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Resumo 
 

Neste trabalho, nossos esforços iniciais foram direcionados a estudar o 

comportamento da magnetização em função da temperatura, calculado segundo o método 

aproximativo das constantes de anisotropia e da resolução de um hamiltoniano (que inclui o 

campo cristalino) como exemplificado para o composto DyAl2. Além disto, investigamos as 

características magneto-térmicas de alguns integrantes da série RX2 (R: Terra rara; X: Al, 

Ni), incluindo a reorientação de spin (RS), usando um hamiltoniano modelo que consiste de 

momentos magnéticos localizados interagentes via interações de troca e de campo 

cristalino, na aproximação do campo molecular. Estudamos como a RS depende da direção 

de aplicação do campo magnético, da sua intensidade e da temperatura. Para os cálculos 

magnéticos, o problema da auto consistência foi solucionado utilizando uma rotina, 

computacional desenvolvida na linguagem computacional Fortran 90. Ressaltamos que, 

uma atenção especial foi direcionada ao campo cristalino, por conta da sua alta relevância 

sobre as características anisotrópicas dos compostos RX2 estudados. Portanto, em nossas 

tentativas para estudar as peculiaridades dos elementos terras raras, devido aos efeitos do 

campo cristalino, não consideramos somente a mudança na intensidade, mas a variação na 

direção do campo aplicado. No caso dos compostos Er+3 e Tb+3, obteve-se um 

comportamento da magnetização de segunda ordem ou contínuo face à mudança do ângulo 

polar. Salientamos que os termos de campo cristalino desempenham um papel fundamental 

na reorientação de spin de primeira ordem para Dy+3 e Ho+3. Primeiro, tal transição pode ser 

revelada por uma descontinuidade nas componentes cartesianas do vetor de magnetização 

em função do ângulo polar. Segundo, a descontinuidade é de grande importância para o 

cálculo do calor latente associado à reorientação spin nos casos em que foram observadas 

as transições de primeira ordem. Finalmente, foi possível separar as contribuições de 

primeira e segunda ordem da variação de entropia magnética anisotrópica, o qual é o 

principal resultado deste trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Reorientação de spin, Terras raras, Campo cristalino, Anisotropia. 
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Abstract 

 

In this work, our initial efforts have been directed to study the behavior of the 

magnetization as a function of temperature, calculated according to the approximate method 

of the anisotropy constants and the resolution of a Hamiltonian (that includes the crystal field) 

as exemplified for the DyAl2 compound. Furthermore, we investigated the magneto-thermal 

characteristics of some members of the RX2 series (R: rare earth, X: Al, Ni), including spin 

reorientation (SR), by using a model Hamiltonian, that consists of localized magnetic 

moments interacting via exchange and crystal field interaction, in the molecular-field 

approximation. We studied how the SR depends on the direction of the application of 

magnetic field, the intensity of this field and temperature. For the magnetic calculations, the 

problem of self-consistency was solved by using a computational routine developed in the 

Fortran 90 programming language. We emphasize that special attention was directed to the 

crystal field, because of its high relevance to the anisotropic characteristics of the RX2 

studied compounds. Thus, in our attempts to study the peculiarities of the rare earth 

elements, due to crystal field effects, we have not only considered the intensity change, but 

the direction change of the applied field. In the cases of both Er+3 and Tb+3 compounds, we 

obtained second-order or continuous magnetization behavior along the polar angle axis. We 

stressed that the crystal field terms plays an important role in the first order spin reorientation 

for Dy+3 and Ho+3 compounds. First, it can be revealed by the discontinuity in the Cartesian 

components of the magnetization vector as a function of the polar angle. Second, the 

discontinuity is of great importance in the calculation of latent heat associated to the spin 

reorientation in the case where the first order transitions were observed. Finally, we were 

able to separate the first and second order contributions of the anisotropic magnetic entropy 

change, which is the main result of this work. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Reorientation of spin, Rare Earths, Crystalline Field, Anisotropy 



  Introdução 

1 Introdução 

 

O magnetismo da matéria, que tem origem quântica, tem sido amplo objeto de 

estudo sistematizado e que ainda hoje desperta a curiosidade de pesquisadores pelo 

enorme número de efeitos e fenômenos a ele associados [1] [2] [3]. De fato, desde 1921, 

ano em que Otto Stern e Walther Gerlach apresentaram um experimento capaz de 

comprovar a existência do momento angular intrínseco associado ao elétron (o spin [4]), o 

estudo do magnetismo e das propriedades magnéticas dos materiais tem gerado muitas 

aplicações práticas, como memórias magneto resistivas, imãs de alta performance, etc. 

Além disso, do ponto vista acadêmico, diversas “anomalias” ganharam justificativa como, 

por exemplo, o efeito Schottky revelado em medidas de calor específico em sistemas 

magnéticos [5], a magneto-resistência, eventos magneto-térmicos, etc. 

A reorientação de spin é um evento interessante no estudo do magnetismo devido 

às diversas possibilidades de aplicações e funcionalidades na pesquisa básica. Neste 

contexto ganham destaque o efeito magnetocalórico anisotrópico, potencializado pela 

reorientação de spin e a magneto eletrônica ou spintrônica, ramo emergente da eletrônica, 

que utiliza a polarização de spins como determinantes no controle do fluxo elétrico. 

Não é apenas o interesse tecnológico que motiva a investigação sobre a 

reorientação de spin. Do ponto de vista teórico-acadêmico o tema se torna atraente, pois os 

mecanismos responsáveis pela transição ainda devem ser investigados. Além disso, a 

natureza da ordem da transição em determinadas situações precisa ser estabelecida. 

Para os materiais magnéticos baseados em terras raras existem modelos que 

contribuem para a compreensão de suas propriedades e para isto se faz importante, por 

exemplo, a inclusão do campo cristalino. Tal interação é fundamental na determinação da 

mudança de orientação magnética espontânea em alguns compostos como o RX2 [6], a 

explicação de anomalias presentes nas curvas de entropia magnética do DyAl2, etc. Tais 

sistemas podem ser modelados através de hamiltonianos descritos pela interação de troca 

entre íons (na aproximação do campo molecular), da interação com o campo cristalino e 

com um campo magnético aplicado, possibilitando calcular as propriedades magnéticas e 

térmicas de interesse.  

Em nosso trabalho, estamos interessados no somente em estudar como a 

reorientação de spin em compostos intermetálicos, contendo terras raras como elemento 

magnético, deixa a sua “assinatura” nas curvas magnéticas, mas principalmente na 

possibilidade de produção de calor latente. Para efetivar este objetivo foi necessário 

lançarmos mão da álgebra descritiva do campo cristalino, uma vez que é o principal 

responsável pela definição da direção de fácil magnetização dos compostos intermetálicos 
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em estudo, além de atuar intimamente na reorientação de spin espontânea ou induzida. 

Vale destacar que a anisotropia advinda do campo elétrico cristalino é a principal 

responsável pelos efeitos magnéticos anisotrópicos discutido na literatura [2] [7].   

Esta dissertação está distribuída em cinco capítulos. Toda a fundamentação teórica 

necessária á compreensão, e sobre a qual todo o trabalho encontra-se alicerçado, está 

disposta nos capítulos 1-3. Sendo o capítulo 2 tratado com especial atenção, pois são 

apresentados e discutidos os fundamentos do modelo teórico consolidado no cerne da 

comunidade cientifica. Ali consideramos o hamiltoniano de campo cristalino proposto por 

Lea, Leask e Wolf, o qual, junto da parcela responsável em descrever a contribuição 

energética magnética, permite extrair informações magnéticas cruciais no comportamento 

dos compostos RX2. Inclusive estas informações encontram-se detalhadas a partir do 

capitulo 4, onde discutimos de forma mais direcionada as consequências da reorientação de 

spin em compostos com terras raras, além de apresentarmos os resultados obtidos com a 

utilização do hamiltoniano modelo aplicado aos RX2. Finalmente, no capitulo 5 

apresentamos nossas conclusões.  
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2 Terras raras 

 

O termo terras raras (TR) está relacionado ao grupo de 16 elementos químicos 

presentes na tabela periódica que se inicia no lantânio (La,     ) e termina com o lutécio 

(Lu,     ), além do ítrio (Y,     ) e o escândio (Sc,     ). Estes elementos foram 

assim denominados, por serem encontrados na natureza na forma de óxidos de dois 

minerais (devido a isto eram chamados de “terras” como era usual na época) e por 

parecerem raros, com exceção do promécio que não ocorre na natureza [8]. Esta “raridade” 

é aparente, pois o ítrio, por exemplo, é mais abundante do que o cádmio ou mercúrio [9]. 

Estes elementos apresentam similaridades nas propriedades químicas, principalmente do La 

ao Lu, o que causou um grande impecilho na produção de amostras com grande grau de 

pureza a baixo custo.  

As terras raras são bastante instigadoras, uma vez que apresentam comportamento 

singular quando compõem sólidos. Inclusive a investigação das suas propriedades fisicas é 

facilitada com a substituição do íon trivalente por outro de mesmo número de oxidação 

conservando a estrutura cristalina. Embora a investigação das estruturas magnéticas das 

terras raras tenha sido uma área de pesquisa ativa nas últimas décadas, o campo atraiu 

recentemente novos interesses, devido, em grande parte, ao desenvolvimento de raios-X de 

alta resolução e de técnicas de difração de nêutrons. Pesquisas recentes trazem uma ampla 

revisão relativa a susceptibilidade magnética dos lantanídeos leves [10]. Uma grande 

extensão de trabalhos tambem é dedicada ao comportamento da superfície magnética, na 

maioria deles tratando do depósito de Gd, Dy, Tb e Er em um metal não magnético [8] [10]. 

Já a abordagem a respeito da alteração do ordenamento e orientação magnética, em um 

material ferromagnético, consólidou-se há alguns anos atrás [6] [10] [11].  

Nas terras raras, os elétrons    e    são deslocalizados e dão origem a banda de 

condução. Por outro lado, os elétrons    permanecem localizados e “blindados” pela 

camada mais externa dos íons lantanídeos, com pouca ou nenhuma  sobreposição entre as 

funções de onda centradas em dois átomos adjacentes, permitindo descrever a camada    

como no átomo livre. Geralmente estes íons são encontrados com a valência   , podendo 

ser integrantes de sólidos cristalinos ou no estado livre. Exceções ocorrem frequentemente 

para Ce, Eu, Yb, devido à tendência de adotar um estado com camadas    vazias, semi 

cheia ou completa [12].  

Para os elementos terras raras, a camada     é preenchida continuamente de     para o lantânio até      para o lutécio. Os raios dos íons trivalentes diminuem com 

a variação do número atômico, de      ̇ (cério) a 0.94 ̇ (itérbio), este fenômeno é conhecido 

como contração dos lantanídeos [13] e tem origem na blindagem imperfeita de um elétron 
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   pelos elétrons    e   . Sequencialmente, através da série dos lantanídeos, a carga 

nuclear em conjunto com o número de elétrons    sofre um incremento gradual. Devido a 

imperfeição na blindagem o aumento no número de elétrons acarreta em um crescimento na 

carga nuclear efetiva causando a redução da camada   . 

O intenso acoplamento Russell-Saunders existente entre o momento angular orbital   e o momento de spin   produz um multipleto fundamental caracterizado pelo momento 

total  , dado pelas regras de Hund, com módulo variando entre |   | e |   |. O vetor   é 

resultante do acoplamento dos momentos orbitais eletrônicos individuais   , enquanto o 

vetor   surge da troca intra-atômica. O número de elétrons    blindados na camada interna 

causa a distinção no comportamento magnético iônico produzindo momentos magnéticos 

dados por: 

  ⃗      ⃗     (2.1) 

onde   é o denominado fator de Landé (                       ),    é o magneton de 

Bohr (5.79x10-2meV.T-1) e   ̅o momento angular total. 

 

A descrição das características magnéticas dos compostos formados por íons 

lantanídeos tem inicio na distribuição eletrônica, a qual é feita com base nas regras de Hund 

[13]. Essas regras informam que as configurações eletrônicas dos átomos no estado 

fundamental são tais que os elétrons tendem a ocupar orbitais de menor energia. Assim, a 

energia total do átomo é minimizada [14]. Aplicadas a elétrons em uma camada atômica, tais 

regras afirmam que o estado fundamental será ajustado da seguinte forma (vide tabela 2-1): 

 

1. Dos muitos termos espectroscópicos originados de uma dada configuração 

eletrônica, aquele que possuir mais alto valor de  , ou seja, maior multiplicidade, 

correponderá a mais baixa energia. (Esta regra é geralmente conhecida como a 

“regra de multiplicidade máxima”). 

2. Para uma configuração eletrônica, caso se verifique igualdade em   terá menor 

energia aquele de maior momento angular total  . 

3. O valor momento angular total   será definido levando em conta a condição de 

preenchimento que se encontra a respectiva camada em análise: 

i. O nível com o menor valor de   é o mais estável se a subcamada estiver com 

menos da metade preenchida. 

ii. O nível com o mais elevado valor de   é o mais estável se a subcamada estiver 

com mais da metade preenchida. 
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iii. Quando a camada está preenchida exatamente na metade, a primeira regra 

leva a    , logo    . 

 

Utilizando as regras descritas acima em um átomo polieletrônico, os diferentes níveis, 

correspondendo à configuração fundamental, podem ser organizados de forma coerente de 

acordo com suas energias sem levar em conta análises detalhadas das interações 

magnéticas e eletrostáticas [15], com exceção do Eu3+ e Sm3+. Nestes a separação entre o 

multipleto fundamental e o seguinte multipleto é de aproximadamente 0.1 eV, tornando 

fundamental considerar este último nas descrições magnéticas destes íons.  

