentes situações (Sec. 11.2).
Terminamos o capítulo com uma discussão sobre sistemas poli-dispersos, ilustrando algumas
propriedades da distribuição lognormal e mostrando como devem ser modificados os cálculos
numéricos para que isso seja levado em consideração (Sec. 11.3).

Nos experimentos que descrevemos a partir de agora a temperatura não varia de forma sig-
nificativa. Portanto, passamos a interpretar a grandeza σ = Kv/kBT como sendo proporcional
ao volume da partícula ou à anisotropia.

As discussões neste capítulo são fruto de uma colaboração com o Prof. Dr. Andris F.
Bakuzis da Universidade Federal de Goiás, que desenvolve trabalhos experimentais e teóricos
em magneto-hipertermia.

11.1 Descrição do experimento
O princípio de funcionamento da magneto-hipertermia está embasado na dissipação de

energia na forma de calor, que ocorre quando as nanopartículas são excitadas por um campo
externo [9–13]. A idéia consiste, portanto, em introduzir na corrente sanguínea partículas
cujas superfícies foram funcionalizadas com moléculas que possuem forte aderência a células
cancerígenas. Dessa forma, a liberação de calor ocorre localmente, não causando danos severos
aos tecidos saudáveis. Note também que células cancerígenas já são, naturalmente, mais
sensíveis a aumentos de temperatura, corroborando ainda mais a aplicabilidade desta técnica.
Um esquema desta aplicação está ilustrado na Fig. 1.1. Por motivos de biocompatibilidade,
os principais estudos vem utilizando partículas baseadas em ferritas [28, 58, 59], em particular
a magnetita que já foi aprovada por agências reguladoras em diversos países para uso como
agentes de contraste em ressonância magnética [60].

No que diz respeito às propriedades magnéticas do sistema, há um esforço considerável
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na literatura para otimizar a capacidade de aquecimento do material. Uma figura de mérito
utilizada nesse contexto é a SAR, introduzida na Sec. 7.2 [vide também a Eq. (7.3)]. Nesta
busca para otimizar a SAR é necessário considerar, também, diversas restrições biológicas, que
se estendem muito além da biocompatibilidade. Em particular, é de fundamental importância
evitar a formação de correntes eddy dentro do paciente, algo que ocorre quando a amplitude
e/ou frequência do campo são demasiadamente altas. Ou seja, o problema em questão consiste
em maximizar a SAR utilizando, simultaneamente, a menor frequência e amplitude possível.
Há também outros detalhes importantes. Por exemplo, partículas muito grandes dificultam
a estabilização coloidal, além de agregarem entre si com maior facilidade, algo que também
pode ser nocivo ao paciente. Em geral, partículas com diâmetros em torno de 10 nm são mais
satisfatórias. Nesta faixa de tamanhos, a relaxação de Néel – rotação do momento magnético
– é em geral dominante frente à relaxação Browniana – rotação física da partícula. Ou seja, os
modelos desenvolvidos neste trabalho se adequam bastante bem a esta situação.

A SAR é usualmente determinada a partir de experimentos de calorimetria, onde mede-se
a variação na temperatura da amostra em função do tempo na presença do campo AC. Estas
medidas não são realizadas em seres vivos, uma vez que parte do objetivo é simplesmente
otimizar as propriedades dos materiais em questão.1 Notamos também que, em geral, as
nanopartículas podem estar empacotadas na forma de pó ou dispersas em uma solução
coloidal. Nos instantes iniciais do aquecimento, quando T =' 300 K, espera-se que a SAR
seja proporcional à taxa de variação do calor dissipado (dQ/dt). Se C é o calor específico
nesta temperatura então d̄Q = C dT e, portanto,

SAR = lim
t→0

C

m

dT

dt
,

onde m é a massa de material magnético na amostra; em geral, a SAR é fornecida em unidades
de W/g.

Do ponto de vista das simulações, a potência dissipada é obtida da área da curva de
histerese através da Eq. (7.3):

S =
ω

2
h2

0χ
′′

Para convertermos para unidades reais, basta multiplicar por MsHA (vide capítulo 2). A SAR
pode então ser calculada a partir de S, dividindo por m. Vale notar que esta definição engloba
naturalmente as respostas linear e não-linear, bastando utilizar as expressões correspondentes
à cada situação (Sec. 6.2 e 7.2).

