
Cap.29 – MAGNETISMO EM MEIOS MATERIAIS

29.1 Campos Elétricos em Meios Materiais: 

Campo Elétrico é afetado por dipolos elétricos.

Dipolo Elétricos se orientam no sentido a enfraquecer o Campo Elétrico.

29 2 Campos Magnéticos em Meios Materiais:29.2 Campos Magnéticos em Meios Materiais:

Átomos tem movimentos dipolo magnético devido à:

1. Ao movimento dos elétrons ao redor do núcleo (espira de corrente)
2. Spin do Elétron, e 
3. Variação de velocidade dos elétrons em sua órbita atômica  



Meios Materiais podem ser classificados em: 

Meios Materiais Dipolo 
M é i

Orientação dos 
di l

Interação entre Magnetização 
d i lMagnético dipolos em 

presença de B 
externo

momentos 
dipolos

do material 
quando retira B 
externo

Ferromagnéticos Permanente Mesmo sentido Forte Pode virar imãFerromagnéticos Permanente Mesmo sentido 
de B externo

Forte Pode virar imã 
permanente

Diamagnéticos Em presença de 
B externo

Contrário sentido 
de B externo

Fraca Nula

Paramagnéticos Permanente Mesmo sentido 
de B externo

Fraca Nula



- Vetor Magnetização:

- Difícil calcular B resultante, pois M depende de B externo,           
- Introduz conceito de Intensidade do Campo Magnético Externo H

Logo: 

Onde H pode ser calculado pela: 

Campo Campo Campo MagnéticoCampo              Campo              Campo Magnético
Magnético        Magnético         devido a magnetização
Resultante        Externo              do material

Lei de Ampère: 

L i d Bi t S tLei de Biot-Savart: 



Exemplo 01: Calcular B e H no interior de um solenóide com s espiras por unidade de 
comprimento e corrente I tendo em seu interior um material de magnetização Mcomprimento e corrente I, tendo em seu interior um material de magnetização M.

Calcula-se H pela Lei de Ampère para o retângulo abcd

Calcula-se B: 

Outra forma: Pela lei de Ampère:Ou o : e e de pè e:



Exemplo 02: Calcular H e B no centro do imã da figura levando-se em consideração os efeitos 
terminais ( H devido aos pólos magnéticos)

a)  Contribuição a B externo devido a magnetização:

b)  Cálculo de H devido aos pólos no centro do imã:

Temos que:q

H devido ao pólo norte (Hpn) = H devido ao polo sul (Hps) devido as distâncias do centro
do imã aos pólos serem iguais.



Considerando que as extremidades do imã sejam bem afastadas do centro do imã (5a) podemos 
aplicar a Lei de Coulomb para o magnetismo para achar H devido a cada pólo magnéticoaplicar a Lei de Coulomb para o magnetismo para achar H devido a cada pólo magnético. 

Logo, o campo magnético devido aos pólos é dado por:

c)  Logo o campo magnético total no centro do imã será:



29.3 Lei de Gauss e Coulomb para H

Tome-se um imã com magnetização M e duas superfícies S1 e S2 envolvendo suas extremidades:Tome se um imã com magnetização M e duas superfícies S1 e S2 envolvendo suas extremidades:

Análise do fluxo de H numa das extremidades do imãAnálise do fluxo de H numa das extremidades do imã

igual a zero
li h i d ã tílinhas indução contínuas



Então: 

mas a intensidade do pólo magnético pode ser definida por:

então temos:

Lei de Gauss para o magnetismo:

Integrando sobre uma superfície esférica ao redor (distância r) de um pólo magnético puntiformeIntegrando sobre uma superfície esférica, ao redor (distância r) de um pólo magnético puntiforme, 
cuja área             ,  temos:

Lei de Coulomb para o magnetismo: 



29.4 Susceptibilidade Magnética

Em substâncias paramagnéticas e diamagnéticas a magnetização M é proporcional a intensidade 
do campo magnético H :

- Susceptibilidade magnética ( substância paramagnética:                  , substância 

di éti )diamagnética                  )