 

Tabela 2-1: Algumas propriedades das terras raras 

Z Íon Ion 

Trivalente 

lz=3 (3,2,1,0,-1,-2,-3)     ∑        

57 Lantanio3+ [Xe] 4f0 - 0 0 0 - 

58 Cério3+ [Xe] 4f1   ½ 3 5/2 6/7 

59 Praseodímio3 [Xe] 4f2     1 5 4 4/5 

60 Neodimio3+ [Xe] 4f3       3/2 6 9/2 8/11 

61 Promécio3+ [Xe] 4f4         2 6 4 3/5 

62 Samário3+ [Xe] 4f5           5/2 5 5/2 2/7 

63 Európio3+ [Xe] 4f6             3 3 0 - 

64 Gadolínio3+ [Xe] 4f7               7/2 0 7/2 2 

65 Térbio3+ [Xe] 4f8                3 3 6 3/2 

66 Disprósio3+ [Xe] 4f9                 5/2 5 15/2 4/3 

67 Hólmio3+ [Xe] 4f10                  2 6 8 5/4 

68 Érbio3+ [Xe] 4f11                   3/2 6 15/2 6/5 

69 Túlio3+ [Xe] 4f12                    1 5 6 7/6 

70 Itérbio3+ [Xe] 4f13                     ½ 3 7/2 8/7 

71 Lutécio3+ [Xe] 4f14                      0 0 0 - 

 

A investigação das propriedades de anisotropia das terras raras esta baseada nas 

interações coulombianas entre os íons e, essencialmente, existem três aproximações 

viáveis. Estas são: a de valência; do modelo do campo elétrico cristalino e a teoria do orbital 

molecular. Em nosso trabalho utilizamos o modelo do campo cristalino para estudar as 

características magneto-térmicas das series RAl2 e RNi2.  

Fisicamente, a teoria do orbital molecular apresenta-se muito atraente, mas de 

álgebra extremamente complicada. Em contraste, a teoria do campo elétrico cristalino está 

baseada em um conceito muito simples e elegante que, entretanto, envolve parâmetros que 

são mais bem caracterizados experimentalmente. 
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A teoria do campo cristalino em cristais de lantanídeos e actinídeos utiliza um 

esquema de parametrização assumindo que: 

 O átomo está em um estado definido de ionização 

 A interação do átomo com a vizinhança eletrônica pode ser expressa em termos do 

potencial eletrostático clássico. 

A determinação da magnitude do potencial eletrostático é uma tarefa trabalhosa, 

entretanto, ela é simplificada pela aproximação do modelo de carga pontual. Uma descrição 

abrangente encontra-se elaborada por Hutchings [16]. Nesta descrição os potenciais 

eletrostáticos produzidos pelos vizinhos eletrônicos são somados, sob hipótese de 

distribuição de cargas aproximadamente pontuais. 

 

2.1 Interações entre momentos magnéticos. 

 

Anteriormente discutimos como proceder com o preenchimento dos orbitais 

eletrônicos, obedecendo às regras de Hund. Vale resaltar que, seguindo estas regras, os 

elementos da tabela periódica com elétrons desemparelhados seriam magnéticos, todavia, 

isto não é observado. Realmente, apenas alguns compostos com elementos de transição, 

em que a camada 3d está incompleta, e/ou lantanídeos com a camada 4f incompleta e/ou 

actinídeos com a camada 5f incompleta são magnéticos.  

As camadas eletrônicas incompletas dos íons RX2 com momento orbital não nulo, 

não possuem simetria esférica. Quando um lantanídeo está localizado em um cristal, os 

seus elétrons interagem com as cargas da rede cristalina. Entretanto, este elétron não fica 

submetido apenas a esta interação. No hamiltoniano total ainda devem estar presentes as 

interações coulombiana (elétron-núcleo), acoplamento spin-órbita, troca e Zeeman1. 

                            (2.2) 

 

Para descrever o acoplamento spin-órbita, é necessário primeiramente, 

consideramos o esquema de acoplamento Russell-Saunders, que é um procedimento 

                                                           
1 Os níveis de energia de um átomo ou íon são      degenerados quando não estão submetidos a agentes 

externos, como campo magnético e/ou elétrico. Esta degenerescência pode ser parcialmente ou completamente removida pela 

ação do campo externo. Quando um campo magnético externo ( ⃗⃗⃗   )  é aplicado ao sistema, os momentos magnéticos  ̅       ̅de cada átomo irão interagir com o campo magnético através da interação Zeeman, resultando em níveis de energia 

completamente desdobrados caracterizados por valores particulares de    variando na faixa        .  
O hamiltoniano do efeito Zeeman para a interação entre  -elétrons e o campo magnético  ⃗⃗⃗ é escrito como se 

segue:       ∑  ⃗⃗⃗      ⃗               (2.3) 
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preciso para os elétrons   . Neste, os spins individuais ( ⃗ ) se acoplam através da interação 

de troca dando origem ao spin total ( ⃗) da subcamada incompletamente preenchida. Isto é 

similar à interação coulombiana que combina os momentos angulares individuas ( ⃗ ) para 

obter o momento angular total ( ⃗⃗). 

 










i

i
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               (2.4) 

 

Como consequência do teorema de Wigner-Eckart, a energia do acoplamento de  ⃗⃗ 

com  ⃗ toma a seguinte forma: 

          ⃗⃗  ⃗              (2.5) 

Sendo:           ∫              

 

Os sinais + ou – estão relacionados com o grau de preenchimento da subcamada. 

Definidos os momentos   e  , estes se acoplam para originar o momento angular total  . Os 

momentos obedecem às regras de operações entre matrizes sendo        ,         e        . No acoplamento    um par de valores  ,   caracteriza um termo, 

representado por 2S+1XJ, com X = S; P; D;..., dependendo do valor de L.  

 

Tabela 2-2: Relação entre o momento angular orbital e a representação do estado fundamental 

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X S P D F G H I J L 

 

Os valores possíveis de   variam entre |   | e |   |. Cada grupo de níveis é 

chamado de multipleto, sendo o menos energético chamado de estado fundamental. O 

desdobramento em diferentes níveis ocorre porque os momentos   e   interagem um com o 

outro através do acoplamento spin-órbita. Devido a esta interação os vetores  ⃗⃗ e  ⃗ exercem 

um torque entre si, acarretando na precessão em torno de  ⃗. Isto leva a uma situação como 

a ilustrada na figura 2-1. 
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Podemos observar na figura 2-1 que os momentos individuais  ⃗  e  ⃗  também 

precessam em torno de  ⃗. Vale salientar que o momento total  ⃗      ⃗   ⃗  não é colinear 

a  ⃗, mas inclinado na direção do spin, devido a grande razão giromagnética, e forma um 

ângulo   com  ⃗ acarrentando na precessão em torno do momento total. A frequência de 

precessão é bastante alta, de modo que, apenas a componente de  ⃗    na direção de  ⃗ é 

observada, enquanto que as outras componentes se anulam. Sendo assim: 

                                  (2.6) 

 

A interação coulombiana vai definir os estados   e  , e a interação spin-órbita abre 

os multipletos em diferentes níveis de energia dependentes de  . Abaixo é representado um 

esquema de energia dos multipletos I e F do íon Nd3+. 

 

Figura 2-1: Representação esquemática da 
interação spin-órbita (L - S). 

Figura 2-2: Influência das interações sobre os estados do íon Nd
3+

 [43] 
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Tratando o campo cristalino como uma pertubação no estado de íon-livre 

distinguem-se três diferentes casos, dependendo da magnitude relativa do CF com respeito 

aos termos que ocorrem na hamiltoniana de íon livre: 

 No caso da interação de campo forte o campo cristalino é da ordem da 

repulsão inter-eletrônica. Nesta situação é tratada inicialmente a energia cinética 

juntamente com a interação coulombiana do elétron com o núcleo. As funções de 

onda de ordem zero calculadas a partir da teoria da pertubação são classificadas 

pelas diferentes projeções do momento angular do  -ésimo elétron na direção  ̂. 

Esta interação é observada nas séries dos elementos de transição    e    [3]. 

               

 

 O caso da interação de campo intermediário considera que o CF é 

menor do que a energia cinética e coulombiana, entretanto maior que o acoplamento 

spin-órbita. Neste caso   é um bom número para definir os estados. As funções de 

onda de ordem zero são classificadas pela projeção do momento angular orbital na 

direção  ̂. Este caso é frequente na série    [17]. 

               

 

 O caso de campo fraco considera o CF menos intenso que o 

acoplamento spin-órbita, entretanto, mais forte que as interações spin-spin e 

hiperfina. Neste caso o número quântico que melhor descreve os estados é  , que 

resulta da soma entre   e  . Este caso é o de maior interesse para este trabalho, 

pois os elementos terras raras são tratados a partir deste esquema [3]. 

               

 

2.2 O campo cristalino 

 

Em compostos intermetálicos os átomos ou íons terras raras são cercados por 

outros íons de maneira que a forma da distribuição (coordenação) define a estrutura 

cristalina. Em sistemas metálicos os átomos constituintes da rede produzem uma carga 

efetiva que se origina a partir da cessão substancial dos elétrons de valência à banda de 

condução. Desta forma os íons positivos resultantes são blindados pelos elétrons de 

condução fazendo a carga efetiva menor do que as cargas iônicas correspondentes. O 
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potencial eletrostático experimentado pelos elétrons desemparelhados é chamado de campo 

elétrico cristalino ou campo ligante (CF). A ação do campo cristalino sobre os elétrons    

das terras raras (TR) acarreta inicialmente na reorientação da nuvem de carga eletrônica em 

uma direção energeticamente favorável levando o momento orbital associado a ter uma 

direção preferencial no cristal, o que por sua vez implica em uma preferência direcional do 

spin, acarretando no desdobramento energético parcial do multipleto fundamental 

degenerado      em novos níveis de energia [18].  

Investigar os efeitos causados pelo CF sobre os elétrons    é fundamental na 

análise do comportamento magnético dos compostos intermetálicos      e       pois as 

características magnéticas destes sólidos advêm destes elétrons. A teoria do CF aplicada 

em compostos e ligas com íons de terras raras utiliza parâmetros que são essencialmente 

produtos da magnitude do potencial eletrostático e das propriedades do íon livre. O número 

desses parâmetros depende do grau de simetria e dos elétrons afetados.  

   

2.3 Origem do campo cristalino  

 

O campo cristalino (CF) é derivado da interação eletrostática entre o íon de terra 

rara e a vizinhança iônica deste cristal. No tratamento de Hutchings [16] os orbitais vizinhos 

são modelados como cargas pontuais. A intensidade e a natureza dos efeitos do CF 

dependem essencialmente da simetria local. No caso dos sistemas cúbicos de nosso 

interesse, uma simetria bastante comum é a octaédrica mostrada na figura 2-3. Neste caso, 

o lantanídeo ocupa o centro de um octaedro e fica cercado por íons       ou       em cada 

vértice, por exemplo. Assim, o campo cristalino decorre principalmente da repulsão 

eletrostática experimentada pelos orbitais eletrônicos devido à sobreposição das funções de 

onda. Outra simetria bastante comum, a tetraédrica, é apresentada na figura 2-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2-4: Átomo metálico em um 
ambiente tetraédrico. 

Figura 2-3: Átomo metálico em 
ambiente octaédrico. 
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2.4 Modelo de cargas pontuais.  

 

Uma proposta de interpretação dos desdobramentos provocados pela interação do 

CF com os elétrons   , surge da  aproximação da nuvem eletrônica a uma partícula pontual. 

Neste modelo, das cargas pontuais, os efeitos do CF são considerados como perturbações 

sobre as funções de onda e níveis de energia do íon livre, tendo como tarefa principal a 

determinação do hamiltoniano perturbado e dos seus elementos de matriz. 

Por desconsiderar, principalmente, a sobreposição das funções de onda dos íons 

magnéticos com a vizinhança, o modelo surge como uma primeira aproximação com o 

intuito de ilustrar os princípios envolvidos.  

A determinação do hamiltoniano perturbado se inicia com o cálculo do potencial 

eletrostático        produzido pela vizinhança eletrônica em um ponto       próximo à 

localização do íon magnético: 

         ∑                  (2.7) 

 

O somatório em   é feito em relação aos ligantes a uma distância   da origem. Se o 

íon central possui distribuição discreta de carga elétrica de módulo   , então a energia 

eletrostática será: 

   ∑ ∑                      (2.8) 

 

O somatório ∑   leva em conta os elétrons    desemparelhados presentes nas 

camadas semipreenchidas, uma vez que, o CF atua nos elétrons das camadas preenchidas 

apenas em ordem superior. O cálculo do potencial eletrostático cristalino pode ser realizado 

em coordenadas cartesianas ou diretamente em termo dos harmônicos esféricos. 

Outro método, relativamente mais prático, foi descrito por Stevens (1952) [19]. 

 

2.5 Cálculo dos elementos de matriz com os operadores 

equivalentes de Stevens. 

 

Para íons TR a energia do acoplamento spin-órbita é muito mais intensa que o CF. 

Por esta razão pode-se restringir o cálculo dos elementos de matriz do hamiltoniano de 

campo cristalino ao multipleto fundamental, e simplificar consideravelmente os cálculos. 

Stevens (1952) [19] desenvolveu um método que consiste na substituição da soma dos 

polinômios       e    que ocorrem no modelo cartesiano (vide apêndice A) por uma soma 
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dos operadores          e   , respectivamente, atentando para dar conta da não 

comutatividade dos operadores do momento angular. 