11.2 Resposta linear
Consideramos agora a situação onde a amplitude do campo é suficientemente baixa para

que o formalismo da resposta linear seja válido com uma precisão razoável.2 Supomos que a
relaxação do material seja descrita de forma razoável por um único mecanismo, possibilitando
o uso da expressão de Debye para χ′′ [Eq. (6.16)]. Neste caso, sendo τ o tempo de relaxação,
podemos escrever

S =
ωH2

0χ0

2

ωτ

1 + (ωτ)2
(11.1)

Na Sec. 2.3 vimos que quando σ & 2, a susceptibilidade estática é razoavelmente bem descrita
por χ0 ' 2(σ − 1) [Eq. (2.22)]. Além disso, vimos na Sec. 2.4 que uma boa expressão para o

1Uma vez concluída esta etapa, passa-se então para os testes in vivo.
2Devido a dificuldade em produzir campos elevados no laboratório, tal situação é na realidade bastante

usual.
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Figura 11.1: Forma reduzida da SAR no regime linear [Eq. (11.3)] vs. σ para três frequências
distintas.

tempo de relaxação (também para σ & 2) é:

τ = τ0
1

2

√
π

σ
eσ (11.2)

[vide Eq. (2.31)] A região σ ∼ 1 não é de interesse para a magneto-hipertermia pois, como
veremos adiante, frequências extremamente elevadas são necessárias para que haja uma
dissipação significativa; algo que discorda da restrição biológica imposta acima. Por completeza,
mencionamos que as frequências usualmente utilizadas estão entre 100− 500 MHz. Usando
τ0 ∼ 10−10 s, vemos que isso implica em ωτ0 ∼ 10−4. Neste caso, o aquecimento é ótimo em
torno de σ ∼ 10.

Com estas fórmulas aproximadas para χ0 e τ , podemos rescrever a Eq. (11.1) (em unidades
reais) como

S(σ) =
ω(H0Ms)

2

2K
s(σ)

onde
s(σ) = (σ − 1) sech[σ − σm + g(σ)] (11.3)

Nesta expressão, σm = − log(ωτ0) e g(σ) = log[1/2
√
π/σ]. A função s(σ) está ilustrada na

Fig. 11.1 para diferentes frequências. O motivo pelo qual realizamos estas manipulações é o
seguinte. Se χ0 fosse constante e τ = τ0e

σ, então s(σ) seria exatamente uma função secante
hiperbólica, com um máximo em σm = − log(ωτ0). O fato de χ0 não ser constante influi,
principalmente, na altura da curva. Já a correção de Brown para o tempo de relaxação, aqui
descrita por g(σ), desloca ligeiramente o máximo para valores maiores de σ. Por recursão,
uma segunda correção para o máximo resulta em:

σm2 = σm + 1/2 log(σm)− log(
√
π/2) (11.4)

Esta fórmula é precisa em aproximadamente 5% com relação ao máximo real, assim como
ilustrado pelas linhas tracejadas na Fig. 11.1. Da Eq. (11.1) é evidente que o máximo de s(σ)
corresponde também à condição

ωτ = 1 (11.5)

Chamamos atenção para a fraca dependência destas fórmulas com a frequência. De fato,
tomando τ ∼ τ0e

σ, então o máximo de s(σ) ocorreria em σm ∼ − log(ωτ0); ou seja, o pico
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Tabela 11.1: Propriedades da distribuição lognormal [Eq. (11.6)].

Mediana Média Variância Obliquidade (“Skewness”)

x0 x0e
δ2x/2 x0

√
eδ

2
x − 1 (2 + eδ

2
x)
√
eδ

2
x − 1

desloca-se logaritmicamente com a frequência. Note também que, como pode ser visto na
Fig. 11.1, a região onde σ ∼ 1 só dissipa calor de forma eficiente quando ωτ0 & 10−2; ou seja,
f ∼ 1 GHz.

Finalmente, notamos que a existência de um pico acentuado na função s(σ) (Fig. 11.1)
justifica de forma bastante clara o ganho considerável em aquecimento que pode ser obtido se
as propriedades do material forem corretamente ajustadas.

11.3 Distribuição de tamanhos
Amostras reais sempre possuem uma distribuição intrínseca de tamanhos, algo que devemos

considerar sempre que realizarmos cálculos como os da seção anterior. Por concreteza, nos
restringimos a partículas esféricas com diâmetros (D) distribuídos de acordo com uma
distribuição lognormal.

Utilizaremos a notação x ≈ L (x0, δx) para indicar que a variável aleatória x é distribuída
de acordo com uma distribuição lognormal, com parâmetro de localização x0 e dispersão δx;
a função densidade de probabilidade (PDF) correspondente é

p(x) =
1√

2πxδx
exp

[
− log2(x/x0)

2δ2
x

]
(11.6)

Algumas propriedades da distribuição lognormal estão ilustradas na Tab. 11.1. Um exemplo
de histograma com números aleatórios gerados a partir de x ≈ L (x0, δx) está fornecido na
Fig. 11.2(a) onde x0 = 10 e δx = 0.25.

