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Se apresenta uma analise fenomenologica da import^ancia do magnetismo em nossa sociedade como ferramenta de primeira m~ao para o progresso cient co e tecnologico desde
a Antiguidade ate nossos dias.
We present a phenomenological analisis of the importance of magnetism in our society as a
tool for the scienti c and the tecnological progress, from the old times to our days.

1. Introduca~o
A palavra Magnetismo esta associada ao fen^omeno
pelo qual um ente tem o poder de atrair e in uenciar
outro ente. Sua origem esta ligada ao nome de uma
cidade da regiao da Turquia Antiga que era rica em um
minerio de ferro, a Magnesia. A palavra surgiu na Antiguidade, associada a propriedade que fragmentos de
ferro t^em de serem atrados pela magnetita, um mineral encontrado na natureza, de composic~ao qumica
Fe2 O4 . Os fen^omenos magneticos foram os primeiros
em despertar a curiosidade do homem sobre o interior
da materia. Os primeiros relatos de experi^encias com
a forca misteriosa da magnetita, o m~a natural, s~ao
atribudos aos gregos e datam de 800 a.C. A primeira
utilizac~ao pratica do Magnetismo foi a bussola, inventada pelos chineses na Antiguidade. Baseada na propriedade de uma agulha magnetizada em orientar-se na
direc~ao do campo magnetico terrestre, a bussola foi importante instrumento para a navegac~ao no incio da era
moderna 1].
Os fen^omenos magneticos ganharam uma dimens~ao
muito maior a partir do seculo XIX, com a descoberta
de sua correlac~ao com a eletricidade. Em 1820 Oersted
descobriu que uma corrente eletrica passando por um
o tambem produzia efeito magnetico, mudando a orientac~ao da agulha de uma bussola. Mais tarde Ampere
formulou a lei que relaciona o campo magnetico criado com a intensidade da corrente no o. O efeito
recproco, pelo qual um o condutor sofre a ac~ao de
uma forca produzida pelo campo criado por um m~a

permanente, foi descoberto logo em seguida. Pouco
depois, em 1831, Faraday na Inglaterra e Henry nos
Estados Unidos, descobriram que um campo variavel
podia induzir uma corrente eletrica num circuito. No
nal do Seculo XIX esses tr^es fen^omenos eram perfeitamente compreendidos e ja tinham inumeras aplicaco~es
tecnologicas, das quais o motor e o gerador eletrico
eram as mais importantes 1]. O Magnetismo e uns
dos campos de pesquisas mais ferteis e mais levados a
serio na Fsica da Materia Condensada, que atrai hoje
em dia uma grande atenc~ao de fsicos teoricos e experimentais. Ele tem tambem uma ampla variedade de
aplicac~oes em tecnologia que ganham import^ancia com
a descoberta de novos materiais magneticos. Os principais objetivos da pesquisa que os cientistas t^em neste
campo s~ao a compreens~ao das origens microscopicas das
propriedades magneticas dos materiais, descoberta dos
novos materiais e fen^omenos, o estudo das propriedades
termodin^amicas e das das excitac~oes din^amicas dos materiais magneticos, bem como o desenvolvimento de novas aplicac~oes tecnologicas. Na pesquisa basica um
dos topicos fundamentais e a origem do Magnetismo
tanto em materiais isolantes quanto em metalicos. Isto
envolve dois aspectos importantes, a origem dos momentos magneticos microscopicos e a natureza das interac~oes existente entre eles. Os momentos t^em a sua
origem na estrutura eletr^onica dos atomos ou ons que
constituem o material e t^em, portanto, caractersticas
bem diferentes nas existentes nos isolantes (ou semicondutores) e nos metais. Exemplos classicos de materiais magneticos isolantes temos s~ao oxidos, sulfetos,
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nitretos, cloretos ou oretos de elementos do grupo de
transic~ao 3d (Fe, Ni, Co, Mn, Cr, por exemplo) ou de
terras raras do grupo 4f (Nd, Gd, Eu, Sm entre outros).
Nesses grupos de materiais os momentos magneticos
est~ao localizados nosons metalicos. Em contraposic~ao,
em metais como Fe, Co, ou Ni puros, assim como em
alguns compostos intermetalicos de transica~o, os materiais isolantes foram compreendidos antes da decada de
70. Por outro lado, varias quest~oes de natureza fundamental do magnetismo itinerante ainda hoje n~ao tem
resposta satisfatoria as mesmas 2].