A tabela abaixo ilustra alguns exemplos: 

 

Tabela 2-3: Lista de alguns operadores equivalentes de Stevens. ∑                             

∑              [       ]          

∑  {                }                          

∑                                                    

 

As constantes de proporcionalidade   ,    e    estão diretamente relacionadas ao 

grau dos polinômios de segunda, quarta e sexta ordens respectivamente, e são 

incorporados aos momentos radiais de ordem superior   ,    e    no hamiltoniano, e 

deixados como parâmetros de ajuste.  

A utilização destes operadores se inicia com a definição da função         , 

relacionada com os harmônicos esféricos tesserais via: 

 

                         (2.9) 

 

As grandezas 
      são as que aparecem dentro dos colchetes na tabela de 

harmônicos esféricos tesserais em Hutchings [16]. A partir dai é possível estabelecer a 

relação: 

 ∑                                           (2.10) 

 

Onde    é o fator multiplicativo:      ;      ;       (vide tabela 2-4). As 

médias       e    são reproduzidas na tabela 2-5: 
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Tabela 2-4: Fatores multiplicativos de Stevens para íons TR
+3

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substituindo (2.10) em (2.9) com o auxílio de (A.23) obtemos o potencial 

eletrostático como se segue: 

             ∑ ∑                               (2.11) 

 

A partir de agora os     serão chamados de coeficientes dos operadores 

equivalentes de Stevens. Entretanto, na literatura são mais conhecidos como parâmetros de 

campo cristalino e representam: 

                                   (2.12) 

 

Substituindo (2.12) em (2.11) é obtido o potencial eletrostático em termos dos 

operadores de Stevens e dos parâmetros de campo cristalino. Ao ser multiplicado pelo 

módulo da carga eletrônica fornece o hamiltoniano de campo cristalino: 

     | |∑ ∑                            (2.13) 

 

Com o uso dos operadores     listados por Hutchings, associados aos parâmetros 

de campo cristalino de quarta e sexta ordens, chegamos ao seguinte hamiltoniano para o 

campo cristalino no caso de simetria cúbica: 

                                                 (2.14) 

 

Íon                      

Ce -5.71 63.5 0 

Pr -2.10 -7.35 61.0 

Nd -0.643 -2.91 -38.0 

Pm 0.771 4.08 60.8 

Sm 4.13 25.0 0 

Tb -1.01 1.22 -1.12 

Dy -0.635 -0.592 1.03 

Ho -0.222 -0.333 -1.30 

Er 0.254 0.444 2.07 

Tm 1.01 1.63 -5.60 

Yb 3.17 -17.3 148.0 

Tabela 2-5: r
l 

 para diferentes íons TR
+3

 

Íon          

Ce 1.200 3.455 21.226 

Pr 1.086 2.822 15.726 

Nd 1.001 2.401 12.396 

Sm 0.883 1.897 8.775 

Eu 0.938 2.273 11.670 

Gd 0.785 1.515 6.281 

Dy 0.726 1.322 5.102 

Er 0.666 1.126 3.978 

Yb 0.613 0.960 3.104 
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Com parâmetros     e     relativos às simetrias cúbicas listados na tabela 2-6: 

 

Tabela 2-6: Coeficientes     e     para três sítios em sistemas cúbicos. 

          

Cúbica  | |             | |        

Octaédrica   | |              | |        

Tetraédrica  | |              | |        

 

2.6 O hamiltoniano de campo cristalino cúbico na notação de 

Lea-Leask-Wolf. 

 

Uma notação mais simplificada do hamiltoniano de CF foi descrita por Lea-Leask-

Wolf (LLW) [20]. Após realizar um estudo sistemático sobre os autovalores e autofunções 

baseados nos parâmetros     e    . Observou-se que as matrizes    , construídas a partir de 

um valor definido do momento angular total  , são de ordem          . Sendo 

que os elementos de matriz de     possuem fatores comuns, os quais para termos de quarta 

e sexta ordem são designados por    e    respectivamente. Sendo assim, escrevendo             e              fica: 

                                          (2.15) 

 

É necessário que sejam contemplados todos os possíveis valores entre a razão dos 

termos de quarta e sexta ordem em (2.14), desta forma define-se: 

 

 
 


xWF
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B

6

0

6

4

0

4
                   (2.16) 

 

Ao substituir (2.16) em (2.15) se obtém:  

      [               | |           ]               (2.17) 
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A expressão (2.17) é o hamiltoniano de CF para a simetria cúbica na notação de 

LLW, na qual   contido no intervalo       , representa o peso relativo à contribuição do 

termo de quarta ordem, e   | | o peso relativo do termo de sexta ordem.   fornece a escala 

de energia. Os fatores    e    de nosso interesse são tabulados na tabela 2-7. 

 

Tabela 2-7: Valores de    e    relativos aos respectivos TR. 

Íon (+3) F4 F6 

Tb 60 7560 

Dy 60 13860 

Ho 60 13860 

Er 60 13860 

 

2.7 A interação de troca 

 

Prosseguindo com a descrição das principais grandezas físicas integrantes de (2.2), 

exploramos agora a interação de troca. Esta interação de caráter puramente quântico, 

responde a questionamentos sobre a origem do ordenamento magnético apresentado por 

sólidos magnéticos em temperaturas elevadas, não justificáveis pela interação dipolar 

magnética. 

Em 1907 Pierre Weiss [3] postulou que os spins interagiam entre si através de um 

campo molecular. Todavia, este postulado não anunciava nada sobre a origem física de tal 

campo. Doravante considerando a proporcionalidade entre  ⃗⃗⃗ e a magnetização existente 

pode-se inferir que o fenômeno possui caráter cooperativo, pois, quanto mais alto for o grau 

de alinhamento entre spins em uma determinada região do cristal maior será a força que 

tende a alinhar qualquer spin na região.  

Esta natureza cooperativa é claramente demonstrada com a diminuição do módulo 

da magnetização espontânea devido ao aumento da temperatura, enquanto que próximo ao 

zero absoluto o valor é maximizado. Portanto, o resultado da elevação da temperatura é um 

aumento mais rápido no desalinhamento entre spins, culminando em desordem quase total 

na temperatura de Curie. 

Como a ordem de grandeza da interação dipolar é muito pequena, a origem do 

campo molecular deve ter outra origem, pois, alguns compostos apresentam alinhamento 

em temperaturas elevadas. Por exemplo, o GdZn apresenta alinhamento até Tc = 268K. De 

fato, a origem do campo molecular está na interação de troca cuja natureza é puramente 

quântica, sendo resultado da necessidade de anti-simetrização das funções de onda de 

férmíons idênticos. Quando isto é realizado verifica-se que a energia de Coulomb de um 
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sistema de elétrons é afetada pela orientação relativa dos seus spins. Existe, portanto, uma 

distribuição espacial diferente das nuvens de carga, que depende da orientação relativa dos 

spins. 

A energia de troca é uma parte importante da energia total da ligação covalente em 

alguns sólidos. Heisenberg mostrou que ela também desempenha um papel fundamental no 

ferromagnetismo. Iremos discutir a formulação da interação de troca, chegando até o 

hamiltoniano de Heisenberg, e sua conexão com o conceito de campo molecular. 

 

2.7.1 Origem da troca  

 

Considere primeiramente a equação de Schrödinger: 

                              (2.18) 

 

A função de onda que aparece acima pode ser separada em uma parte espacial e 

outra temporal, i.e., 

          .                   (2.19) 

 

Além disso, a parte espacial obedece a seguinte condição: 

        .                   (2.20) 

 

Considere agora, um sistema formado por dois elétrons de coordenadas espaciais   

e   , coordenadas de spin    e    e estados não degenerados de energia. Por convenção,   

pode ser +1 ou -1, correspondendo a projeção   dos spins (   ⁄ ). 

As funções de onda individuais satisfazem 

      ⃗       ⃗  ,                  (2.21) 

      ⃗       ⃗ .                  (2.22) 

 

Os subscritos   e   são números quânticos que rotulam os estados dos elétrons, 

enquanto que    e    são as energias correspondentes. Logo, o Hamiltoniano total do par de 

elétrons, supondo que não sejam interagentes, é a soma dos Hamiltonianos parciais. 
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                          (2.23) 

 

Com o auxílio de (2.47) temos as autofunções do hamiltoniano total: 

       ⃗    ⃗ ,                   (2.24) 

       ⃗    ⃗ .                   (2.25) 

 

Que representam combinações lineares das funções de onda eletrônica indicando 

as possíveis ocupações, com autovalores        . 

Para o caso dos elétrons interagentes entre si é necessário introduzir um termo 

extra no hamiltoniano (2.50) para dar conta do potencial coulombiano. Ou seja: 

          ⃗  ⃗                    (2.26) 

 

Neste ponto fazemos uso da teoria de perturbação e obtemos os estados de 

energia abaixo: 

         .                    (2.27) 

 

Que podem ser obtidos a partir da resolução da equação secular, com o auxílio das 

funções de onda não perturbadas    e   , tal que: 

 |  |      |                 |   |  |   |                 |      | |                   (2.28) 

 

Considere os kets |  e |  referentes à    e    respectivamente. Vamos mostrar 

que os elementos     e     são simétricos, para isso consideramos primeiramente que  |    seja o bra, que é dual a    |  então: 

  |   |   |     | .                  (2.29) 

 

Por outro lado  |  =  |  , então: 

  |     |  {  |     | }    |   |  .               (2.30) 

 

Lembrando que para um operador hermitiano  ̂   ̂ logo: 
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 |   |    |   | .                  (2.31) 

 

Os autovalores obtidos da equação (2.53) são: 

                                 (2.32) 

 

Com       |   |   |   | ,                (2.33a)      |   |   |   | .                (2.33b) 

     é a energia eletrostática dos elétrons nos estados não perturbados, e   é a 

chamada integral de troca. Os auto vetores são: 

 

     √      .                   (2.34) 

 

Segundo o principio da exclusão de Pauli, as funções de onda totais dos elétrons 

(que são partículas com spin   ⁄ , isto é, férmions) são antissimétricas porque trocam de sinal 

quando são intercambiadas.  

Esta anti-simetria pode ser obtida por meio da combinação de uma função espacial   com a função de spin   (usaremos os índices subscritos A: antissimétrico, S: simétrico): 

    ⃗  ⃗                         (2.35a)    ⃗  ⃗                         (2.35b) 

 

onde a função de spin antissimétrica tem a seguinte forma: 

     √            ,                 (2.36) 

 

Aqui,    é a função de onda de spin up do  -ésimo elétron e    a função de 

onda de spin down do  -ésimo elétron.  

Por sua vez a função de onda de spin simétrica pode tomar as seguintes formas: 

 

   {       √                                   (2.37) 
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Portanto, são encontrados para os dois spins 
  , três funções de spin simétricas 

correspondendo a um spin total     (paralelos), e uma única função antissimétrica 

correspondendo a     (antiparalelos). Desta forma, temos dois casos possíveis: 

 {                                                                     (2.38) 

 

Os sinais em (2.32) e (2.34) são os mesmos, e indicam a condição de simetria dos 

termos espacial e de spin das funções de onda. Se positivo, o termo relativo a função  

espacial será simétrico, e com isso a função de spin será antissimétrica   . Sendo       

correspondente ao estado energético mínimo. Enquanto o sinal de negativo corresponde a 

função de spin simétrica, sendo       concordante com o estado fundamental. De forma 

coesa temos: 

      : o estado fundamental é    (singleto).      : o estado fundamental é    (tripleto). 

 

Tendo em vista que a energia   nesses dois casos depende da orientação relativa 

entre os spins eletrônicos; é suficiente incrementar ao hamiltoniano o produto escalar: 

  ̂   ̂                      (2.39) 

 

Logo, a conexão entre as partes orbital e de spin é indireta e imposta pela anti-

ssimetria da função de onda total. Por conta desta conexão, o efeito da interação 

eletrostática entre as cargas eletrônicas pode ser descrito como uma interação entre spins. 

Vamos agora escrever (2.39) da seguinte forma: 

  ̂   ̂    [( ̂   ̂ )   ̂    ̂  ],                 (2.40) 

  ⃗    ⃗     ,                   (2.41) ( ̂   ̂ )      .                  (2.42) 

 

O valor de (2.42) será nulo para spins antiparalelos    , ou igual a  , no caso 

de spins paralelos    . 

As energias correspondentes: 
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              para  ̂   ̂                      (2.43a)               para  ̂   ̂                     (2.43b) 

 

Adicionando       ̂   ̂        em (2.43a) e       ̂   ̂        em (2.43b) 

se obtém a equação:  

                      ̂   ̂                  (2.44) 

 

Do cálculo realizado podemos concluir que a introdução do termo     leva ao 

surgimento de um novo termo de energia que pode ser sintetizado com a inclusão de um 

termo dependente da orientação dos spins na energia: 

       ̂   ̂                    (2.45) 

 

Para um sólido cristalino a hamiltoniana que descreve a interação é: 

       ∑     ⃗   ⃗                      (2.46) 

 

O produto escalar  ⃗   ⃗  é tomado levando em conta os pares eletrônicos e   é o 

parâmetro efetivo de troca. A expressão (2.46) conhecida como hamiltoniana de Heisenberg 

é a base de diferentes aproximações necessárias para a análise de propriedades 

magnéticas dos materiais. Como nossa pesquisa estuda o comportamento magnético de 

compostos intermetálicos baseados em terra rara utilizamos o número quântico  . A 

substituição de   por   é feita levando em conta a relação entre estes operadores. 

 

2.8 Reorientação de spin 

 

Compostos binários intermetálicos formados por íons terras raras tais como os que 

compõem as séries RAl2 e RNi2 possuem características magnéticas anisotrópicas devido 

aos efeitos do campo cristalino. Esta característica proporciona uma orientação magnética 

espontânea conhecida como eixo de fácil magnetização, que eventualmente, pode ser 

reorientada através de processos de resfriamento ou aquecimento sob à ação de campo 

magnético aplicado.  

