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TECNOLOGIA

NOVOS MATERIAIS

Cerâmicas à base de manganês
podem se tornar condutoras 
de eletricidade e melhorar 
o funcionamento dos computadores

Disco rígido
flexível
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resce dia a dia a capacidade de
armazenamento de informações
nos discos rígidos,que constituem
um dos tipos de memória do
computador. É o resultado do
desenvolvimento de novos ma-
teriais, usados nos dispositivos
chamados cabeças de leitura, que
trazem da memória os textos e
imagens. As cabeças de leitura
dos discos rígidos fundamen-
tam-se em um princípio físico

que poderá soar com pouca simpatia para quem
entende muito pouco das entranhas dos compu-
tadores: é a chamada magnetorresistência – a va-
riação da resistência elétrica de um material sub-
metido a um campo magnético.

Esse processo de recuperação de informações
é usado também em sensores magnéticos que
controlam freios e embreagens de automóveis, em
detetores de minas terrestres e em aparelhos de
marca-passos. Mas, para que possam caber ainda
mais informações no mesmo espaço, com base
nesse mesmo princípio, um grupo de físicos da
Universidade de São Paulo tem chegado a resulta-
dos que alimentam a perspectiva de uma família
de cerâmicas conhecidas como manganitas subs-
tituir outros dispositivos fundamentais do com-
putador, que diminuem a resistência à passagem
da eletricidade e assim ampliam a precisão e velo-
cidade de leitura de dados: são as multicamadas
magnéticas, adotadas nos computadores a partir
das descobertas por um físico da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (UFRGS), Mario Nor-
berto Baibich.

Baibich identificou em 1988 o potencial de
multicamadas magnéticas ao utilizar 40 minús-
culas placas empilhadas de ferro, um material
magnético, e de cromo, não-magnético. Ele perce-
beu então que o material escolhido e a distribui-
ção em paralelo e alternada das camadas, subme-
tidas a um campo magnético, reduziam em até
100% a resistência às correntes elétricas – a redu-
ção conseguida até então não chegava a 5%. Esse
efeito, considerado fantástico para a época, ficou
conhecido como magnetorresistência gigante e fez
escola. “A magnetorresistência gigante possibili-
tou a construção de sensores magnéticos de ta-
manhos bastante reduzidos, com maior capaci-
dade de leitura e sensibilidade”, afirma Baibich,
cujo artigo comunicando esses resultados, publi-
cado em novembro de 1988, ainda é um dos mais
citados da Physical Review Letters. “Foi a partir de
então que a indústria de informática começou a
produzir os discos rígidos que atualmente encon-
tramos em nossos computadores.”

As manganitas podem ir além do que Baibich
descobriu.“Há situações em que a variação da re-
sistência elétrica das manganitas à aplicação de
um campo magnético é muito maior que as ob-
servadas em multicamadas magnéticas, o que per-
mitiria acelerar o processo de leitura e transmissão
de informações no mesmo espaço físico”, comenta
Renato de Figueiredo Jardim, professor do Institu-
to de Física. “Teríamos uma leitura mais rápida,
com maior sensibilidade e precisão.” Os estudos
coordenados por Jardim, que correm em paralelo
aos desenvolvidos pelas equipes das universida-
des de Tóquio, no Japão, e da Califórnia, nos Esta-
dos Unidos, revelaram novas propriedades desse
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material que contribuem para a explica-
ção de como uma cerâmica normal-
mente isolante se transforma a ponto
de conduzir eletricidade tão bem quan-
to algumas ligas metálicas. Já mostra-
ram, por exemplo, que é de forma con-
tínua e gradual, sem sofrer alterações
bruscas, que as manganitas adquirem
suas propriedades mais notáveis, dei-
xando de ser um material isolante para se
tornar condutor de eletricidade e trans-
formando-se de um material não-mag-
nético para começar a se com-
portar como um ímã. Conhecer
a natureza dessas transformações,
que os físicos chamam de transi-
ções de fase, é essencial para uti-
lizar esse material.

Formadas majoritariamente
por manganês, ao qual se acres-
centa o oxigênio, um elemento
químico da família dos lantaní-
deos, em especial o lantânio, e
outro do grupo dos alcalinos
terrosos, como cálcio ou bário,
as manganitas não são boas condutoras
de eletricidade a temperatura ambiente.
Para que se tornem condutoras, é preci-
so substituir parcialmente o lantânio

por cálcio e submeter o material a tem-
peraturas bastante baixas, da ordem de
120 graus Celsius negativos. “Nessa
temperatura”, observa Jardim, “as man-
ganitas perdem suas propriedades de
material isolante e se transformam em
compostos com características metáli-
cas, bons condutores elétricos”. Subme-
tidas a essa temperatura, elas se tornam
também um material ferromagnético,
dotado de propriedades magnéticas si-
milares às de um ímã.