2. Mecanismo de Interac~ao
Considerac~oes da estrutura eletr^onica estabelecem
tambem o mecanismo da interac~ao entre os momentos magneticos. Quando a interac~ao e forte o su ciente para se sobrepor a agitac~ao termica, os momentos
magneticos tendem a car alinhados coletivamente resultando numa magnetizac~ao. E esta magnetizac~ao que
determina a resposta macroscopica do material quando
esta submetido a campos externos. Por outro lado,
se a temperatura e aumentada, a desordem termica
aumenta e a magnetizac~ao diminui, tendendo bruscamente a zero numa temperatura de transic~ao Tc . A
gura 1 3] apresenta o comportamento tpico da magnetizac~ao M em func~ao da temperatura T de um material magnetico. A medida e, consequentemente, a
interpretac~ao teorica detalhada deste comportamento
em materiais constituem um topico atual de pesquisa
em magnetismo. Quando a temperatura ultrapassa o
valor de Tc , o sistema passa da fase ordenada (momentos magneticos alinhados) para a fase paramagnetica,
sofrendo assim uma transic~ao de fase.
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3. Fen^omenos Crticos e Baixa Dimensionalidade
Os fen^omenos crticos que ocorrem nas proximidades das transic~oes de fase s~ao de grande import^ancia
para a Mecanica Estatstica. Como os sistemas
magneticos podem ser representados por uma variedade
de modelos matematicos relativamente simples, o magnetismo e o campo da Fsica de maior aplicac~ao da
Mec^anica Estatstica. Foi principalmente devido a este
campo que poderosas ferramentes desenvolvidas nas
ultimas decadas foram postas a prova. Este e o caso das
expans~oes em alta temperatura da Teoria de Grupos de
Normalizac~ao (que deu o Pr^emio Nobel a K. Wilson em
1982) e dos metodos de simulac~ao por computador, tal
como o Metodo de Monte Carlo. Ja na decada de 70,
a pesquisa em magnetismo era dirigida para materiais
com interac~oes entre momentos em tr^es dimens~oes (d =
3), e com ordenamento simples, ferro, ferri ou antiferromagnetico. A decada de 70 presenciuo uma grande
evoluc~ao na sntese de materiais magneticos. Foram descoberto materiais com interac~oes predominantemente
em planos (d = 2) ou em cadeias lineares (d = 1) e
com ordenamentos mais complexos, como os sistemas
modulados. Foram tambem produzidos materiais com
desordem espacial dos momentos, como as ligas, os sistemas densos diludos e os vidros de spin que estimularam o desenvolvimento de novas tecnicas de Mec^anica
Estatstica. Foi gracas a contribuic~oes fundamentais a
Fsica fornecidas neste campo que Louis Neel em 1970,
J.H. Vleck e P.W. Anderson em 1977 recebem o Pr^emio
Nobel. Os sistemas de baixa dimensionalidade (d = 1,
2) e os sistemas ordenados constituem areas de grande
interesse e atividade atualmente.

4. Tecnicas utilizadas para o estudo dos Materiais Magneticos

Figura 1. Variac~ao da magnetizac~ao com a temperatura.

As propriedades de materiais e os fen^omenos
magneticos s~ao pesquisados experimentalmente com
uma ampla variedade de tecnicas. As propriedades
termodin^amicas s~ao medidas, por exemplo, atraves
da Magnetizac~ao, Susceptibilidade DC e AC, Calor
Espec co, Resistividade Eletrica, Dilatac~ao Termica,
Espalhamento de n^eutrons, Resson^ancia Magnetica,
Efeito Mossbauer, Efeito Termoeletrico, Efeito Hall,
Efeito de Magnetoresit^encia Gigante (estudada a partir
de 1988, com o descobrimento desde efeito por Baibich

Revista Brasileira de Ensino de Fsica vol. 20, no. 4, Dezembro, 1998
et al. 4]), e o Efeito de Magnetoimpend^ancia Gigante entre outros. Por outro lado, com tecnicas de
radio-frequ^encias e microondas, espalhamento Raman
e Brollouin da luz, absorc~ao e luminesc^encia otica e infravermelha, rotac~ao de spins de muons entre outras, e
possvel estudar as excitac~oes magneticas elementares
e os fen^omenos din^amicos. Por esta raz~ao, o magnetismo e tambem uma excelente area para a formac~ao
de pesquisadores em tecnicas experimentais para atuarem em diversos campos da ci^encia e da tecnologia.