Para os compostos ferromagnéticos RX2 escolhidos, a reorientação de spin provoca 

a mudança na orientação do eixo de fácil magnetização, sem alterar as estruturas 



  Terras raras 

cristalográficas.  Estas transições ocorrem de forma contínua ou descontínua, dependendo 

do modo como acontecem. Explicitamente no primeiro caso, os momentos magnéticos 

alteram gradualmente a sua orientação inicial, coincidente com o eixo magnético fácil, para 

outra em que o campo magnético externo esteja aplicado. Em contrapartida, no segundo 

caso os momentos passam da orientação inicial para outra de forma abrupta. Esta 

passagem causa descontinuidades nas principais curvas magneto térmicas representativas.  

Em ambos os casos os momentos magnéticos sofrem transições de primeira ou 

segunda ordem, e embora estas transições ocorram de duas formas distintas, a 

nomenclatura reorientação de spin (RS) responde pelas duas possibilidades. Cabendo 

assim a sua identificação, ao resultado da aplicação de alguma resposta como 
    . 

Para uma melhor compreensão do leitor vamos identificar os tipos de transições a 

partir do comportamento das derivadas         ,        . Se 
     e 

      são 

descontínuas no ponto de transição (isto é, a presença de um ponto não analítico na curva 

de entropia contra temperatura, por exemplo) a transição é de primeira ordem. Entretanto, 

se no ponto de transição 
     e 

      são contínuas, mas descontínuas para derivadas de 

ordem superior, então a transição é de segunda ordem. 

Uma forma usual de provocar a transição acontece quando um campo magnético 

externo é aplicado em uma direção diferente daquela da fácil magnetização. Um incremento 

no módulo deste campo, mantido numa direção fixa, pode levar os momentos magnéticos a 

se reorientarem ao longo desta direção, que assim se conservarão enquanto forem 

mantidas estas condições.  

Através deste procedimento é possível investigar as propriedades magneto 

térmicas de ferromagnéticos com relação às principais direções cristalográficas, e 

principalmente determinar a direção de fácil magnetização do composto. Além disso, neste 

caso, um comportamento peculiar vem à tona, um “kink” na curva de magnetização para 

algumas direções de aplicação do campo magnético, revela a temperatura de reorientação 

de spin (TR).  

Um segundo método de provocar a reorientação de spin esta baseado em manter a 

temperatura e | ⃗⃗⃗   | constantes enquanto o ângulo  , responsável em definir a direção  ⃗⃗⃗    
varia entre       . A vantagem de utilizar este procedimento é a possibilidade de obter o 

comportamento das componentes cartesianas da magnetização com o ângulo polar. 

Como a evolução das componentes cartesianas da magnetização é passível de 

cálculo, pode-se comparar a intensidade da magnetização com a componente ao longo do 

campo. Em alguns casos obtém-se um alinhamento contínuo ou pode haver reorientação de 

spin de primeira ordem no decorrer do processo e com isso os gráficos de     passarem a 
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mostrar descontinuidades em direções específicas. Isto nos permite obter os valores de 

calor latente (L) relativos à RS, já que a mudança na orientação magnética acarreta em uma 

variação na entropia magnética do composto calculada via: 

                               (2.47) 

 

Vale salientar que, nos processos como transições entre estados físicos, 

mudanças na estrutura cristalográfica ou transições ordem-ordem a energia necessária 

emitida ou absorvida é atribuída ao calor latente.  

Em nossa pesquisa é de fundamental importância a mudança da direção de 

ordem preferencial de maneira que os momentos magnéticos podem evoluir subitamente a 

níveis mais favoráveis energeticamente. Isto corresponde a uma troca de energia com o 

meio externo podendo conduzir a uma transição de primeira ordem. É importante lembrar 

que o eixo de fácil magnetização está ligado ao resultado da competição entre os termos do 

CF e da interação Zeeman. 
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3 Constantes de Anisotropia 

 

Em compostos em que as propriedades magnéticas devem-se aos orbitais 4f existe 

uma variedade de comportamentos devido à anisotropia magnética. Esta depende de 

diversos agentes intrínsecos e extrínsecos ao material [18] e suas características variam em 

relação às diferentes direções cristalográficas. A maior relevância intrínseca está na 

anisotropia magnetocristalina, que surge principalmente da interação existente entre o 

momento angular orbital eletrônico com o potencial cristalino, que por sua vez ocasiona o 

surgimento da direção preferencial conhecida como direção de fácil magnetização, onde a 

máxima saturação magnética é obtida. Esta grandeza está intimamente relacionada com 

fenômenos como a magnetoelasticidade e a magnetorresistência [2]. 

A anisotropia pode ser dividida como se segue: 

 Anisotropia magnetocristalina 

 Anisotropia de superfície 

 Anisotropia de forma 

 Anisotropia induzida: 

o Deformação plástica 

o Irradiação 

o Recozimento magnético.  

 Anisotropia de troca 

A origem da anisotropia cristalina esta intimamente ligada ao intenso acoplamento 

spin-órbita dos elétrons    que, consequentemente mantem o alinhamento de spins vizinhos 

paralelos ou antiparalelos. Nos sistemas que estudamos, a energia de troca associada à 

interação é isotrópica e depende apenas do ângulo entre spins adjacentes como prediz a 

hamiltoniana de Heisenberg, e não se tem, então, contribuição direta para a energia 

anisotrópica. Devido ao acoplamento existente entre o spin e o movimento orbital de cada 

elétron há contribuição indireta, pois, campos magnéticos externos que tentam reorientar os 

spins dos elétrons acabam alterando suas órbitas em relação à rede cristalina, que por sua 

vez, estão acopladas com o potencial cristalino. Em suma, a energia necessária para 

movimentar o sistema de spin a partir do eixo fácil, conhecida como energia anisotrópica, 

esta intimamente relacionada com a competição entre os termos magnético e cristalino via 

acoplamento spin-órbita [3]. Sobretudo a intensidade e a dependência entre energia 

magnética e o ângulo da magnetização é usualmente escrito em termos das constantes de 

anisotropia (    e embora não exista dúvida sobre a origem da anisotropia magneto 

cristalina, os detalhes continuam incertos e ainda não é possível calcular diretamente os 
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seus valores [7]. Entretanto, aproximações são viáveis ao estudo do comportamento da 

energia anisotrópica, e a realização de uma investigação a respeito das características 

magneto térmicas de um composto binário, com simetria cristalina cúbica, por exemplo, se 

inicia com a tomada da magnetização espontânea com respeito aos eixos cartesianos       e          (figura 3-1):  

 

 

Podemos escrever para os referenciais sem linha e com linha:  ⃗⃗⃗             ̂           ̂       ̂                  (3.1)  ⃗⃗⃗               ̂             ̂        ̂                 (3.2) 

ou em geral   ⃗⃗⃗        ̂     ̂     ̂                   (3.3) 

Onde os vetores unitários  ̂  ̂  ̂ e  ̂   ̂   ̂  correspondem aos eixos cristalográficos 

original e girado, respectivamente, além de    ser a magnetização espontânea. É possível 

escrever a energia anisotrópica para o caso cúbico como: 

         (                    )    (         )            (3.4) 

 

Considerando os cossenos diretores (      )  definidos a partir da magnetização 

espontânea em relação aos eixos do cristal, a energia não deverá sofrer variações quando o 

sinal for trocado. Sendo assim, na expressão (3.4) não aparecerão potências ímpares nos 

cossenos e, além disso, deve-se conservar a invariância devido a permutações. Para o caso 

cúbico, com o eixo de quantização nas direções      ,       e      , a energia anisotrópica 

adota respectivamente as seguintes formas [21]: 

                                       (          )     (3.5) 

Figura 3-1: Magnetização e o eixo cartesiano original 
(x,y,z) e girado (x´,y´,z´). 
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         {                                 [            ]}    (3.6)         {                √                }           (3.7) 

 

3.1 Anisotropia em cristais cúbicos 

 

Compostos do tipo RAl2 e RNi2 possuem simetria cristalina cúbica, para estudar a 

sua natureza magnética anisotrópica e com isso determinar a direção de fácil magnetização 

é necessário que um dos parâmetros externos, neste caso o campo magnético, aponte em 

direções especificas viabilizando a definição daquela correspondente a saturação 

magnética, pois, é mais fácil magnetizar uma amostra na mesma direção da magnetização 

dos domínios individuais não perturbados. As superfícies de energia magnética anisotrópica 

relativa às principais direções cristalográficas para o caso de | ⃗⃗⃗|    são mostradas nas 

figuras 3-2, 3-3 e 3-4 as quais indicam mínimos de energia relacionados às direções de fácil 

magnetização. Enquanto nas direções de magnetização não fácil são obtidos valores 

maiores associados a menores valores da magnetização. 

 

 

Para obtermos as superfícies utilizamos as expressões 3.5, 3.6 e 3.7 e definimos       . e       . Na figura 3-2 podemos ver os pontos onde se obtém mínimos de 

energia provenientes da equivalência existente entre                     . Para os 

outros dois casos pode se observar o eixo difícil nas direções (111).  

Caso a expressão considere campos externos não nulos (| ⃗⃗⃗⃗|   ) as curvas de 

energia magnética passam a apresentar o comportamento expresso na figura 3-5. Esta 

imagem foi construída a partir da expressão 3.8, na qual o terceiro termo representa o efeito 

Zeeman. 

Figura 3-2: Dinâmica da energia 
anisotrópica com base na 

expressão 3.6 

Figura 3-3: Dinâmica da energia 
anisotrópica com base na 

expressão 3.7 

Figura 3-4: Dinâmica da energia 
anisotrópica com base na 

expressão 3.5 
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                                         ⃗⃗⃗   ⃗     (3.8) 

 

Os mínimos de energia encontrados coincidem com o eixo de fácil magnetização, 

direção em que se obtém a magnetização de saturação. Além disso, curvas deste tipo 

podem fornecer informações a respeito do intervalo onde a anisotropia espontânea é 

dominante em comparação com o campo externo. 

Exploramos o formalismo da energia anisotrópica devido à possibilidade de 

investigar a evolução da magnetização dos compostos intermetálicos através desta 

grandeza. A proposta deste método inicia com a determinação da energia livre de 

Helmholtz2  , que pode ser obtida a partir da energia interna  , acompanhada do termo 

devido ao acoplamento térmico   : 

                   (3.9) 

 

Tomando a diferencial exata de   obtemos: 

                                (3.10) 

 

Lembrando da termodinâmica que:                               (3.11) 

com   e   as variáveis termodinâmicas extensiva e intensiva, respectivamente, 

realizamos a substituição de (3.11) em (3.10) temos: 

 

                                                           
2
 Processos termodinâmicos em que temperatura e   (variável extensiva) são mantidos constantes, ter-se-á 

energia livre de Helmholtz como potencial termodinâmico [54]. 

Figura 3-5: Energia anisotrópica magnética 
genérica 
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                             (3.12) 

Logo:                             (3.13) 

                           (3.14) 

 

Para viabilizar a análise da magnetização, através do método que usa as 

constantes de anisotropia necessitamos escrever a energia livre contemplando as devidas 

contribuições magnéticas.  

                                                                                   (3.15) 

 

Onde o primeiro termo a direita refere-se a interação de troca, enquanto o segundo 

trata do efeito Zeeman, o terceiro fornece a anisotropia e o quarto é o termo da entropia. 

Com o auxilio de (3.14), e considerando que a magnetização   e campo 

magnético   sejam as variáveis termodinâmicas extensiva e intensiva, respectivamente, 

obtemos o parâmetro  : 

 

            ,                   (3.15) 

 

que é o argumento da função de Brillouin. 

 

     [                           ].              (3.16) 

 

A magnetização é então obtida por meio de:  

 | ⃗⃗⃗|         .                   (3.17) 

 

Note a dependência existente entre a magnetização com a temperatura, campo 

magnético e a própria magnetização. Ou seja, para obtermos curvas de M versus T a campo 

magnético constante, e M versus H a temperatura constante é preciso resolver a equação 

(3.17) de forma numérica. Alguns resultados serão mostrados na seção 4.1.1. 

 



  Séries RAl2 e RNi2. 

4 Séries RAl2 e RNi2. 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos em nosso estudo para os 

compostos RX2 selecionados. São apresentados resultados de diferentes grandezas físicas 

dos compostos intermetálicos de interesse. Em particular pretendemos extrair as 

contribuições de primeira ordem (associada ao calor latente da transição de reorientação de 

spin) e de segunda ordem da reorientação ou alinhamento de spin, respectivamente.  

Os compostos intermetálicos terras raras RAl2 cristalizam em uma fase do tipo 

MgCu2 e grupo espacial Fd3m, onde os átomos R ocupam sítios formadores de uma rede 

cúbica similar à rede cristalina do tipo diamante, enquanto os íons de Al estão dispostos em 

tetraedros. Por sua vez os compostos da série RNi2 possuem estrutura cristalina cúbica com 

vacâncias regulares nos sítios das TR, formando uma superestrutura (grupo espacial F 
43m) da fase de Laves C15 dotada de parâmetro de rede medindo o dobro quando 

comparado com o da fase C15 pura (do tipo MgCu2) [22].  