A distribuição lognormal satisfaz a seguinte importante propriedade: seja x ≈ L (x0, δx)
e z = axn, onde a é uma constante. Então,3

z ≈ L (axn0 , nδx) (11.7)

Considere agora uma amostra cujo diâmetro é distribuído de acordo com D ≈ L (D0, δx).
Da Eq. (11.7) vemos imediatamente que σ será distribuído de acordo com a relação4

σ ≈ L (σ0, δσ) = L

(
K

kBT

πD3
0

6
, 3δD

)
(11.8)

3A forma mais simples de provar esta relação é através da identidade p(z) dz = p(x) dx. Outra forma é
notar que se x ≈ L (x0, δx) e X = log x, então X será distribuído de acordo com uma distribuição normal:
X ≈ N (log x0, δx). Então, como a + bN (X0, δX) = N (a + bX0, bδX) [17] e Z = log z = log a + n log x,
obtemos o resultado desejado.

4Caso haja evidência de que a constante de anisotropia também possui uma distribuição lognormal
(somente válido neste caso), é possível utilizar uma generalização da Eq. (11.7), que lê-se: seja x ≈ L (x0, δx),
y ≈ L (y0, δy) e z = axnym. Então,

z ≈ L
(
axn0 y

m
0 ,
√
n2δ2x +m2δ2y

)
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Figura 11.2: Exemplo de histograma e função densidade de probabilidade [Eq (11.6)] para uma
distribuição lognormal. (a) Histograma com números aleatórios gerados a partir de
x ≈ L (x0, δx), com x0 = 10 e δx = 0.25. A linha sólida corresponde à Eq. (11.6)
para estes parâmetros (ou seja, não é um ajuste). (b) Histograma para a função
z = 10−2x3, gerada a partir dos dados da figura (a); a linha sólida corresponde a
Eq. (11.6) com z0 = 10−2 × (10)3 e δz = 3δx = 0.75.

Para incluirmos a distribuição de tamanhos, por exemplo na Eq. (11.3), basta então convoluir
s(σ) com a PDF (11.6):

〈p(σ)〉 =

∞∫
0

s(σ)p(σ) dσ (11.9)

Esta operação é facilmente interpretada no contexto do regime linear (Sec. 11.2). Para uma
dada condição experimental, a curva de s(σ) terá uma forma como na Fig. 11.1, correspondendo
a um pico estreito e levemente assimétrico. Da mesma forma, a função p(σ) [Eq. (11.6); vide
Fig. 11.2], também possui um pico estreito e assimétrico, mas centrado em outro valor. A
fórmula (11.9) corresponde à área sob a curva referente ao produto destas funções; portanto,
ela será significativamente diferente de zero somente quando ambas funções se sobrepuserem
de forma considerável.

Um exemplo das mudanças entre a distribuição em D e a distribuição em σ está ilustrado
na Fig. 11.2(b), onde o histograma foi calculado a partir dos números aleatórios gerados
na Fig. 11.2(a) através da relação z = 10−2x3

0. A fórmula (11.8) possui duas consequências
de fundamental importância. A primeira diz respeito ao aumento da dispersão: δσ =
3δD Em amostras reais δD . 0.25 o que implica portanto δσ . 0.75. Consequentemente,
mesmo sistemas considerados mono-dispersos do ponto de vista experimental5 deverão possuir
uma distribuição visível na variável σ. Como as propriedades magnéticas da partícula são
determinadas por σ (e não D), escalando aproximadamente com eσ, vemos que as implicações
desta propriedade são, de fato, bastante vastas.

A segunda consequência da fórmula (11.8) é o aumento na obliquidade (“skewness”). Isso
se torna evidente, por exemplo, se compararmos a razão entre a mediana e a média da
distribuição: para x ≈ L (x0, δx) o resultado é eδ

2
x/2 (vide Tab. 11.1). Ou seja, indo da

variável D para a variável σ esta razão aumentará de eδ
2
D/2 para e9δ2D/2, algo certamente

notório.
Terminamos o capítulo notando que o conceito por trás da Eq. (11.9) pode ser esten-

dido para qualquer cálculo realizado neste trabalho. Por exemplo, suponha que estejamos
5Um critério algumas vezes empregado é que o desvio padrão da distribuição seja menor que 10% da média.

Obviamente, estes critérios são sempre qualitativos; nenhum sistema é realmente mono-disperso.
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interessados na curva de histerese de um sistema poli-disperso para um dado conjunto de
parâmetros (h0, ω, ψ e α, no caso mais geral). Então, basta realizarmos a simulação para
diferentes valores de σ, cada qual resultando em uma curva mh(t;σ); o resultado final será:

∞∫
0

mh(t;σ)p(σ) dσ

Se o sistema possui orientação aleatória de eixos de anisotropia, uma segunda média sob a
Eq. (2.8) também deve ser realizada.



Capítulo 12

Transição entre o regime linear e o
não-linear

Neste capítulo concluímos nosso desenvolvimento conectando as respostas linear e não-
linear. O nosso objetivo primário será estudar o seguinte problema: com o aumento da
amplitude do campo, a resposta magnética deve partir gradativamente do regime linear em
direção à não-linearidade. Quais as características desta transição? Na Sec. 12.1 mostraremos
como argumentos heurísticos podem ser utilizados para prever, pelo menos parcialmente, a
resposta. Em seguida, passamos para as simulações onde estudamos de forma meticulosa os
detalhes desta transição (Sec. 12.2). Por simplicidade, nos restringiremos sempre à situação
de um campo longitudinal [Eq (5.16)]. A principal motivação destes cálculos advém da
magneto-hipertermia; por essa razão, apesar de absolutamente geral, trataremos o problema
com ênfase neste contexto.