5. Atividades de pesquisas
A intensa atividade de pesquisa basica em magnetismo e re etida nas confer^encias nacionais e internacionais que atraem, cada uma, cerca de 2000
pesquisadores. As mais importantes s~ao a Confer^encia
Anual de Magnetismo e Materiais Magneticos (MMM),
realizada nos Estados Unidos da America (a ultima
destas reuni~oes foi realizada na cidade de Atlanta,
Giorgia (1996)), a Confer^encia Internacional de Magnetismo (ICM), realizada a cada tr^es anos em pases
diferentes. As linhas de pesquisas em magnetismo na
atualidade est~ao espalhadas na distribuic~ao de artigos apresentados nas confer^encias ICM de 1976 a 1995
apresentadas na gura 2. A nvel nacional temos o
Encontro Nacional de Fsica da Materia Condensada,
que e realizado anualmente na cidade de Caxambu,
MG, onde s~ao apresentados os trabalhos (muitos deles ineditos) por pesquisadores tanto nacionais quanto
internacionais. Tambem temos o Centro Internacional
de Fsica da Materia Condensada, com sede na Universidade de Braslia, onde s~ao realizados uma serie de
confer^encias e workshop com a participac~ao de importantes pesquisadores tanto nacionais quanto internacionais. Entre as confer^encias e workshop que s~ao apresentados temos a Confer^encia em Novos Desenvolvimentos em Fsica da Materia Condensada, Confer^encia
em Fronteiras na Fsica da Materia Condensada, Workshop em Partculas e Materiais Suaves, e o Workshop
em Magnetismo Itinerante entre outros eventos apresentados ao longo do ano.

6. Import^ancia do Magnetismo
A import^ancia do magnetismo n~ao esta apenas restrita a pesquisa basica. Os materiais magneticos desempenham um importante papel na tecnologia moderna, pois encontram um grande numero de aplicaco~es
em produtos e processos industriais dos mais variados setores. As aplicac~oes v~ao desde dispositivos com
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func~oes muito simples, como os pequenos m~as permanentes usados para fechaduras de portas de moveis
e utenslios, a inumeros componentes so sticados utilizados na industria eletroeletr^onica. Neste setor os
materiais magneticos somente s~ao suplantados em volume de aplicaca~o pelos semicondutores, mas em termos econ^omicos eles t^em uma import^ancia quase t~ao
grande quanto estes. Muitas das aplicac~oes atuais dos
materiais magneticos resultaram de avancos cient cos
e tecnologicos obtidos nos ultimos 20 anos nas universidades, laboratorios industriais e centros de pesquisa do
Jap~ao, Estados Unidos e Russia.

7. Comportamento dos Materiais Magneticos
O comportamento dos materiais num campo
magnetico externo e determinado pela origem de seus
dipolos magneticos e pela natureza da interac~ao entre
eles. Os dipolos magneticos t^em origem no momentum
angular dos eletrons nos ons ou atomos que formam a
materia. Este momentum tem natureza qu^antica 1].
Macroscopicamente, a grandeza que representa o estado magnetico de um material e o vetor magnetizac~ao
M~ . Ele e de nido como o momento de dipolo magnetico
por unidade de volume
(1)
M~ = V1 ~i
i

X

onde o somatorio e feito sobre todos os pontos i nos
quais ha dipolos de momento ~i  no interior de um volume V: V e escolhido su cientemente grande para que
haja uma boa media macroscopica, porem pequeno em
relac~ao ao tamanho da amostra para que M~ represente
uma propriedade magnetica local.
O campo magnetico pode ser expresso por duas
grandezas: o vetor induc~ao magnetica B~ e o vetor intensidade de campo magnetico H~ . Enquanto H~ e relacionado com a corrente que cria o campo, B~ depende
tanto da corrente quanto da magnetizac~ao do meio. E
o vetor B~ que determina o uxo magnetico  atraves
de uma superfcie S 1]
=

Z B~ d~a
S

(2)

onde dA~ e um vetor normal a superfcie em cada
ponto. Na teoria macroscopica, a magnetizac~ao entra
nas equac~oes de Maxwell levando informac~oes das propriedades magneticas do material, atraves da relaca~o
entre B~ e H~ . No Sistema Internacional de unidades,

B~ = 0(H~ + M~ )

(3)
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onde 0 = 4 10;7 N=A2 e a permeabilidade
magnetica do vacuo. No sistema CGS,


B~ = H~ + 4M~
No Sistema CGS, no vacuo B~ = H~ e  = 1:

(4)

Figura 2. Distribuic~ao dos artigos publicados nos Anais das ICM/76, ICM/79, ICM/82, ICM/85, ICM/92, ICM/9S e ICM/97
respectivamente.