Como as interações magnéticas destas séries são descritas via aproximação do 

campo molecular, então é possível analisar os resultados por meio do Hamiltoniano abaixo: 

   ̂   ̂     ̂                 (4.1) 

 

A expressão (4.1) exibe o hamiltoniano modelo, usado na investigação das 

características magnéticas dos compostos RX2. Abaixo explicitamos o que representa cada 

um dos termos a direita da equação (4.1).  

  
zzyyxxBma g JMHJMHJMHgH ˆ)cos(ˆ)cos(ˆ)cos(ˆ       (4.2)  ̂    [             |   |           ]      (4.3) 

 

No hamiltoniano (4.3) os termos têm seu significado usual, sendo aplicável apenas 

a estruturas cristalinas cúbicas, nas quais apenas os termos de quarta e sexta ordem são 

suficientes sendo nulos os de ordem superior. Por meio do parâmetro de troca  ) e os 

parâmetros de campo cristalino praticamente todas as propriedades dos materiais tipo RX2, 

tratadas aqui, podem ser descritas de forma coerente.  

A tabela 4.1 mostra a temperatura de Curie, os valores de   e  , o parâmetro de 

troca   e o eixo de fácil magnetização de alguns compostos RX2.  
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Tabela 4-1: Temperatura de Curie (TC , parâ etro de troca η , parâ etros de ca po cristali o X,W  de algu s 
compostos RAl2 e RNi2 selecionados. 

Composto Tc(K)  (T²/mev) X W(mev) Eixo fácil Ref. 

DyAl2 60.0 41.6 0.2983 -0.0111 [001] [23] [11] 

ErAl2 14.0 13.7 -0.262 -0.0252 [111] [24] [25] 

HoAl2 31.5 22.3 -0.34 0.015 [110] [6] 

DyNi2 21.0 17.5 0.49 -0.069 [001] [26] 

TbNi2 37.5 32.0 -0.73 -0.066 [111] [27] 

HoNi2 15.0 11.3 -0.44 0.021 [110] [28] [27] 

 

Com este conjunto de dados, diversas grandezas magnéticas de interesse como 

entropia, magnetização e calor latente podem ser explicadas e quantitativamente descritas. 

A solução numérica auto consistente de (4.1) (vide Apêndice D) se inicia com a 

diagonalização matricial para em seguida serem obtidos os autovalores de energia   . 

Posteriormente, obtemos as componentes (        ), módulo da magnetização   e a 

magnetização direcional   , isto é, a componente da magnetização na direção do campo 

aplicado e também a entropia magnética, a partir das seguintes relações:  

 ⟨ ⃗⃗⃗ ⟩     ∑    | ̂ |             ∑                    (4.4) 

      {∑      | ̂ |             ∑              ∑           }     (4.5) 

 

Como medidas magnetotérmicas desta série para intensidade de campo constante 

tem sido amplamente reportadas, orientaremos nossa pesquisa para o caso anisotrópico, na 

qual o campo magnético aplicado ( ⃗⃗⃗) gira no plano [110] que contem as direções [001], 

[110] e [111] conforme representado na figura 4-1. Entretanto, não omitiremos os resultados 

obtidos para o caso em que a orientação do campo magnético é constante. 
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4.1 Resultados e Discussões 

 

Discutiremos os resultados obtidos para as séries RAl2 e RNi2. Os parâmetros para 

as simulações foram considerados conforme reportados na literatura e estão listados na 

tabela 4.1. As temperaturas de Curie (TC) são reportadas nas referências indicadas na 

última coluna e o parâmetro de troca foi escolhido para reproduzir tais valores.  

 

4.1.1 DyAl2 

 

O composto intermetálico DyAl2 tem sido extensivamente estudado de maneira que 

muitas características elétricas, elásticas, magnéticas foram reportadas na literatura. A sua 

simetria cúbica de cristalização permite a modelagem com a utilização de poucos 

parâmetros. Estudos experimentais de propriedades magnéticas em materiais parentes são 

foco de interesse na pesquisa por novas propriedades [29]. Para temperaturas abaixo de     o composto DyAl2 apresenta ordenamento ferromagnético, com eixo de fácil 

magnetização em [001]. É possível causar uma mudança nesta orientação para [110] ou 

[111] com o auxilio de um campo magnético externo suficientemente intenso a temperaturas 

determinadas. A figura 4-2 ilustra a evolução do ângulo polar da magnetização em função 

da temperatura para uma direção fixa e intensidades diferentes de campo magnético. 

Figura 4-1: Representação dos eixos cristalográficos acompanhados pelas componentes cartesianas ( ⃗⃗⃗⃗        ) e direcional 

( ⃗⃗⃗⃗ ) da magnetização para  ⃗⃗⃗⃗ // [110]. O ângulo azimutal ϕ=45°. 
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Segundo nossos resultados a respeito do comportamento do ângulo polar em 

função da temperatura para o DyAl2 observamos que este composto intermetálico apresenta 

alinhamento de spin progressivo para campos magnéticos de 4T e 5T. Note que para estes 

campos há uma mudança no eixo de facil magnetização para a vizinhança de [111] e o 

aumento da temperatura conduz à direção [110]. Para | ⃗⃗⃗|     a reorientação de spin 

acontece de forma sistemática, ocorrendo inicialmente uma transição de primeira ordem 

(descontínua) em       seguida por outra de segunda ordem (contínua). Para | ⃗⃗⃗|     e    a RS acontece de forma abrupta para a direção [110] em    e    , respectivamente. 

 

 

A figura 4-3 ilustra a reorientação de spin do DyAl2 quando um campo magnético de    é aplicado na direção [110]. Sob a ação deste campo magnético, quando a temperatura 

atinge aproximadamente 23K, acontece uma mudança abrupta na orientação das 

Figura 4-3: Evolução térmica da magnetização e das componentes 

cartesianas mais a componente paralela a  ⃗⃗⃗⃗ aplicado na direção [110] do 
DyAl2 

Figura 4-2: Evolução do ângulo polar em função da temperatura para o DyAl2 

para diferentes intensidades de campo magnético,  ⃗⃗⃗⃗       . 
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componentes da magnetização        e na correspondente à direção do campo aplicado     
A mudança acontece nas proximidades do eixo fácil, [001] para a direção [110] como 

sugerido na figura 4-2. Este fenômeno é do tipo ordem-ordem e observamos que 

corresponde a uma transição descontínua (1ª ordem). Tal transição não afeta o estado 

magnético do composto, ou seja, a ordem ferromagnética é conservada. 

 

 

A figura 4-4 exibe uma situação análoga a mostrada em 4-3. Nesta ilustramos um 

novo caso em que  ⃗⃗⃗  está orientado ao longo de [111]. Para esta nova configuração 

adotamos diversos valores de | ⃗⃗⃗|  para os quais ocorre a reorientação de spin. Nesta 

imagem visualizamos a necessidade de uma maior demanda energética (isto é, 

temperaturas superiores) para efetivar a mudança na orientação magnética espontânea 

quando comparado ao mesmo evento com  ⃗⃗⃗//[110]. 

 

Figura 4-4: Comportamento da magnetização e componente na direção de  ⃗⃗⃗⃗ // [111] 
em função da temperatura para diversos módulos de campo magnético 

Figura 4-5: Comparação dos cálculos para a evolução térmica da magnetização do 
DyAl2. 

Usando HCF   Usando K0 e K1 

Usando K0 , K1 e K2 
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Para este composto, realizamos diferentes cálculos sobre a evolução térmica da 

magnetização para  ⃗⃗⃗ paralelo a [001]. Utilizamos o metódo aproximativo das constantes de 

anisotropia (vide apêndice C) e do hamiltoniano. Os resultados obtidos são mostrados na 

figura 4-5. Os círculos abertos ilustram a magnetização em função da temperatura como 

calculada pelo hamiltoniano quando  ⃗⃗⃗ é paralelo à [001]. A curva sólida em vermelho mostra 

a dinâmica da magnetização calculada a partir da expressão (3.17 e C.6), utilizando apenas    e   , enquanto os pontos azuis consideram além destas, a constante   . 

Os resultados mostraram uma melhor concordância a medida que são inseridas    
de ordem superior. O excesso de cálculos necessários para obter alguns pontos mediante a 

consideração de    acompanhados pela regular concordância, nos levou a descartar este 

procedimento para os demais compostos investigados. Porém, veficamos que o método das 

constantes de anisotropia é uma boa aproximação.  

Conforme foi apresentado nas figuras 4-3 e 4-4, existem alterações na 

magnetização com a temperatura, as quais são uma assinatura de mudanças severas na 

entropia magnética do composto.  

A figura 4-6 mostra curvas representativas da entropia magnética a campo nulo e 

campo de   , além da variação da entropia calculada através da diferença entre estas 

(amplificada na figura anexa para melhor visualização).  

Tratando da curva para campo nulo o pico encontrado coincide com a tempeartura 

de Curie do composto. A descontinuidade presente na figura concorda, como esperavámos, 

com a reorientação de spin sugerida na figura 4-3. Além disso, nesta figura observamos um 

comportamento aparentemente anômalo. Podemos observar que para baixas temperaturas 

a entropia magnética sofre uma elevação com o crescimento no módulo do campo. 

Intuitivamente, ao aumentar a intensidade do campo magnético obteríamos um melhor 

ordenamento magnético, e consequentemente uma diminuição da entropia magnética. 

Figura 4-6: Entropia magnética e sua variação para H = 0 e 2T aplicado em [110] do DyAl2. A 

figura inserida no gráfico ilustra mais claramente a dinâmica da variação da entropia. 
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Este comportamento aparentemente anômalo já foi descrito em [30] junto com uma 

adequada discussão. Basicamente [110] é um eixo difícil. O comportamento da 

magnetização em função do ângulo polar foi objeto de estudos em outros compostos [31] 

com a finalidade de caracterizar a reorientação de spin.  

Esquematicamente a reorientação de spin na temperatura TR pode ser 

representada como indicado na figura 4-7. Neste caso, as flutuações dos momentos 

magnéticos em torno da direção [001] passa a acontecer repentinamente na direção [110]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 4-8 pode ser visto o comportamento da magnetização do DyAl2 e das 

suas respectivas componentes cartesianas e paralela a  ⃗⃗⃗ em função de  . Destacamos a 

evolução de    como indicativa do tipo de transição apresentada.  ⃗⃗⃗ é rotacionado ao longo 

do plano que contem as direções [001], [111] e [110] e durante este processo até      ocorre um decréscimo contínuo na intensidade de   , para imediatamente após ser 

observado um abrupto crescimento. Esta descontinuidade informa a existência da 

reorientação de spin que se conclui quando se obtém      a partir da qual acontece um 

alinhamento de spin dependendo da intensidade do campo aplicado. 

 

 

Figura 4-8: Magnetização e suas componentes cartesiana e paralela ao campo 
aplicado em função do ângulo polar 

Figura 4-7: Esquema da reorientação de spin em TR desde a direção [001] para a 
direção [110] indicada pelas setas nos vértices dos quadrados. 
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A reorientação de spin ocorrida por conta da aplicação de  ⃗⃗⃗ com módulo constante 

e direção variável provoca o aparecimento de descontinuidades nas curvas de entropia em 

função do ângulo polar. Estes eventos só acontecem em determinados ângulos 

correspondentes a cada temperatura, conforme acontece a competição entre as 

componentes anisotrópicas e ligados a produção de calor latente indicados na figura (4-9). 

Os calores latentes foram obtidos para uma faixa de temperaturas entre 24 a 36K.  

 A literatura mostra como a variação na direção de aplicação do campo magnético 

influencia nos resultados calculados e experimentais das grandezas termodinâmicas no 

DyAl2: variação isotérmica da entropia e variação adiabática da temperatura (     ,     ). 

Reporta-se que ao orientar  ⃗⃗⃗    perpendicularmente ao eixo magnético fácil, a intensidade 

do pico presente na curva da       anisotrópico supera em cerca de 65% o pico relacionado 

com a transição de ordenamento magnético [32].  

 

 

Figura 4-9: Entropia magnética do DyAl2 para diversas temperaturas. 

Figura 4-10: Variação da entropia magnética anisotrópica para o DyAl2. 

          

 ⃗⃗⃗:             
Contrib. 2ª ordem 

(    -    )  

H=2T 
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Neste trabalho pode ser visto que o pico exibido nas curvas       é referido à 

temperatura de reorientação de spin (assim como o pico convencional acontece na 

temperatura de Curie). 

Na figura 4-10 a curva em preto mostra a variação total da entropia magnética, 

obtida a partir da diferença entre entropias calculadas levando em conta  ⃗⃗⃗        e  ⃗⃗⃗       . As contribuições devido à reorientação de spin em azul foram obtidas diretamente 

da figura 4-9. A diferença entre a variação total da entropia e a contribuição devido a 

reorientação de spin é mostrada em vermelho. Esta curva corresponde a uma contribuição 

contínua da variação da entropia anisotrópica, a mesma poderia ser testada mediante 

medidas de calor específico sob rotação relativa entre o monocristal e o campo magnético. 

 

4.1.2 HoAl2 

 

O composto HoAl2 é ferromagnético com temperatura de Curie igual a 31,5 K e 

direção de fácil magnetização no eixo cristalográfico [110] [6]. Para nossos cálculos da 

reorientação de spin neste composto usamos os parâmetros listados na tabela 4-1. Usamos 

os valores g = 5/4 e J = 8, os parâmetros de campo cristalino x =  0.34 e W = 0.015 meV 

(que foram obtidos da referência [6]) e o parâmetro de troca   = 22.3 T²/meV que foi 

calculado para reproduzir TC. 

 

A dependência térmica e magnética do ângulo polar pode ser obtido através da 

solução auto consistente das três componentes do vetor magnetização com o auxílio de 

(B.19). Para | ⃗⃗⃗   |    ,     , devemos ter      , que corresponde à direção de fácil 

magnetização orientada ao longo de [110].  

A evolução do ângulo polar com a variação da temperatura (figura 4-11) ilustra as 

transições de primeira e segunda ordem provocadas pela variação de temperatura a campo 

Figura 4-11: Ângulo polar vs. Temperatura para o HoAl2.  