12.1 Formulação heurística do problema
Suponha um experimento realizado à frequência constante. Neste caso, a potência e a

energia dissipada diferem apenas por uma constante: S = fA. Foquemos então em A, que
representa a quantidade média de calor liberado pelo “ensemble” de partículas durante um
ciclo de histerese. A energia eletromagnética média aplicada ao sistema para atingir este
estado é, a menos de uma constante, proporcional a H2

0 . Definimos portanto a eficiência do
sistema em converter energia eletromagnética em energia térmica:

Ω =
A

H2
0

= πχ′′(H0), (12.1)

onde utilizamos a Eq. (7.2) para expressar a área da curva em termos da parte imaginária da
susceptibilidade média por ciclo, χ′′. Optamos por escrever explicitamente χ′′(H0) pois, em
geral, a susceptibilidade dependerá da amplitude do campo; a única excecão é o regime linear.
Um esquema desta definição está ilustrado na Fig. 12.1. Para o regime linear a eficiência terá
a mesma forma funcional que a função s(σ) [Eq. (11.3)] discutida na Sec. 11.2 e ilustrada na
Fig. 11.1.

Antes de prosseguirmos, é importante que dois pontos sejam esclarecidos. Primeiro, nossa
definição de Ω poderia, perfeitamente bem, ter sido Ω = S/H0, uma vez que S e A diferem
apenas por uma constante (para experimentos à frequência fixa). Em segundo lugar, Ω
não representa a eficiência do sistema em de fato eliminar células cancerígenas, que é dado
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H0
2 A

Sistema Magné tico

W=
A

H0
2

Figura 12.1: Esquema do processo de conversão de energia em um sistema com nanopartículas
magnéticas. A energia eletromagnética despejada no sistema é proporcional a H2

0

e o calor dissipado ao longo de um ciclo de histerese é dado simplesmente pela sua
área (A). Assim, a eficiência em conversão de energia será, a menos de constantes,
Ω = A/H2

0 .

precisamente pela SAR (S). Pelo contrário, ela corresponde na realidade a uma medida do
ganho entre a entrada e a saída (vide Fig. 12.1).

Além da sua interpretação física interessante, o principal mérito da eficiência é a facilidade
que ela introduz em analisar curvas experimentais de A vs. H0 (ou S vs. H0). O motivo para
isso é bastante simples. Uma curva de A em função de H0 sobe rapidamente com o aumento
do campo, uma vez que mais energia está sendo despejada no sistema. Um exemplo, a ser
discutido em detalhe adiante, está fornecido na Fig. 12.3 (a). Analisar curvas como estas, que
crescem rapidamente, não é trivial. Já a eficiência, pode tanto crescer quanto decrescer, sendo
independente do campo na resposta linear:

Ω0 = πχ0
ωτ

1 + (ωτ)2
(12.2)

[vide Eq. (12.1); o subscrito 0 denota o regime linear]. Em outras palavras, no limite H0 → 0,
a eficiência deve tender a um valor constante. Consequentemente, conforme H0 aumenta,
podemos ter Ω > Ω0 ou Ω < Ω0. Notamos de passagem que a área deve ser uma função
monotonicamente crescente de H0, saturando eventualmente em algum valor quando H0 for
suficientemente grande. Decorre portanto que, apesar de ser possível obter uma eficiência
inicialmente crescente, necessariamente deve haver um ponto onde ela atinge um máximo e
em seguida tende a Ω→ 0 quando H0 →∞.

Vejamos agora como argumentos heurísticos podem ser utilizados para prever o compor-
tamento de Ω quando o sistema parte do regime linear. O máximo σmax da função s(σ),
ilustrada na Fig. 11.1, é determinado pela condição ωτ(σmax) = 1 [vide Eqs. (11.1) e (11.5)].
Esta condição significa que a dissipação será máxima quando o tempo de medida coincidir
exatamente com o tempo de relaxação. Dessa forma, a região σ < σmax é caracterizada por
uma barreira de anisotropia gradativamente menor, possibilitando que os spins precessem
na esfera unitária praticamente desimpedidos. Por outro lado, quando σ > σmax a barreira
de anisotropia aumenta gradativamente, forçando os spins a ficarem bloqueados próximos
aos mínimos do potencial. Chegamos então à seguinte importante conclusão: se σ < σmax,
campos arbitrariamente baixos já são capazes de promover alguns spins sobre a barreira
energética e portanto, com o aumento do campo, a eficiência deve diminuir. Mas, quando
σ > σmax, os spins estarão bloqueados e campos mais elevados devem ser necessários para
produzir uma quantidade razoável de reversões; consequentemente, a eficiência deve aumentar
com H0.

