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1. RESUMO 

Desde a sua descoberta, a Magnetoresistência Gigante (GMR) possibilitou o 

avanço de diversas áreas de tecnologia, tendo diversas aplicações, como: 

sensores magnéticos, cabeça de leitura em discos rígidos entre outras. 

A pesquisa proposta envolve o estudo do efeito da Magnetoresistência 

Gigante (GMR) em amostras de Co70.4Fe4,6Si15B10 em que serão medidas para 

faixas de frequências determinadas o valor em percentual da GMR, 

possibilitando uma posterior análise da possível aplicação da fita descrita acima 

na fabricação de sensores magnéticos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A descoberta da Magnetoresistência Gigante (GMR) em 1988 em multicamadas 

magnéticas estruturadas [1] despertou um grande interesse, tanto devido à abertura 

de uma nova área de pesquisa básica, como também em razão do grande potencial 

para aplicação em dispositivos magnetoeletrônicos. 

A GMR nestes materiais consiste em uma grande variação da resistência elétrica 

devido à aplicação de um campo magnético [2]. Porém, estas multicamadas 

necessitavam de um campo da ordem de dezenas de kOe, fazendo com que a 

sensibilidade fosse muito baixa. Por fim, Dieny et. al., da IBM, demonstraram este 

efeito em baixos campos em multicamadas de NiFe/Cu/NiFe/FeMn, mais tarde 

denominadas “spin valve” [3]. Um produto comercial de grande impacto foi lançado 

em 1997 pela IBM, que aumentou a capacidade de armazenamento de 1 para 20 

gigabits/in² [4].  

 

3. OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa é realizar medidas da GMR em fitas de 

Co70.4Fe4,6Si15B10 , sob diferentes frequências, e analisar a resposta magnética desta 

para uma possível aplicação como sensor magnético. 

 

4. METODOLOGIA 

O desenvolvimento do projeto foi dividido em etapas para um maior 

enriquecimento de conteúdo, como segue abaixo: 

Etapa 1: Pesquisa bibliográfica; 

Etapa 2: Montagem do equipamento; 



Etapa 3: Obtenção das curvas Experimentais; 

Etapa 4: Preparação do modelo teórico; 

Etapa 5: Relatório final.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As medidas foram realizadas em uma fita de Co70.4Fe4,6Si15B10 produzida por 

melt-spinning. Neste processo a liga é colocada em um cadinho de quartzo que 

possui um orifício em sua base. O cadinho é envolto por uma bobina de 

radiofrequência que gera corrente na liga, aquecendo-a. Ao atingir uma temperatura 

de 1500°C, a liga é ejetada sobe uma roda de cobre que gira a uma velocidade de 

3100 rpm. A liga resfria-se rapidamente e forma uma fita com alguns metros de 

comprimento. 

A medição da Magnetoresistência Gigante foi realizada com a utilização dos 

seguintes equipamentos: gerador de áudio, osciloscópio digital, bobina de Helmholtz 

e uma fonte de corrente para gerar o campo magnético. Este campo foi medido 

utilizando-se um iPhone 3GS através dos aplicativos Magnetometer e iTesla. 

Para uma melhor coleta dos dados as medidas foram obtidas pelo método das 

quatro pontas, que consiste em passar uma corrente por dois contatos na amostra 

enquanto a tensão desenvolvida sobre a mesma será medida com outros dois 

contatos. Desta forma, o efeito resistivo dos contatos é reduzido, uma vez que os 

medidores de tensão apresentam impedância muito maior que a dos contatos, e 

como a corrente a ser usada na leitura é muito pequena, a queda de tensão sobre 

os contatos torna-se desprezível. 

Durante a medição manteve-se constante a corrente do gerador de áudio 

(corrente que passa pela amostra) em todas as faixas de frequência.  Em seguida 

variou-se a corrente aplicada a bobina resultando na variação do campo emitido pela 

mesma. 

Foram coletados valores de GMR para campos de -25 a 25 Oersted (Oe). Como 

a corrente aplicada pelo gerador de áudio foi mantida constante observou-se apenas 

a variação da tensão sobre a amostra. Para se obter o valor de GMR (%) utilizou-se 

a expressão abaixo: 

𝐺𝑀𝑅 % =
𝑉 𝐻 −𝑉(𝐻=0)

𝑉(𝐻=0)
𝑥100    (5.1) 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Realizou-se duas medições para cada faixa de frequência (de 100 kHz a 1 MHz) 

e considerou a média como valor final para a GMR. Os dados obtidos foram tratados 

utilizando a equação 5.1. A figura 6.1 mostra as curvas obtidas da GMR (%) em 

função do campo magnético para a frequência da corrente variando de 100 kHz a 1 

MHz. 

 

Figura 6.1 - Gráfico da relação da GMR com o campo em diversas faixas de 

frequência. 

Observa-se que quanto maior é a frequência da corrente aplicada a amostra, 

maior será a variação da Magnetoresistência Gigante. A amostra apresenta uma 

Magnetoresistência Gigante alta em 1 MHz, tendo consequentemente um alto valor 

de sensibilidade ( maior que 7%/Oe). Outro aspecto relevante a ser observado é a 

posição do pico da GMR, que foi em 10 Oe para 1 MHz e 7,5 Oe para 100 kHz. 
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