8. Classicac~ao dos Materiais Magneticos
Atualmente os materiais magneticos desempenham um papel muito importante nas aplicac~oes tecnologicas do Magnetismo, em aplicac~oes tradicionais,
como em dispositivos eletromagneticos (geradores, mo-

tores, transformadores, avi~oes, relogios, computadores,
eletrodomesticos etc.), dispositivos eletroacusticos
(fones, altofalantes, agulhas magneticas, discos compactos e microfones de telefones, toca-disco, etc.), instrumentos de medidas (galvan^ometros e balancas), dis-
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positivos de torque (medidores de pot^encia eletrica, ultracentrifugadora, etc.). Eles s~ao utilizados em duas
categorias: m~as permanentes e os materiais macios.
Os m~as permanentes s~ao aqueles que t^em a propriedade de reter um campo magnetico constante. Os
principais desa os da pesquisa em materiais para o uso
emm~as permanentes s~ao: compreens~ao da origem e do
papel das interac~oes nos materiais desenvolvidos empiricamente, suas propriedades termicas, magneticas e
mec^anicas, a sntese de novos materiais, temperatura de
Curie mais elevadas, maior facilidade de fabricac~ao em
massa, melhores propriedades mec^anicas e, se possvel,
baseados em insumos minerais abundantes 2]. Os materiais macios ou materiais de alta permeabilidade s~ao
utilizados para produzir um alto uxo magnetico gerado por uma corrente eletrica ou uma grande induc~ao
magnetica devido a um campo externo. Essas propriedades devem ser alcancadas com requisitos diversos
de variac~ao no tempo e no espaco, com um mnimo de
dissipac~ao de energia. Os materiais de alta permeabilidade devem ent~ao ter um ciclo de histerese estreito, ou
seja, um Hc pequeno e uma grande inclinac~ao na parte
da curva B~ vs H~ , tal como e ilustrado na gura 3, que
tambem mostra as grandezas importantes no ciclo de
histerese. O que determina aplicac~ao de cada material
e seu ciclo de histerese, que representa o campo B~ resultante em func~ao do campo H~ aplicado (por exemplo,
com uma corrente eletrica numa bobina).

Figura 3. Ciclo de histerese de um material magnetico.