H // [001] 
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constante. Note que para         a curva se mantém praticamente constante até     . A 

partir desta temperatura o ângulo polar diminui continuamente para em 20K acontecer a 

reorientação de spin de forma descontínua, na qual verificamos     . 

 

 

Conforme foi mencionado anteriormente, este composto apresenta Tc=31,5K, valor 

concordante com o resultado incluso na figura 4-12, que pode ser visualizado através dos 

quadrados abertos, representantes da evolução térmica da magnetização para | ⃗⃗⃗   |   . M 

se anula quando a temperatura atinge exatamente o valor relativo à quebra do ordenamento 

ferromagnético. As demais curvas apontaram a reorientação de spin experimentada por este 

composto ocorrendo em      (TR). Esta informação advém da componente da 

magnetização na direção do campo aplicado ( ⃗⃗⃗ ). Note os valores pequenos na intensidade 

desta grandeza acontecendo em baixas temperaturas, seguido de uma elevação abrupta 

(processo de primeira ordem) onde se obtém | ⃗⃗⃗ |  | ⃗⃗⃗| para     . Este comportamento 

Figura 4-13: Variação e entropia magnética a campos nulo e igual a 0,1T aplicado em [001] do HoAl2. A figura inserida 
no gráfico ilustra mais claramente a dinâmica da variação da entropia. 

Figura 4-12: Evolução térmica da magnetização e das componentes cartesianas mais a 

componente paralela a  ⃗⃗⃗⃗ aplicado na direção [001] do HoAl2 
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do | ⃗⃗⃗ | pode ser esperado, já que a direção de fácil magnetização do HoAl2 encontra-se em 

[110]. 

Uma anomalia, correspondente a reorientação de spin, pode ser observada na 

curva de entropia magnética com         na direção       mostrada na figura 4-13. A 

curva anexa na figura 4-13 exibe a variação térmica da entropia magnética do HoAl2. 

Observe nesta figura que a partir      o comportamento entrópico para     concorda 

com o usual, isto é, a entropia com campo não nulo fica abaixo da curva da entropia sem 

campo. Entretanto, abaixo deste valor nos deparamos, novamente, com uma anomalia 

como a apresentada pelo DyAl2. 

 

 

O nosso estudo a respeito da magnetização em função do ângulo polar considera 

um sistema de coordenadas cartesianas no qual o ângulo basal   é igual a 45  e   varia 

sistematicamente entre 0° e 90 . Nossos cálculos mostraram uma descontinuidade na curva 

M vs   revelando uma reorientação de spin. Os resultados indicam que esta mudança 

abrupta acontece devido a ação de  ⃗⃗⃗   3  suficientemente intenso rotacionado no plano 

[110]. Na figura 4-14 este efeito foi obtido ao ser utilizado | ⃗⃗⃗   |       associado à 

temperatura de 24K. Como a RS acontece em uma faixa de temperaturas, a figura 4-14 

sugere que em 24 K deve ser esperada uma descontinuidade na entropia, figura 4-15. 

                                                           
3
  ⃗⃗⃗    é o vetor campo magnético externo aplicado sobre o composto intermetálico, neste caso HoAl2. 

Figura 4-14: Magnetização e as componentes cartesianas e paralela ao campo 
aplicado ao HoAl2 em função do ângulo polar. 
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A variação angular isotérmica da entropia magnética do HoAl2, mostrada na Figura 

4-15 foi obtida com os parâmetros indicados na figura. O campo é girado continuamente 

desde a direção       para a direção      .  
Com o auxílio desta figura podemos ver que a entropia magnética no HoAl2 evolui 

de tal forma que sua continuidade é interrompida por conta da reorientação de spin. Este 

evento se torna visível na faixa de temperatura compreendida entre      e     não sendo 

visualizado no intervalo compreendido entre       e      . 

 

 

A contribuição, devida à reorientação de spin, para a variação da entropia 

anisotrópica pode ser vista na figura 4-16. É mostrada através da linha pontilhada em preto 

a parcela proveniente do cálculo convencional realizado através da diferença entre as 

entropias magnéticas nas direções [001] e [110]. As linhas pontilhadas em azul (obtidas da 

Figura 4-15: Entropia magnética do HoAl2 calculada para diversas temperaturas. 

Figura 4-16: Variação anisotrópica da entropia do HoAl2 
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figura 4-15) e vermelho (obtida pela diferença) representam as contribuições de primeira e 

segunda ordem, respectivamente. Observe a continuidade da curva correspondente ao caso 

de 2ª ordem entre 2 e 50K e a obtenção de um efeito magnetocalórico anisotrópico inverso.  

 

4.1.3 ErAl2 

 

Segundo a literatura [11] [24] este composto apresenta ordenamento 

ferromagnético em temperaturas abaixo de 14K, com eixo de fácil magnetização direcionado 

em [111]. Existe um conjunto de trabalhos diversificados a respeito do seu comportamento 

magnético convencional, entretanto, a ausência de reorientação abrupta de spin (1ª ordem) 

o torna menos atraente do que os demais RX2 estudados, para os quais este fenômeno é 

verificado. Tal ausência está associada à falta de competição entre os termos do campo 

cristalino incluindo o termo Zeeman. 

 

 

O ErAl2 apresenta apenas reorientação de spin de 2ª ordem. Neste caso os 

momentos se alinham com o campo magnético aplicado (em direção diferente do eixo 

magnético fácil) de forma suave conforme pode ser visto na figura 4-17. Nesta figura (  vs.   

para o ErAl2 ) é possível verificar o efeito da intensidade do campo magnético aplicado 

paralelamente a direção [110] sobre a reorientação de spin de 2ª ordem. Note um pequeno 

deslocamento na orientação magnética espontânea inicial do composto com o crescimento 

de | ⃗⃗⃗|, além do processo de alinhamento de spin que se conclui quando o valor do ângulo 

polar atinge 90° (direção      ). A partir desta figura reafirmamos a orientação do eixo de 

fácil magnetização em [111], pois os valores mínimos do ângulo polar situam-se em torno de 

54.7 . 

Figura 4-17: Ângulo polar em função da temperatura para o ErAl2 

H // [110] 
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A figura 4-18 exibe a dinâmica da magnetização e da componente paralela ao 

campo aplicado em relação à variação da temperatura para diversos valores de | ⃗⃗⃗|. Com o 

auxílio desta imagem podemos ver como o aumento na intensidade do campo magnético, 

direcionado em [110] desloca a temperatura de alinhamento. 

 

 

 

Com a aplicação de  ⃗⃗⃗        a entropia magnética do ErAl2 comporta-se de forma 

contínua como pode ser visto na figura 4-19. Nesta, mostra-se na curva de entropia 

magnética a campo nulo um ponto de inflexão proveniente da transição ferro-paramagnética 

do composto. Nas outras curvas podem ser observados outros pontos de inflexão ligados à 

reorientação de spin de 2ª ordem. 

Figura 4-18: Evolução térmica da magnetização e das componentes cartesianas 

mais a componente paralela a  ⃗⃗⃗⃗ aplicado na direção [110] do ErAl2 

Figura 4-19: Entropia magnética e sua variação para ErAl2 com H = 0 e 5T 
direcionado para [110]. 

H // [110] 
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A figura 4-20 apresenta o comportamento da magnetização, de Mh e das 

respectivas componentes cartesianas como função do ângulo polar  . Para os cálculos 

realizados encontramos o valor máximo da magnetização em [111]. Para este ângulo temos 

a coincidência entre   e    como foi observado na figura 4-18.  

 

 

Na figura 4-21 mostramos curvas de entropia para o composto ErAl2. A medida que  ⃗⃗⃗  de módulo 4T varia com o ângulo polar sobre o composto binário, se obtém em 

aproximadamente 54.7° (eixo de fácil magnetização) os valores mínimos para a entropia 

referentes às diversas temperaturas. Note também o comportamento entrópico usual deste 

composto, no qual a elevação da temperatura provoca um crescimento na desordem 

magnética. Por fim destacamos que a entropia evolui continuamente, de maneira que não 

há calor latente associado. 

Figura 4-20: Magnetização com as respectivas componentes cartesianas e a 
paralela ao campo aplicado em função do ângulo polar para o ErAl2 

Figura 4-21: Entropia magnética do ErAl2 em função do angulo polar 
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4.1.4 DyNi2 

 

De acordo com a literatura, o composto intermetálico DyNi2  possui ordenamento 

ferromagnético em temperaturas abaixo de 21K, com eixo de fácil magnetização em [001] 

[28]. Os parâmetros utilizados nos cálculos foram  =17.5(T²/meV), X=0,49 e W=-0.069 

(meV), sendo o parâmetro de troca escolhido capaz de reproduzir a temperatura de Curie do 

DyNi2 de 21K. Os parâmetros de campo cristalino foram extraídos de [28]. Nossos cálculos 

apontam uma variação na temperatura de reorientação de spin entre 17.4 e 19.9 a medida 

que o módulo do campo magnético, ao longo de [111], aumenta em intensidade conforme 

indica a figura 4-22.  

 

 

Para o caso de  ⃗⃗⃗//[110], vide figura 4-23, ao elevarmos a intensidade deste vetor, 

uma menor demanda de energia térmica é necessária para provocar a reorientação de spin, 

sendo que a partir de    o processo acontece já inicalmente. 

Figura 4-22: Variação do ângulo polar em função da temperatura do DyNi2 com  ⃗⃗⃗⃗ // [111]. 

Figura 4-23: Variação do ângulo polar em função da temperatura do DyNi2 com H // [110] 

H // [111] 
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Na figura 4-24 é mostrado o comportamento da magnetização e das suas 

respectivas componentes cartesianas, e direcional conforme legenda. Podemos observar a 

mudança na orientação magnética do composto em      para      na direção    .  

 

 

Na figura 4-25 uma alteração também é observada quando  ⃗⃗⃗ encontra-se paralelo 

a direção cristalográfica [111], entretanto de forma distinta ao mostrado para  ⃗⃗⃗       . 
Nesta configuração o processo transcorre de forma contínua ou de segunda ordem, 

conforme pode ser conferido com a aproximação de    com  . 

 

 

Note na figura a evolução do módulo da magnetização. Esta é tipo parabólica até 

20K para logo acontecer uma inflexão coincidente com o encontro com  ⃗⃗⃗ . Para este 

arranjo a descontinuidade fica por conta das componentes cartesianas as quais encontram 

coincidência desde a temperatura de reorientação. 

Figura 4-24: Progressão térmica da magnetização e das componentes cartesianas e 
direcional para o campo aplicado ao longo de  [110] para o DyNi2. 

Figura 4-25: Progressão térmica da magnetização e das componentes cartesianas 
e direcional para o campo aplicado ao longo de [111] para o DyNi2. 
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Comparando a figura 4-24 com 4-25 observamos na direção [110] uma 

magnetização inicial de        entanto que na direção [111] foi obtido       .  

 

 

As alterações provocadas pela ação de  ⃗⃗⃗ // [110] no DyNi2 acarretam em mudanças 

na entropia magnética, e estão expressas na figura 4-26. 

Os gráficos representam o progresso térmico da entropia magnética a campo nulo e 

para 1T com direção paralela a [110]. Também é mostrada a variação calculada a partir da 

diferença entre as duas curvas. 

Para este composto intermetálico a aplicação de  ⃗⃗⃗  paralelo a [110] e de 

intensidade    provoca o surgimento de aparentes anomalias na curva da entropia em 

função da temperatura. Assunto que já foi discutido em relação a figura 4-6 para o DyAl2. 

 
 

Figura 4-26: Variação térmica da entropia magnética do DyNi2 

para  ⃗⃗⃗⃗//[110]. 

Figura 4-27: Evolução da magnetização anisotrópica isotérmica e das 
componentes cartesianas e paralela ao campo aplicado no DyNi2 

H // [110] 
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A figura 4-27 exibe os resultados do comportamento da magnetização em função 

do ângulo polar do DyNi2 baseados nos parâmetros em anexo. A curva em vermelho mostra 

o progresso do módulo da magnetização enquanto as curvas em preto, verde e azul 

representam as componentes cartesianas e paralela ao campo aplicado em função do 

ângulo polar, respectivamente. Ao comparamos os resultados obtidos para o DyAl2 (figura 

4-8) com os dispostos na figura 4-27 concluimos que a substituição do Al2 pelo Ni2 não 

provoca mudanças siginificativas. 

A figura 4-28 mostra os resultados da entropia em função do ângulo polar. Com 

relação ao mostrado na figura 4-9 para o DyAl2, podemos notar a inclinação negativa das 

curvas após a reorientação de spin. 

 

 

Na figura 4-29 são mostradas as contribuições de primeira e segunda ordem, à 

entropia magnética anisotrópica.  

 Figura 4-29: Variação anisotrópica da entropia do DyNi2 acrescida da 
contribuições de primeira e segunda ordens 

Figura 4-28: Entropia magnética do DyNi2 em função do 
ângulo polar para diversas temperaturas  

      

 

٠     
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  Séries RAl2 e RNi2. 

Nesta figura os círculos cheios em preto ilustram os resultados obtidos a partir da 

diferença entre as medidas de entropia convencional das direções [110] e [001]. Além disso 

em azul temos os pontos obtidos da figura 4-28 correspondente a processos isotérmicos e 

em vermelho temos a parcela que corresponde a variação da entropia calculada mediante 

diferença.  