m um material que se compor-
ta como ímã, os elétrons se ali-
nham, girando em torno do
próprio eixo sempre na mesma
direção e sentido – uma proprie-
dade magnética das partículas
atômicas conhecida como spin.
Nessas condições, a aplicação de
um campo magnético cria uma
enorme variação da resistência
elétrica, que constitui um tipo
de magnetorresistência – não a

gigante, como a descoberta por Baibich,
mas ainda maior, chamada de colossal,
identificada nas manganitas em 1993
por físicos alemães.“Com o alinhamen-

to de spins, surge um caminho prefe-
rencial, pelo qual a corrente elétrica
pode transitar sem muitos obstáculos”,
diz Fábio Coral Fonseca, físico do Insti-
tuto de Pesquisas Energéticas e Nuclea-
res (Ipen) que também faz parte da
pesquisa. Como resultado, dependendo
do campo magnético aplicado e da tem-
peratura, a resistência à passagem da
corrente elétrica pode cair até 10.000%.

Jardim e seu aluno de doutorado
José Antonio Souza, com físicos da Uni-
versidade de Montana, Estados Unidos,
demonstraram em um artigo publicado
em maio de 2005 na Physical Review
Letters que essa transformação, chamada
de transição de fase de segunda ordem,
ocorre de forma contínua e gradual,
sem que a cerâmica passe por alterações
bruscas. “A transição de fase contínua
era aceita apenas para algumas famílias
de manganitas, mas a verificamos em
muitas delas, independentemente dos
elementos que a compõem”, comenta
Jardim. Em conseqüência, algumas pro-
priedades dessa cerâmica, como a tran-
sição de fase de isolante para metal e de
um material não-magnético para mag-
nético, devem ser revistas.

84 ■ MAIO DE 2006  ■ PESQUISA FAPESP 123

E

Cabeça de leitura
de discos rígidos
atuais: manganitas
serão mais rápidas 
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Em outro estudo, publicado na
Physical Review B, Jardim e Souza de-
monstraram outro detalhe importante:
o efeito de magnetorresistência pode ser
muito amplificado quando o lantânio é
substituído parcialmente pelo ítrio, au-
mentando o potencial de uso tecnológi-
co das manganitas. Essa substituição de
um elemento químico por outro resul-
ta, na verdade, em um material novo,
com propriedades distintas. Seria um
híbrido, constituído por pequenas ilhas
de material magnético, embebidas em
uma matriz de material isolante, e dota-
do de características metálicas.

Outra descoberta diz respeito aos es-
tímulos que podem ser usados para que
as manganitas passem por essas trans-
formações – de isolante para condutor e
de não-metálico para metálico. Em um
artigo de janeiro deste ano também na
Physical Review B, Jardim, Fonseca e o
doutorando Alessandro de Souza Car-
neiro observaram que grandes variações
na resistência elétrica das manganitas
podem ser obtidas não apenas na pre-
sença de um campo magnético mas tam-
bém com a aplicação de corrente elétri-
ca através do material.

Quando as manganitas estão em seu
estágio inicial isolante, a corrente elétri-
ca encontra dificuldades para percorrer
o material, mas procura caminhos al-
ternativos, que ofereçam menos resis-
tência. Mas, nessas condições, pode
também se dar uma transição do está-
gio condutor para isolante.

Caso as aplicações se concretizem,
as manganitas representarão um tercei-
ro estágio na história recente dos senso-
res e leitores magnéticos. O primeiro foi
o chamado sistema indutivo e o segun-

do, o sistema magnetorresistivo, com
base nas multicamadas magnéticas.

As multicamadas substituíram o sis-
tema anterior, o indutivo, constituído
por uma bobina feita de fio fino de co-
bre, que detecta o campo magnético
gravado gerando uma corrente. A leitu-
ra dessa corrente é que permite, por sua
vez, a leitura dos campos magnéticos
gravados. Como essa bobina é muito
pouco sensível, o campo magnético que
a aciona deve ser muito intenso. “Para
cumprir essa exigência”, diz Baibich, “o
conjunto sensor, composto de bobina
de gravação e bobina de detecção, tam-
bém precisa ser muito grande e não
pode ser alojado em espaços tão aperta-
dos como o interior de um disco rígido”.

Apesar das limitações, o sistema in-
dutivo ainda é usado em cartões mag-
néticos como os de banco e em fitas
magnéticas para gravadores.“Depois da
revolução que as multicamadas magné-
ticas promoveram na informática”, co-
menta Jardim, “se conseguirmos utili-
zar o potencial das manganitas e da
magnetorresistência gigante poderemos
construir uma nova geração de disposi-
tivos para computadores”. •
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