Varios materiais de alta permeabilidade s~ao usados atualmente dependendo da aplicac~ao. Em disposi-
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tivos de baixa frequ^encia (motores, geradores, transformadores e reatores entre outros) os materiais mais comuns s~ao os chamados acos eletricos, feitos com l^aminas
de aco com pouca concentrac~ao de carbono ou com
silcio ligas de ferro e nquel ou ferro e cobalto, na
forma de material bruto ou de liga amorfa preparada
por esfriamento rapido sobre uma superfcie metalica
fria. Atualmente ha uma grande atividade de pesquisa
e desenvolvimento em ligas amorfas com o objetivo de
reduzir os mecanismos de perda de energia e melhorar
os processos de produc~ao de tas em larga escala.
Nas ultimas decadas surgiu uma nova aplicaca~o
para os materiais magneticos que adquiriu grande import^ancia na eletr^onica: a gravac~ao magnetica. Esta
aplicac~ao e baseada na propriedade que tem a corrente
numa bobina em alterar o estado de magnetizac~ao de
certos materiais. Isto possibilita armazenar, num meio
magnetico, a informac~ao contida num sinal eletrico. A
recuperac~ao, ou leitura, da informac~ao gravada, e feita
atraves da induc~ao de uma corrente eletrica pelo meio
magnetico em movimento. A gravac~ao magnetica e, de
longe, a melhor tecnologia da eletr^onica para armazenamento n~ao-volatil de informac~ao. Ela e essencial para
o funcionamento de computadores, gravadores de som
e de vdeo, alem de inumeros equipamentos acionados
por cart~oes magneticos.
Os meios magneticos atualmente utilizados em
gravac~ao s~ao feitos pela deposic~ao de uma emuls~ao de
partculas magneticas sobre uma superfcie (de polietileno, por exemplo, no caso de tas), ou lmes nos
preparados por evaporac~ao a vacuo ou \sputtering ".
A informac~ao e gravada no meio em movimento (disco
ou ta) atraves de um sinal eletrico variavel no tempo,
produzindo uma magnetizac~ao que varia no espaco. A
nalidade da gravac~ao de sinais em func~ao da frequ^encia
e a capacidade de armazenamento (em bits/polegada
2], por exemplo) dependem da qualidade do meio. Os
materiais adequados para a gravac~ao t^em campo coercitivo intermediario entre os m~as permanentes (milhares
de Oe) e os de alta permeabilidade (alguns Oe). Ele
deve ser su ciente para manter a magnetizaca~o produzida durante a gravac~ao e ao mesmo tempo possibilitar que a informac~ao seja apagada, sendo tipicamente
da ordem de centenas de Oe 2].
Dependendo da origem microscopica de sua magnetizac~ao e das interac~oes internas, os materiais s~ao
comumente classi cados em uma das seguintes categorias: Diamagneticos, Paramagneticos, Ferromagneticos
e Antiferromagneticos. O diamagnetismo e o tipo mais
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fraco de resposta magnetica de um sistema e e caracterizado por ter susceptibilidade negativa e da ordem de
grandeza de 10;5. A origem do diamagnetismo esta na
variac~ao do momento angular orbital dos eletrons induzida pela aplicac~ao do campo externo. A explicac~ao
classica deste fen^omeno vem da lei de Lenz, pela qual
uma variac~ao de campo magnetico resulta numa corrente eletrica induzida que tende a se opor a esta
variac~ao, isto e criando um campo oposto ao aplicado.
Este fen^omento ocorre em qualquer atomo. Mas como
ele e muito fraco, so aparece quando no material n~ao ha
dipolos magneticos permanentes que produzem efeitos
muito mais pronunciados. Os materiais diamagneticos
s~ao aqueles que n~ao possuem dipolos magneticos permanentes, ou seja, s~ao aqueles cujos atomos ou ons
t^em camadas eletr^onicas completas. Este e o caso dos
gases nobres, He, Ne, Ar, Kr e Xe. E tambem o caso dos
solidos com ligac~ao i^onica, cujos atomos trocam eletrons
para carem com suas ultimas camadas completas, tais
como KBr, LiF, CaF2 e NaCI. Deve-se salientar que n~ao
todos os materiais diamagneticos s~ao n~ao condutores
existem materiais tais como o Cu, Ag, e Au entre outros, que s~ao diamagneticos apesar de ter sua ultima
camada eletr^onica completa, isto e devido a que sua
suscetivilidade e negativa.
Os materiais que t^em momentos magneticos
at^omicos permanentes s~ao classi cados em uma das
outras categorias acima mencionadas ou ent~ao t^em estrutura magnetica mais complexa como e o caso dos
chamados vidros de spin. Ainda, para ter aplicac~ao
pratica e necessario que a magnetizac~ao macroscopica
seja alta, o que ocorre apenas nos materiais ferro
ou ferromagneticos. Estes s~ao os materiais utilizados
nas tr^es aplicac~oes anteriormente mencionadas: m~as
permanentes, materiais macios e meios de gravac~ao
magnetica.

9. Conclus~ao
A evoluc~ao do Magnetismo no Brasil pode ser
atribuida a lideranca exercida por diversas pessoas em
diferentes intituic~oes do Pas.
No Brasil, o Magnetismo e uma das maiores subareas da Materia Condensada em termos de numero
de pesquisadores, re etindo o que tambem ocorre a
nvel internacional. Existe uma grande guantidade de
pessoas que trabalham tanto na teoria quanto na experi^encia com doutorado em 13 instituic~oes do Pas, s~ao
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elas: USP, UFF, UFPE, CBPF, UFRGS, UNICAMP,
UFMG, UFRGN, PUC-RJ, UFRJ, UFCE, UFSCAR,
UFES.
Acredita-se que a pouca interac~ao entre os
pesquisadores teoricos e experimentais, na pesquisa
relacionada ao Magnetismo, seja provavelmente devido a que a malhor parte dos teoricos no Brasil trabalham com modelos abstractos muito distante daqueles que representam os materiais. O resultado da uma
interac~ao relativamente pequena entre fsicos teoricos e
experimentais, n~ao e uma caracterstica apenas do Magnetismo. Com a melhoria dos laboratorios da Fsica
Experimental no Pas e o aumento da maturidade dos
fsicos, a interac~ao entre teoricos e experimentais tem
crescido gradualmente. Isto se veri ca tanto entre
pesquisadores de uma mesma instituic~ao, como de instituic~oes diferentes, ate mesmo localizadas em regi~oes
distantes do Pas.
As di cultades da area do Magnetismo no Brasil
decorrem de varios fatores. Do ponto de vista da
pesquisa basica pode-se destacar quatro: o pequeno
numero de pesquisadores, a escolha dos temas de
pesquisa, a de ci^encia dos laboratorios e a falta de
pessoal e equipamentos para a preparac~ao de materiais magneticos.
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