Como veremos na próxima seção, esta análise está correta, exceto pelo fato que a transição
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Figura 12.2: Eficiência Ω = A/h2
0 vs. σ = Kv/kBT para diferentes valores da amplitude do campo

h0 (em unidades reduzidas), variando de 0.02 a 0.2 em passos de 0.02. A frequência
está fixa em fτL = 10−4 (supondo τL ∼ 10−9 isso implica em f ∼ 100 kHz). A
eficiência para a resposta linear, Ω0 [Eq. (12.2)] está ilustrada em linhas tracejadas,
que praticamente coincidem com a curva azul mais externa (vide também a Fig. 11.1).
Também estão ilustrados na figura os dois valores característicos de σ: o valor onde a
eficiência no regime linear é máxima (σmax) e o limiar de inclinação nula (σs).

entre a região com Ω′(H0) < 0 e Ω′(H0) > 0 não ocorre em σmax, mas sim em um valor
ligeiramente maior, ao qual iremos nos referir de liminar de inclinação nula, σs. Isso pode
ser entendido de forma qualitativa notando que, mesmo campos baixos já modificam o
perfil energético da partícula (Fig. 2.2) e, como se sabe, diminuem o tempo de relaxação.
Consequentemente, um valor maior de σ passa a ser necessário para que a condição ωτ = 1
seja satisfeita. Curiosamente, obtemos das nossa simulações (Sec. 12.2) que a diferença entre
ambos independe da frequência e vale σs − σmax ' 0.55.

12.2 Resultados numéricos
Passamos agora para os resultados numéricos, considerando somente o caso de um campo

longitudinal (paralelo ao eixo de anisotropia). Devido a fraca dependência com a frequência
(vide Sec. 11.2), fixamos fτL = 10−4 ao longo desta seção, a única exceção sendo a Fig. 12.5.
Na Fig. 12.2 apresentamos resultados de Ω vs. σ para diferentes valores de h0. Em primeiro
lugar, é possível observar que a curva para h0 = 0.02 praticamente coincide com a eficiência
da resposta linear (Ω0), mostrada em linhas tracejadas. Conforme h0 aumenta, a função Ω(σ)
gradualmente se afasta de Ω0, se tornando mais larga e deslocando-se para a direita. Para o
presente valor de fτL temos σmax ' 8.55 e σs ' 9.2. O primeiro provém da relação ωτ = 1
e o segundo foi determinado a partir de um ajuste, como descreveremos melhor adiante. A
principal conclusão a ser extraída da Fig. 12.2 é que, quando σ < σs todas as curvas se
encontram abaixo de Ω0, ao passo que o oposto ocorre para σ > σs.

A dependência com h0 está apresentada na Fig. 12.3 para A e Ω. Como já mencionado, a
área [Fig. 12.3(a)] cresce monotonicamente com h0. Para σ pequeno o aumento é razoavelmente
baixo, assim como o seu valor ao saturar. No outro extremo, quando σ é elevado, a área
permanece praticamente nula até um certo ponto, a partir do qual ela aumenta rapidamente,
cruzando as outras curvas e saturando em um valor elevado. A eficiência [Fig. 12.3(b)], por
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Figura 12.3: Área e eficiência vs. h0 para diferentes valores de σ, com fτL = 10−4. (a) Área da
curva de histerese (A); (b) Eficiência Ω = A/h2

0; (c) ∆Ω = Ω − Ω0 para h0 < 1. Os
pontos nesta figura foram calculados através das Eqs. (12.3) e (12.4).

outro lado, permite uma interpretação extremamente mais clara. Em primeiro lugar, note
que Ω sempre parte de Ω0, que é elevado quando σ ∼ σs e desprezível caso contrário. Além
disso, da Fig. 12.3(b) fica inteiramente claro que curvas com σ < σs sempre possuem uma
inclinação negativa. Já as curvas com σ > σs começam com uma inclinação positiva, atingem
um máximo e em seguida tendem a zero. Quanto maior o valor de σ, maior é o campo onde o
máximo ocorre.

Na Fig. 12.4 condensamos estes resultados em gráficos de densidade de A e Ω em função
de (σ, h0); a escala de cores está em unidades arbitrárias, com azul e vermelho denotando
valores pequenos e grandes respectivamente. Com relação a área, dois pontos devem ser
notados. Primeiro, quando σ � σs é possível observar uma mudança extremamente brusca
com o aumento do campo. Isto indica um limiar, a partir do qual a promoção de spins
sobre a barreira de anisotropia se torna possível. Segundo, quando σ � σs, mesmo campos
extremamente elevados (p.e. h0 = 1) ainda resultam em uma área insignificante. Isso ilustra
bastante bem o fato de que aumentar a amplitude do campo sem levar em consideração as
propriedades do material não é uma boa abordagem. Com relação a Ω [Fig. 12.4(b)], é possível
observar que seu máximo ocorre exatamente no regime linear, quando σmax ' 8.55 e h0 → 0.