4.1.5 HoNi2 

 

O composto HoNi2 possui ordenamento ferromagnético com temperatura de Curie 

em 13K [33] e eixo de fácil magnetização em [110] [28]. Os parâmetros de campo cristalino 

e de troca estão dispostos na tabela 9.1, este último foi escolhido de forma a reproduzir a 

temperatura de Curie. Este material exibe alta sensibilidade a reorientação de spin mesmo 

sob a ação de campos magnéticos relativalmente baixos. Na figura 4-30 visualizamos a 

influência do módulo de  ⃗⃗⃗ ao longo de [001] sobre o ângulo polar  . A linha sólida vertical 

serve como guia para os olhos para determinação do campo critíco, que neste caso equivale 

a 0.1T. Significando, que este composto sofrerá uma mudança induzida no seu eixo de fácil 

magnetização quando sobre si atuar um campo magnético   ⃗⃗⃗ de módulo 0.1T e paralelo a 

[001]. Todavia, campos inferiores a 0.1T também provocam a reorientação de spin, sendo o 

limite inferior atingido em 0.01T, para o qual uma transição direta até a direção [001] é 

verificada. 

 

 

Na figura 4-31 podemos ver ainda que neste composto binário a mudança na 

orientação do eixo de fácil magnetização acontece de forma sequencial. Ou seja, campos 

superiores a 0.01T promovem primeiro uma transição de primeira ordem, para em seguida 

acontecer o alinhamento contínuo de spin, e com isso a alteração do eixo de fácil 

magnetização da direção [110] para [001]. 

Figura 4-30: Dinâmica do ângulo polar em função da intensidade do campo 
magnético aplicado na direção [001] do HoNi2 

H // [001] 



  Séries RAl2 e RNi2. 

 

 

Entre 5.6 e 8.5K acontece RS para em seguida ocorrer o alinhamento dos spins na 

direção do campo aplicado, isto é, quando finalmente | ⃗⃗⃗|  | ⃗⃗⃗ |. 

 

 

Na figura 4-32 são mostradas a magnetização e a componente paralela ao campo 

aplicado ( ⃗⃗⃗ ) para diversos valores de | ⃗⃗⃗|. Algumas peculiaridades sobre o comportamento 

da magnetização do HoNi2 merecem destaque: 

 

1. Para | ⃗⃗⃗|     ao longo de [001] tem-se a reorientação de spin de 

segunda ordem. 

2. Para      | ⃗⃗⃗|     e  ⃗⃗⃗ //[001], observa-se sequencialmente uma 

transição de primeira ordem seguida da transição de segunda ordem, quando 

se completa o alinhamento na direção do campo. 

Figura 4-32: Magnetização e componente paralela ao campo magnético, 
de diversos módulos, aplicado na direção [001] no HoNi2 

Figura 4-31: Evolução térmica do angulo polar para diversos módulos de 
campo magnético aplicado em [001] 

H // [001] 



  Séries RAl2 e RNi2. 

Evidentemente as mudanças na orientação magnética causam variações na 

entropia magnética do composto, conforme ilustra a figura 4-33. 

 

 

As curvas sólidas em preto e vermelho correspondem à entropia magnética do 

HoNi2 a campo nulo e de 1T respectivamente, enquanto os circulos abertos azuis 

respresentam a variação entrópica calculada através de            . Para esta 

última o primeiro pico presente em ≈6K se deve à reorientação de spin, enquanto o segundo 

em ≈13K se deve à transição ferro-paramagnética. 

 

 

A magnetização do HoNi2 em função do ângulo polar   é apresentada na figura 4-

34. A curva sólida vermelha representa a magnetização total, a preta e verde ilustram as 

componentes cartesianas, já a azul mostra a componente paralela ao campo magnético 

aplicado. Podemos ver que a rotação de  ⃗⃗⃗ (| ⃗⃗⃗|      ) ao longo do plano que contém as 

Figura 4-33: Entropia magnética do HoNi2 em função da temperatura para  ⃗⃗⃗⃗//[001].  

Figura 4-34: Evolução da magnetização anisotrópica isotérmica e das 
componentes cartesianas e paralela ao campo aplicado no HoNi2 

H // [001] 
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direções [001], [111] e [110] leva a uma transição de primeira ordem na orientação 

magnética seguida por um alinhamento contínuo, concluído quando se obtém  ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗ . 

 
 

Estas variações são refletidas na entropia magnética do composto, conforme pode 

ser vista na figura 4-35. A entropia magnética do HoNi2 comporta-se de acordo como 

esperado, sendo notória a diferença com os casos do DyAl2 (figura 4-10), HoAl2 (figura 4-15) 

e DyNi2 (figura 4-28). Segundo foi mostrado para o DyAl2 o efeito visualizado nas curvas 

isotérmicas da entropia magnética acontecem acompanhados da produção de calor latente. 

 

 
 

Na figura 4-36 os círculos sólidos em preto mostram a variação da entropia 

magnética anisotrópica do HoNi2, calculada a partir de  ( ⃗⃗⃗       )   ( ⃗⃗⃗       ), enquanto 

os círculos em azul e em vermelho representam as contribuições de primeira e segunda 

ordem, respectivamente. Note que as contribuições são visualizadas apenas em uma faixa 

específica de temperatura (3.6 – 5.2K).  

Figura 4-35: Entropia magnética para diversas temperaturas no HoNi2 

Figura 4-36: Variação da entropia no HoNi2  e as contribuições de primeira e segunda ordens. 

HoNi2 



  Séries RAl2 e RNi2. 

4.1.6 TbNi2 

 

O composto intermetálico TbNi2 é um ferromagneto cúbico abaixo de Tc = 37K com 

eixo de facil magnetização em [111] [31]. Para realizar o estudo das suas características 

magneto térmicas utilizamos os parâmetros de campos cristalino e troca reportados na 

tabela 4.1. 

 

 

A figura 4-37 mostra a evolução térmica do ângulo polar para diversos valores do 

campo magnético aplicado na direção [110]. Com o auxílio desta figura evidenciamos a 

existência apenas da transição de segunda ordem na orientação magnética. Podemos ver 

que conforme a intensidade do campo magnético é elevada, o eixo de fácil magnetização 

sofre um deslocamento para a vizinhança de 54,7° para posteriormente ser alterado para 

90°. 

Assim como os demais compostos RX2 escolhidos, foram realizados estudos sobre 

a evolução da magnetização e das suas componentes cartesianas em função da 

temperatura. Nossos cálculos foram realizados considerando a aplicação de | ⃗⃗⃗|     na 

direção [110]. Os resultados obtidos foram expressos na figura 4-38 onde é possivel verificar 

através da curva pontilhada em preto a evolução das componentes magnéticas cartesianas 

Mx,y, nos triângulos abertos a componete Mz, e nos círculos abertos a componente paralela 

ao campo magnético aplicado Mh. Já a linha sólida em vermelho mostra a progressão da 

magnetização a campo nulo e com campo de 2T. 

 

Figura 4-37: Evolução térmica do ângulo polar para diversos módulos de campo magnético aplicado em [110] 

H // [110] 



  Séries RAl2 e RNi2. 

 

 

É possível ver uma dobra na curva das componentes magnética Mx,y em TR, como 

um ponto de inflexão.  

Conforme sugerido na figura 4-38, a aplicação de  ⃗⃗⃗ , caracterizado segundo a 

legenda do gráfico, provoca alterações na entropia magnética e a forma como acontecem 

estão ilustradas na figura 4-39. Mostramos a evolução da entropia magnética em que as 

curvas sólidas em preto e em vermelho são devidas à ação de campos nulo e igual a 2T 

respectivamente.  

 

 

Na figura 4-40 a evolução da magnetização em função do ângulo polar para o TbNi2 

está expressa na curva sólida em vermelho. Completam o gráfico as curvas em azul, verde 

e preto representantes das componentes da magnetização direcional e cartesiana 

respectivamente. O gráfico ilustra apenas os cálculos para temperatura de 25K, a respeito 

da dinâmica da magnetização em função do ângulo polar conservando  =45°. 

Figura 4-38: Evolução térmica da magnetização e das respectivas componentes 
cartesianas e paralela ao campo aplicado na direção [110] do TbNi2 

Figura 4-39: Entropia magnética a campo nulo e 2T aplicado paralelamente à 
direção [110] no TbNi2 

H //[110] 



  Séries RAl2 e RNi2. 

 

 

Note um máximo na componente direcional da magnetização coincidente com a 

orientação igual a 54,7º. Tal resultado já foi encontrado para o composto ErAl2 como 

mostrado na figura 4-20. 

 

 

Neste caso, não há reorientação descontínua de spin, e apenas é observado o 

alinhamento contínuo com a direção do campo magnético aplicado. 

A semelhança do ErAl2 (figura 4-21), obtemos para o TbNi2 nas curvas de entropia 

contra o ângulo polar, que apresentam mínimos na direção de fácil magnetização (vide 

figura 4-41). 

 

 

 

Figura 4-40: Evolução da magnetização isotérmica e das componentes 
cartesianas e paralela ao campo aplicado no HoNi2 

Figura 4-41: Entropia magnética para diversas temperaturas no TbNi2 
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5 Conclusões 
 

Nesta dissertação encontram-se dispostos os resultados provenientes da pesquisa 

realizada a respeito do comportamento magneto-térmico dos compostos intermetálicos 

DyAl2, ErAl2, HoAl2, DyNi2, HoNi2 e TbNI2. Paralelamente a investigação sobre os compostos 

binários RX2 fizemos o estudo de um hamiltoniano magnético composto das contribuições 

Zeemam, troca e campo cristalino.  

Estudamos o método das constantes de anisotropia e o utilizamos para calcular a 

evolução térmica da magnetização do DyAl2 com constantes até 2ª ordem e exibimos a 

concordância entre o resultado proveniente deste método com o do hamiltoniano.  

Calculamos a partir das curvas de entropia magnética em função do ângulo polar o 

calor latente associado à transição de primeira ordem exibido por DyAl2, DyNi2, HoAl2, HoNi2. 

Assim como, estabelecemos um método quantitativo, capaz de extrair as contribuições de 

primeira e segunda ordem das curvas de entropia magnética anisotrópica.  

Exploramos as consequências da reorientação contínua de spin nos compostos 

ErAl2 e TbNi2. Os resultados destes compostos evidenciaram uma similaridade no 

comportamento magneto-térmico em função do ângulo polar. 

Exploramos a influência da substituição do metal representativo (Al) por outro de 

transição (Ni) na série RX2. Deste procedimento evidenciamos como a presença do Ni no 

composto HoNi2 provoca uma elevação na intensidade do pico na variação da entropia 

anisotrópica em relação ao HoAl2 , além de causar um comportamento distinto na curva da 

entropia em função do ângulo polar do HoNi2 quando comparado aos demais compostos 

estudados. Para os demais compostos vimos que a substituição provocou a diminuição na 

intensidade das grandezas magneto-térmicas. 
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Apêndice 
 

A - Cálculo do potencial elétrico cristalino em coordenadas 

cartesianas. 

 

O cálculo ilustra como proceder para determinar o potencial elétrico para a simetria 

cristalina cúbica no ponto       próximo a um íon magnético TR: 

a) Os ligantes estão localizados nos vértices de um octaedro (coordenação 6). 

b) Os ligantes estão localizados nos vértices de um cubo (coordenação 8). 

c) Os ligantes estão dispostos formando um tetraedro (coordenação 4). 

Para a coordenação 6 deve-se considerar o potencial elétrico        no ponto        (em azul) onde se localiza o elétron    na presença dos ligantes (em verde) em      ,      ,      ,       ,       ,        como se vê abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazendo                  e             tomando: 

     [  √           √         ]                   (A.1)     [  √           √         ]                   (A.2)     [  √           √         ]                   (A.3) 

 

Para este caso aplica-se a expansão de Taylor até termos de sexta ordem, 

ressaltando que a justificativa para esta ação será apresentada posteriormente. Isto fornece 

o seguinte resultado: 

                                              (        )         (        )         (        )(        )                      (A.4) 

Figura A-1: Estrutura cristalina octaédrica 

P(x,y,z) 
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Reagrupando termos, se obtém como resultado: 

                  [              ]        [                                                      ]                   (A.5) 

 

Para a coordenação 8 (oito), os ligantes estarão posicionados nos vértices de um 

cubo regular, ou seja, nas posições      ,       ,       ,       ,        ,        ,        ,         .  

A figura abaixo ilustra a estrutura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma análoga a anterior, escolhemos os eixos coordenados de forma a 

coincidirem as suas origens com o centro do íon magnético, em seguida calcula-se o 

potencial    no ponto        devido à presença do ligante em      , sendo assim utiliza-

se o formalismo do potencial eletrostático dado por: 

        √                                   (A.6) 

 

Fazendo          e             o potencial passa a ser escrito da seguinte 

forma: 

        ⁄      ⁄                       (A.7) 

 

Agora expandindo o potencial acima em série de Taylor encontra-se o resultado 

abaixo: 

     [     ⁄           ⁄               ⁄               ⁄                 ⁄                  ⁄                   ⁄    ]                      (A.8) 

Figura A-2: Estrutura cristalina cúbica com oito ligantes. 
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Cuja adoção de: 

                                       (A.9) 

 

sendo: 

                            (A.10) 

 

permite obter o seguinte potencial como resultado final: 

                  [              ]                                                                              (A.11) 

 

A energia potencial eletrostática de uma carga    em um ponto        será dada 

por:          [              ]                                                                          (A.12) 

 

A tabela A.1 apresenta os coeficientes que estão relacionados com as três 

coordenações cúbicas consideradas: 

 

Tabela A.1: Coeficientes C4 e D6 para as três coordenações em sistemas cúbicos  

 C4 D4 

Cúbica                      

Octaédrica          
          

Tetraédrica           
           

 

A notação das coordenadas cartesianas é muito densa, além de não permitir uma 

formulação geral. Entretanto, caso o cálculo do potencial elétrico cristalino seja realizado 

através dos harmônicos esféricos será possível obter mais facilmente uma formulação geral 

além dos elementos de matriz.  
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Cálculo do potencial elétrico cristalino a partir dos harmônicos esféricos. 

