
Revista de Física publica pesquisa na área de efeitos 

de curvatura em sistemas magnéticos

A  revista Physics  Letters  A,  com edição  pela  Elsevier,  publica  o  artigo  On 

geometry-dependent vortex stability and topological spin excitations on curved surfaces  

with cylindrical symmetry, resultado da pesquisa realizada em parceria entre profissionais 

do Instituto Federal  Baiano (IF Baiano),  da Universidade Federal de Viçosa (UFV)  e da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

A pesquisa que investiga efeitos de curvatura no comportamento magnético de 

materiais  apresenta  alguns critérios para garantir a estabilidade de vórtices magnéticos 

em  superfícies  descritas  pelo  modelo  de  Heisenberg.  Fruto  do  projeto  Propriedades 

Estáticas, Dinâmicas e Efeitos de Curvatura em Sistemas Magnéticos Nanoestruturados, 

o  trabalho  atualmente  investiga a  estabilidade  e  a  dinâmica  dessas  excitações  em 

superfícies parabólicas, buscando entender como a curvatura de nanomagnetos influencia 

na  dinâmica  de  vórtices  que  têm sido  considerados  potenciais  candidatos  a  compor 

elementos de armazenamento de dados.

Segundo  o  professor  doutor  Vagson  Santos,  campus  Senhor  do  Bonfim,  o 

trabalho já trouxe, como resultado, a prova de que nanomagnetos com geometria toroidal 

admitem  vórtices  como  estado  fundamental  para  menores  raios  do  que  os  seus 

correspondentes nanoanéis.  Ele considera, como maior desafio ao desenvolvimento do 

estudo,  a  manipulação  de  ferramentas  matemáticas  com alto  grau  de  complexidade, 

“estamos estudando geometria diferencial para a aquisição do conhecimento necessário e 

acreditamos que podemos prever a maior estabilidade de vórtices através da inserção de 

defeitos curvos em nanomagnetos planares”, explica. 

Physics  Letters  A  -  Voltada à  comunidade  acadêmica  da área de  Física, ela  divulga 

pesquisas  sobre  Física  da  Matéria  Condensada,  Física  Teórica,  a  Ciência  não-linear, 

Física  Estatística,  Física  Matemática  e  Computacional,  Física  Gerais  e  Transversais 

(incluindo fundações), Física Atômica, Molecular e de Cluster, Plasma e Física de Fluidos, 

Física Óptica, Física Biológica e Nanociência. 



Currículo de Vagson Santos -  http://lattes.cnpq.br/6642989140464526

Outras publicações: 

a) Topological spin excitations on a rigid torus (Physical Review B - 2008); 

b) Miniaturization of vortex-comprising system using ferromagnetic nanotori (Journal of 

Applied Physics – 2010);

c) Coupling between magnetic field and curvature in Heisenberg spins on surfaces with 

rotational symmetry (Physics Letters A – 2012);

d) Topological spin excitations induced by an external magnetic field coupled to a surface 

with rotational symmetry (Brazilian Journal of Physics - 2013).
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