Na tentativa de estudar os desvios inicias da linearidade, é costumeiro realizar ajustes de
expoentes críticos. Neste caso, no entanto, esta não é uma boa abordagem. Primeiro, porque
para a área, por exemplo, é possível obter expoentes entre ∼ 1 e 7 (a resposta linear possui
expoente 2). E, segundo, porque combinações inteiramente distintas de parâmetros podem
produzir os mesmos expoentes. Ou seja, não é possível extrair informação física alguma.

Por outro lado, mostraremos agora como é possível ganhar uma compreensão considerável
do sistema tratando a área como uma expansão em série na variável h0, com coeficientes
que dependem de σ e ω. Neste sentido, a resposta linear pode ser interpretada como o
primeiro termo não nulo. Tal idéia advém de sistemas em equilíbrio, onde podemos expandir
a magnetização em potências de H0; neste caso, por argumentos de simetria, haverão somente
termos ímpares. A área, então, sendo proporcional ao produto de M com H0, possuirá apenas
termos pares. Apesar do sistema em questão não estar, de forma alguma, em equilíbrio, vimos
que esta abordagem é simultaneamente simples e eficiente. Assim, escrevemos

Ω ' Ω0 + c2(σ, ω)h2
0 (12.3)

Na Fig. 12.3(c) ilustramos a função ∆Ω = Ω− Ω0. Na Fig. 12.5(a) apresentamos ajustes
da função c2(σ, ω) para h0 < 1 para diversas frequências. Desta análise chegamos as seguintes
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Figura 12.4: (a) Área e (b) Eficiência vs. (σ, h0) com fτ0 = 10−4. A escala de cores está em
unidades arbitrárias, com azul e vermelho denotando quantidades pequenas e grandes
respectivamente. A resolução é ∆σ = 0.25 e ∆h0 = 0.005.

conclusões:

• c2 = 0 quando σs (por definição). É razoável esperarmos que toda a dependência com a
frequência esteja contida em σs e, portanto, podemos escrever c2(σ, ω) = c2(σ, σs);

• c2 ≷ 0 para σ ≷ σs, refletindo o fato de que ∆Ω é positivo para σ > σs e negativo caso
contrário;

• c2 → 0 quando σ ∼ 0 ou σ � σs. Como esperado, quando h0 é pequeno, a resposta para
os regimes com barreiras de anisotropia baixa e alta são aproximadamente equivalentes.
Note, no entanto, que apesar de pequena, a inclinação de ∆Ω (que é simplesmente 2c2)
possui de fato sinais opostos em ambos os regimes [vide, por exemplo, a Fig. 12.3(d)
para σ = 5 e σ = 15];

• c2 não é simétrico com relação a σs, sendo significativamente maior para σ < σs. Ou
seja, a eficiência diminui muito mais rapidamente para σ < σs em comparação com
como ela aumenta quando σ > σs;

• apesar da dependência functional de c2 depender apenas de σ− σs, sua altura como um
todo é diferente para diferentes frequências. Empiricamente, verificamos que esta escala
como ∼ σ3

s .

Uma busca mais exaustiva por expressões analíticas para c2 certamente resultaria em
cálculos extremamente mais complexos, que vão além do escopo deste trabalho. No entanto,
é interessante notar que, assim como ilustrado na Fig. 12.5(b), todas as curvas podem
ser aproximadamente sobrepostas através de um gráfico de c2/σ3

s vs. σ − σs. Além disso,
verificamos heuristicamente que elas obedecem a seguinte simples expressão:

c2(σ, σs)

σ3
s

=
4x/3

1 + (x+ 1/2)2
e−(x/3)2 , (12.4)

onde x = σ − σs. Esta fórmula, em conjunto com a Eq. (12.3) esta ilustrada na Fig. 12.3(d);
como pode ser observado, a concordância é de fato satisfatória até h0 ∼ 1.
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Figura 12.5: Segundo termo [c2(σ, ω)] na expansão em série da eficiência [Eq. (12.3)], ajustado para
os valores de Ω(h0) até h0 = 0.1. (b) Gráfico de c2/σ4

s vs. σ−σs mostrando que todas
as curvas podem ser aproximadamente sobrepostas. A linha tracejada corresponde a
Eq. (12.4).



Capítulo 13

Conclusões

Neste trabalho desenvolvemos uma biblioteca numérica voltada para o estudo das proprie-
dades dinâmicas de nanopartículas magnéticas. O ponto de partida foi a teoria de Néel-Brown
que, por ser extremamente robusta, nos permitiu estudar uma gama ampla de situações
experimentais. Gostaríamos de salientar também que o escopo da biblioteca é extremamente
amplo, no sentido que ela pode ser utilizada para simular uma série de outros experimentos.
Nesta tese, por falta de tempo, optamos por focar no problema de histerese dinâmica. Além
de ser interessante por si só, ele engloba diversos outros experimentos como a susceptibilidade
AC e a magneto-hipertermia. Como demonstramos, a não-linearidade intrínseca do problema
acarreta em uma série de novos e interessantes fenômenos físicos, que buscamos detalhar e
explicar ao longo de todo o trabalho.