 

Neste método os harmônicos esféricos são somados de acordo com o teorema da 

adição entre harmônicos esféricos exprimindo o ângulo entre dois vetores  ⃗ e  ⃗⃗ em termos 

dos ângulos       e (     ) . Este procedimento considera a equação de Laplace em 

coordenadas esféricas: 

                                                                    (A.13) 

 

Cuja solução é proveniente do método de separação de variáveis e fornece: 

                                                       (A.14) 

 

Sendo          os polinômios generalizados de Legendre, que expressam  o 

ângulo   formado entre os vetores  ⃗ e  ⃗⃗ em termos dos ângulos       e (     ). 

               ∑             (     )                      (A.15) 

 

Entretanto é mais conveniente unir as partes angulares   e   em uma única função: 

                           ⁄                              (A.16) 

 

Contudo, para que se evite o uso de quantidades imaginárias, definem-se os 

harmônicos esféricos tesserais, que para    : 

                            (A.17)       √                               (A.18)      ( √ )                              (A.19) 

 

Lembrando o teorema da soma dos harmônicos esféricos: 

               ∑                          (A.20) 
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Sendo os     calculados para os pontos   e   e o somatório feito sobre  , pois para 

cada   existem termos    ,     e      para cada  . Desta forma, após todas as operações 

algébricas realizadas chega-se ao potencial eletrostático abaixo: 

          ∑            [∑          (     )       ]               (A.21) 

Fazendo: 

        ∑               (     )                  (A.22) 

O potencial eletrostático toma a forma que se segue: 

        ∑ ∑                                   (A.23) 

 

A conveniência de escrever o potencial desta forma está na estreita 

correspondência existente entre os operadores equivalentes de Stevens e     quando 

representado na forma cartesiana.  

Utilizando (A.23) para calcular o potencial cristalino nos três casos cúbicos citados 

anteriormente é obtida a seguinte energia potencial eletrostática: 

       [            ⁄               ]     [           ⁄        
       ]                        (A.24) 

 

Os coeficientes     e     estão listados na tabela A.2: 

 

Tabela A.2: Coeficie tes D’4 e D’6 para os três casos de sistemas cúbicos em coordenadas esféricas. 

         

Cúbica    √           
        ⁄         

Octaédrica  √          
       ⁄         

Tetraédrica    √           
        ⁄         
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Efeitos relativos ao campo cristalino 

 

Atuam sobre os compostos intermetálicos, em ordem de intensidade energética, as 

seguintes grandezas físicas o acoplamento spin-órbita, o campo cristalino, o campo 

molecular, entre outros que agem apenas em ordem superior do hamiltoniano. Destas 

interações citadas, o campo cristalino têm a capacidade de remover parcialmente ou 

completamente a degenerescência do multipleto fundamental. Abaixo ilustramos com um 

exemplo que trata da influência do CF para o caso de simetria uniaxial. 

Para à simetria uniaxial o hamiltoniano devido ao campo cristalino toma a forma 

simples: 

  ̂        ̂      (  ̂    ̂ )    ̂                   (A.25)  

 

enquanto a parcela relativa ao campo molecular é escrita como se segue: 

  ̂         ⃗   ⃗⃗⃗            ̂     ̂      ̂                (A.26) 

 

Sendo: 

  ⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗                    (A.27) 

 

Lembrando que: 

       ̂                        (A.28) 

 

Logo o Hamiltoniano total: 

  ̂   ̂     ̂      ̂     ̂                  (A.29) 

 

Para um caso hipotético de  =1 e consequentemente  =1,0,-1 fica: 
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Para a situação descrita acima existem um dubleto e um singleto (correspondentes 

com    ) provocados pela quebra parcial da degenerescência pelo CF. A figura A.3 ilustra 

esta quebra parcial e logo a total devido à ação do campo molecular: 

 

 

Com o auxilio da equação (B.22) é possível determinar a magnetização, ou seja: 

  ⃗⃗⃗   | ̂ |        | ̂ |         | ̂ |                                                          (A.31) 

 

Para ocorrer uma mudança de população entre os níveis é necessária uma energia de 

agitação térmica da ordem da diferença entre os níveis em relação ao estado fundamental. 

Isto também acontece a temperatura constante ao mudar outras variáveis externas. Tal 

consideração reflete em grandezas como a magnetização, calor específico, entropia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-3: Quebra da degenerescência pelo CF e campo molecular. 
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B - Aproximação do campo médio 

 

Em 1907 Pierre Weiss apresentou uma teoria fenomenológica para o 

ferromagnetismo, nesta assumia que os spins interagiam entre si através do chamado 

campo molecular, o qual deveria ser proporcional à média da magnetização total 

apresentada pela amostra. Posteriormente, Heisenberg propôs uma descrição para o campo 

molecular em termos da troca     entre os spins    e    posicionados nos sítios   e   da rede 

cristalina: 

  ̂           ∑        ⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗                 (B.1) 

 

Todavia, o tratamento analítico de (B.1) é bastante complicado, sendo assim, 

aproximações podem ser realizadas com o objetivo de minimizar cálculos. Podemos avaliar 

apenas um único momento magnético substituindo as suas interações com os outros 

momentos por uma única através de um campo efetivo. Este processo é conhecido como 

aproximação do campo molecular. 

Determinar o formalismo do campo molecular depende da flutuação no momento 

angular total   ̅como se segue: 

   ̅   ⃗   ⃗                    (B.2) 

 

Realizando uma simples manipulação algébrica e substituindo (B.2) em (B.1) fica: 

  ̂           ∑      ( ( ⃗ )   ⃗ )  ( (  ̅)    ̅ )              (B.3) 

 

O qual após a realização do produto escalar fornece o seguinte resultado: 

  ̂           ∑      ( ( ⃗ )   (  ̅)   ( ⃗ )    ̅   ⃗   (  ̅)   ⃗    ̅ )      (B.4) 

 

O termo  ⃗    ̅  é desprezado, pois entra como uma constante na hamiltoniana 

não como operador, enquanto que  ( ⃗ )   (  ̅)  pode ser negligenciado para pequenas 

flutuações em torno do momento angular, e desta forma chega-se a: 

  ̂           ∑       ( ⃗ )    ̅   ⃗   (  ̅)               (B.5) 

 



  Apêndice 

Substituindo (B.2) em (B.5) fica: 

  ̂           ∑      ( ⃗   ⃗ )    ̅   ⃗  (  ̅    ̅ )              (B.6) 

  ̂           ∑      ( ⃗    ̅   ⃗    ̅   ⃗    ̅    ̅   ⃗ )            (B.7) 

 

A invariância translacional implica que  ⃗    ̅   ⃗ 
  ̂            ∑       ⃗    ̅                 (B.8) 

 

A expressão (B.8) apresenta a relação por sítio existente com o valor médio do 

momento angular total. Ao considerar que todos os sítios têm a mesma natureza  ⃗    ̅   ⃗  então, o último termo representará a interação de um íon central com os seus   vizinhos 

mais próximos. Consequentemente, isto fornece a energia da interação de troca:  

  ̂             ∑       ⃗   ⃗                  (B.9) 

 

Para    :  ̂                     ⃗   ⃗                           (B.10) 

 

Lembrando que a magnetização é definida pela média do momento magnético ( ⃗) 

por unidade de volume, ou seja:  ⃗⃗⃗    ⃗                  (B.11) 

 

Substituindo (B.11) em (B.10): 

  ̂                        ⃗⃗⃗   ⃗                 (B.12) 

 

Fazendo 
                fica: 

  ̂            ⃗⃗⃗   ⃗                   (B.13) 
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Comparando (B.13) com o termo representativo do efeito Zeeman (2.3) é possível 

inferir que o campo molecular é simplesmente: 

  ⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗                    (B.14) 

Sendo   a constante do campo molecular. 

 

Focando a atenção sobre um íon em particular as interações com os seus primeiros 

vizinhos serão descritas pela hamiltoniana magnética: 

  ̂     ̂        ̂                       (B.15) 

  ̂         ⃗⃗⃗   ⃗      ⃗⃗⃗   ⃗                  (B.16) 

 

Sendo  ⃗⃗⃗ o campo magnético externo que o íon esta submetido. 

  ̂        ( ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗ )   ⃗                  (B.17) 

  ̂         ⃗⃗⃗    ⃗                   (B.18) 

 

O campo efetivo  ⃗⃗⃗   é aquele em que os íons magnéticos estão submetidos na 

totalidade, isto é, o campo externo aplicado  ⃗⃗⃗  mais o campo molecular ou de troca. O 

hamiltoniano magnético acima possui dependência com os autovalores de  ⃗  (momento 

angular total)        produzindo com isso os seguintes autovalores de energia: 

            ,            ,          . 
 

Para os cálculos da magnetização consideramos que esta gira no plano que 

contém as direções [001], [111] e [110], conforme representado na figura 4-1. O ângulo   

entre a magnetização e o eixo z é calculado por: 

        √                            (B.19) 

 

Os resultados aqui mostrados podem ser utilizados para a obtenção de grandezas 

magneto térmicas de interesse como a magnetização, entropia, energia média etc. Para isto 

consideramos a função de partição para o ensemble canônico como se segue: 
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  ∑                              (B.20) 

 

A energia média é definida como se segue: 

  ̂  ∑   (     )     ∑                               (B.21) 

 

Para a magnetização fica: 

  ⃗⃗⃗     ∑    | ̂ |             ∑                            (B.22) 

 

Enquanto que a entropia magnética é dada por: 

       {∑      | ̂|             ∑              ∑           }              (B.23) 

 

Por fim, a energia livre de Helmholtz tem a seguinte forma: 

                             (B.24) 
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C – Relação entre Ki e Bi no caso cúbico. 

 

C.1 – Cálculo do argumento da função de Brillouin. 

 

O procedimento ilustra como obter o argumento da função de Brillouin a partir da 

energia livre de Helmholtz   para um caso de simetria cúbica com  ⃗⃗⃗       .4 
Seja a   dada por: 

                 ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗    .        (C.1) 

                                             ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗    .   (C.2) 

 

Com  

  ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗                               .    (C.3) 

 

Em que     definem a direção de  ⃗⃗⃗ e       a direção de  ⃗⃗⃗. 

Minimizamos   em termos de   considerando  ⃗⃗⃗ no plano            , (ou seja,     ). 

                  (C.4) 

 

então:  

                                  (C.5) 

 

Substituindo as soluções da equação (C.5) na equação (C.2) e minimizando   em 

termos         obtemos o parâmetro da função de Brillouin: 

              [    ⁄        √           √                      ]  (C.6) 

 

em que 

                                                           
4
 O procedimento se aplica no caso do uso de duas constantes de anisotropia, todavia o cálculo é considerável 

e apenas dois pontos foram mostrados para este caso (em T=10 e 70K) (vide figura 4-5).   
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   √                            (C.7) 

 

C-2 Relação entre   ,    e   ,    

 

Com base nos trabalhos [34] e [35] mostramos as relações existentes entre as 

constantes de anisotropia e os parâmetros de campo cristalino. 

Sejam respectivamente o hamiltoniano do campo cristalino e a energia anisotrópica 

para uma simetria cúbica: 

                                  (C.8) 

                                                             (C.9) 

 

De acordo com [35] é possível escrever 

                                          (C.10) 

                                 (C.11) 

 

com 

                               (C.12) 

                               (C.13) 

 

Resulta: 

                                     (C.14) 

                               (C.15) 

 

E     e     estão relacionados às médias térmicas dos elementos de matriz 

dos operadores equivalentes de Stevens     e    . Medindo ou calculando     o 

argumento   permite obter  . 
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D - Auto consistência 

 

Os resultados exibidos neste trabalho foram obtidos a partir do método numérico da 

auto consistência. A adoção deste procedimento surge por conta da necessidade de obter 

os autovalores e autovetores do hamiltoniano que depende da magnetização, que por sua 

vez só pode ser obtida conhecido os autovalores e autovetores. Abaixo ilustramos em 

blocos e descrevemos as principais etapas deste método. 

 

 

Primeiramente “alimentamos” o programa com os parâmetros de entrada. Da 

esquerda para direita temos: 

1. Parâmetros do íon livre. 

1.1. Fator de Landé ( ) e momento angular total  . 

2. Parâmetros do sistema RX2 

2.1. W, x,   ,   ,  . 

3. Magnetização teste   , temperatura, intensidade e direção (         ) do campo 

magnético aplicado. 

4. A primeira sub-rotina calcula as componentes   ,    e    e constrói os operadores 

equivalentes de Stevens    . 

Figura A-4: Diagrama de blocos. 

Sim ? 
Não 

g,   

W, x,            ,      ,  ,   

Sub-rotina calcula:    ,   ,   ,    

 ̂   ̂     ̂    

  |   

  ∑       
      ⃗⃗⃗     ∑ ⟨   | ̂|   ⟩          ∑            

       ,          {∑   ⟨   | ̂|   ⟩            ∑                ∑          
   } 

 →    
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5. O hamiltoniano é construído. 

6. Os auto vetores e seus respectivos autovalores de energia são obtidos. 

7. Construção da função de partição  . 

8. Cálculo da magnetização  . 

9. Conferência dos resultados da magnetização. 

9.1. Caso     , ou seja, o resultado supera a margem de erro escolhida, o 

programa passa a refazer os cálculos considerando a substituição de    por  . Em 

nossos cálculos consideramos |    |       como precisão. 

Este processo auto consistente permanece até a obtenção de      dentro da 

margem de erro usada. 

9.2. Caso     , o programa terá os valores certos dos autovalores e 

autovetores para determinar as grandezas físicas de interesse. 

 

 

 

 

 