Listamos abaixo o que, ao nosso ver, foram as principais contribuições deste trabalho.

• Métodos de solução: a abordagem numérica empregada difere do que é usualmente
reportado na literatura. Introduzimos, em primeiro lugar, uma rota mais simples fazendo
uso, entre outras coisas, de um algoritmo de reconhecimento simbólico de padrões para
montar automaticamente o sistema de equações diferenciais relevante. Em segundo lugar,
mostramos que a natureza esparsa destas equações pode ser explorada na construção de
um algoritmo extremamente eficiente. A importância desta contribuição se torna mais
clara ao relevarmos que problemas matematicamente semelhantes surgem em diversas
áreas da física de processos estocásticos. Alguns exemplos são as propriedades dielétricas
de moléculas polares e cristais líquidos [61], junções de Josephson [62], etc.

• Histerese longitudinal e quebra de simetria: o fenômeno de quebra de simetria
na histerese longitudinal já fora observado em sistemas Ising e em outros processos esto-
cásticos envolvendo a promoção de spins sobre barreiras energéticas. A ocorrência deste
fenômeno em nanopartículas magnéticas foi prevista pela primeira vez por Poperechny
et.al. [63]. Nesta tese fornecemos uma discussão detalhada e extensa deste fenômeno,
mapeando sua dependência com todos os parâmetros relevantes.

• Tempo coercivo: a não-linearidade do problema em questão impossibilita o uso de
alguns poucos parâmetros para descrever as propriedades do sistema. Com a intenção de
diminuir o número de parâmetros necessários, introduzimos o conceito de tempo coercivo
que permite englobar todas as propriedades do campo coercivo, além de informação
sobre a fase relativa entre o estímulo (campo) e a resposta (magnetização).

• Histerese ressonante: até onde sabemos, o fenômeno de histerese ressonante nunca
fora tratado antes na literatura. A ressonância ferromagnética, estudada no caso da



90

resposta linear, vêm sendo objeto de estudo teórico e experimental há diversas décadas.
Neste trabalho mostramos como ocorre a transição da ressonância linear para a não-
linear. Vimos que há mudanças bruscas nas curvas de histerese em torno da frequência de
ressonância que, inclusive, são extremamente sensíveis a todos os parâmetros envolvidos;
o amortecimento em particular. Estudamos também a viabilidade de detectar este
fenômeno em sistemas reais, onde os eixos de anisotropia são orientados aleatoriamente.
Vimos que, de fato, os principais aspectos permanecem claramente visíveis. Além
disso, constatamos que a dependência com a temperatura e o volume da partícula não
é significativa, algo de fundamental importância uma vez que em sistemas reais as
partículas sempre possuem uma distribuição intrínseca de tamanhos.

• Aplicações em magneto-hipertermia: a complexidade desta aplicação, tanto do
ponto de vista magnético quanto biológico, demanda um entendimento exaustivo das
propriedades físicas envolvidas. Ao utilizarmos o formalismo desenvolvido neste trabalho
para interpretar os experimentos em magneto-hipertermia, fomos capazes de esclarecer
uma série de aspectos importantes. Em particular, o conceito de eficiência desenvolvido
no capítulo 12 forneceu uma ferramenta poderosa na análise de dados experimentais.
Através dele fomos capazes de formular como deve ser a transição entre o regime linear
e não-linear.



Apêndice A

Métodos de solução da equação
estocástica magnética

O método numérico empregado neste trabalho busca resolver diretamente as equações
para os valores médios da magnetização. Ele não é o único e muito menos o mais simples.
É possível calcular as médias diretamente das realizações estocásticas obtidas da equação
de Langevin, uma equação diferencial estocástica. Denotamos este método por SLL. Ele é
extremamente mais simples e bastante direto. Em particular, seus dois maiores trunfos são
que (i) ele pode ser imediatamente modificado para incluir qualquer interação desejada e (ii)
ele é capaz de simular sistemas de partículas interagentes (normalmente através da interação
dipolar). No entanto, ele envolve a geração de uma quantidade enorme de números aleatórios
tornando-o lento. Além disso, e por essa mesma razão, ele não fornece a solução exata, mas
simplesmente tende ao valor correto se o número de realizações for suficientemente grande.

A essência do método é integrar numericamente um sistema de equações diferenciais
estocásticas. O procedimento, exceto por alguns detalhes, é parecido com a integração de
um sistema de equações diferenciais ordinárias. A grande diferença é que a cada passo da
integração geram-se números aleatórios para representar o campo térmico. O resultado é
o que se chama de uma possível realização estocásticas da partícula. A idéia consiste em
repetir o procedimento para diferentes conjuntos de números aleatórios e calcular a média
das diferentes trajetórias. O resultado equivale a resposta de um “ensemble” de partículas
idênticas.

O fato do ruído térmico na Eq. (4.11) ser multiplicativo requer alguns cuidados especiais.
Não entraremos em detalhes mas o ponto importante é que nem todos os algoritmos de
integração de equações diferenciais ordinárias funcionam neste caso. Um método que sempre
funciona, possuindo ao mesmo tempo a vantagem de ser de segunda ordem, é o método de
Heun (Runge-Kutta de segunda ordem).

Recordamos a propriedade (3.6) e definimos

∆Wi =

∫ t+∆t

t

λi(t
′) dt′ =

√
2D∆tN t+∆t

t (0, 1) (A.1)

Para um sistema de n equações de Langevin do tipo (3.21) com ruído térmico (3.22) o método
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de Heun consiste nos seguintes passos:

xi(t+ ∆t) = xi(t) +
1

2
[Ai({x̃}, t+ ∆t) +Ai({x}, t)] ∆t (A.2)

+
1

2

∑
j

[Bij({x̃}, t+ ∆t) +Bij({x}, t)] ∆Wi,

onde {x̃} corresponde ao passo intermediário de Heun:

x̃i = xi(t) +Ai({x}, t)∆t+
∑
j

Bij({x}, t)∆Wj (A.3)

A cada passo são gerados n números aleatórios distribuídos de acordo com uma distribuição
normal de média zero e desvio padrão 1. Os valores de ∆Wi são idênticos para ambos os
passos.

Traduzindo este método para o nosso problema, podemos definir um único termo que
englobe tanto o ruído térmico quanto o campo efetivo (utilizamos τL como escala temporal):

∆Hi = hi∆t+ ∆Wi, (A.4)

onde, de acordo com a Eq. (4.10),

∆Wi =

√
α2

1 + α2

∆t

σ
N t+∆t
t (0, 1) (A.5)

Denotamos por ∆Hi = ∆Hi(m, t) e ∆H̃i = ∆Hi(m̃, t + ∆t). O passo intermediário de
Heun se torna

m̃i = mi(t) + ∆Hi −mi(t) [m(t) · ∆H ]− 1

α
[m(t)×∆H ]i , (A.6)

onde m(t) · ∆H =
∑3
i=1mi(t)∆Hi e [m(t)×∆H ]i =

∑3
i=1 εijkmj(t)∆Hk. Já o passo

final de Heun fica

mi(t+ ∆t) =
1

2

{
mi(t) + m̃i + ∆H̃i − m̃i

(
m̃ · ∆H̃

)
− 1

α

(
m̃×∆H̃

)}
(A.7)

O laço principal corresponde a integração temporal. Define-se de antemão o número
de realizações que serão calculadas, N . Dessa forma, as três componentes cartesianas
correspondem a vetores de dimensão N e a cada instante de tempo todas as realizações são
calculadas sequencialmente.

Estamos sempre interessados na projeção da magnetização na direção do campo aplicado:

mh(t) = γx〈mx〉(t) + γz〈mz〉(t) (A.8)

O algoritmo principal consiste no laço que percorre os valores de t:

1. Atualizar o campo externo;

2. Laço que percorre as realizações:

∗ Gerar 3 números aleatórios N(0,1) e multiplica-los pelo desvio padrão [Eq. (A.5)];
∗ Calcular ∆Hi(m, t) pela Eq. (A.4), lembrando que h contém também o campo de

anisotropia;
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∗ Calcular o passo intermediário de Heun (A.6);

∗ Calcular ∆Hi(m̃, t+ ∆t) com os valores de m̃;

∗ Calcular o passo final de Heun (A.7);

3. Calcular as médias e imprimir dos resultados (necessário apenas quando se deseja
imprimir o resultado);

4. Atualizar t.

Utilizamos passos de t entre 10−3 e 10−5 e normalmente realizamos de 103 a 104 realizações.
Os melhores valores para ambos dependem dos valores de σ, α, h0 e, no caso de curvas de
histerese, da frequência de varredura do campo magnético. Este algoritmo foi implementado
em C++. O gerador de números aleatórios utilizado [64] gera os números N(0, 1) pelo
método “Ratio-of-Uniforms” e tem como entrada um gerador de números aleatórios uniformes
combinado cujo período é ∼ 1037. O código gasta a maior parte do tempo na geração dos
números aleatórios. A biblioteca escolhida é de ótima qualidade mas, mesmo assim, o resultado
é um método lento. Uma curva de histerese, por exemplo, leva de 1 a 5 horas.

É possível acelerar o processo, pelo menos parcialmente, calculando diversas condições
(temperaturas por exemplo) simultaneamente, usando um único conjunto de números aleatórios.
Neste caso os vetores que armazenam as realizações devem ser escritos como matrizes.
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