Então: 

- Permeabilidade magnética



29.5 Momentos magnéticos Atômicos

Materiais ferromagnéticos e paramagnéticos => possível determinar momentos magnéticosMateriais ferromagnéticos e paramagnéticos  > possível determinar momentos magnéticos
permanentes dos átomos. 
Átomo de Bohr – elétrons se movem em órbita circulares (concorda em muitos casos, com a 
mecânica quântica.
Relação entre momento magnético (m) e momento angular (L):

TTemos que:

corrente elétrica:

momento magnético:  

momento angular: 



Logo, 

Esta equação é válida na mecânica clássica e quântica para o momento orbital do elétron,

m e L  tem sentidos opostos no caso do elétron (q<0),

Momento magnético spin do elétron      2 mom. magn. orbital do elétron,

Teoria do átomo: momento angular orbital assume múltiplos inteiros de         (isto é, 
quantizado),

onde:            h = 6,63 x 10 – 34 J.s <= Constante de Planck

N – número inteiro



Para um elétron, 

onde:                                          (carga elétron)

(massa do elétron)

Se todos os momentos magnéticos dos átomos ou moléculas de uma substância estiverem 
alinhados, temos:,

onde:   

: densidade do material



N : Número de Avogadro = 6,02 x 10      átomos/mol

m    : Massa atômica ou molecular

Exemplo 03: Para o níquel temos os seguintes dados:      = 8,7 g/cm   , m    = 54,7 g/mol e 
d i= 0,61T, determinar:

a) n = ?

b) m = ?

c) m em termos de magnétons de Bohr = ?  



29.6 Paramagnetismo 

Átomos tem momento magnéticos permanentes, 

Em presença de campo magnético externo o grau de alinhamento dos momentos magnéticosEm presença de campo magnético externo, o grau de alinhamento dos momentos magnéticos 
atômicos depende da intensidade do campo magnético e da Temperatura (agitação térmica),

Energia magnética:

(torque)

(trabalho)

O trabalho para girar de 0º a 180º = variação energia potencial.



Energia térmica:g

É da ordem de KT (K – constante de Boltzmann e T – temperatura absoluta ºk)

- Lei de Curie:

A magnetização é inversamente proporcional 
a temperaturaa temperatura



29.7 Diamagnetismo

Descoberto por Faraday, 1846 => Bismuto
Explicado pela Lei de Lenz

A força centrípeta é:                         ,

- massa do elétron e  
r   - raio da órbita 

O aparecimento de um campo magnético externo gera uma força magnética dada por:O aparecimento de um campo magnético externo gera uma força magnética dada por: 

Devido a variação de velocidade dos elétrons ser muito pequena, temos:ç p q



Logo: 

Já vimos que o momento magnético do elétron do átomo é dado por: 

Logo a variação do momento magnético do átomo será dado por:

Para r = 10 m e B = 1T => (muito pequeno)Para r = 10     m e B = 1T  =>                                                                       (muito pequeno)

O diamagnetismo ocorre, principalmente, em átomos com camadas eletrônicas completas => g , p p , p
momento angular nulo => momento magnético nulo.

Todos materiais são diamagnéticos para temperaturas suficientemente elevadas.    



29.8 Ferromagnetismo

Materiais: Ferro, Cobalto e Níquel (puros ou em ligas),

Momento dipolo magnéticos dos átomos com forte interação com os dos seus vizinhos,

Domínios: Regiões (microscópicas) do espaço onde os momentos magnéticos estão alinhados,

Quando se aplica um campo magnético externo a materiais ferromagnéticos, as fronteiras de Q p p g g ,
seus domínios deslocam-se,

Temperatura Curie: acima do qual materiais ferromagnéticos se tornam paramagnéticos,

Histerese (do grego atraso) é uma curva característica de materiais ferromagnéticos



Seja: 

Temos que:  

Logo: 

Onde :                                                     é a permeabilidade relativa e

- é a permeabilidade magnética do materialé  a permeabilidade magnética do material.

Obs.: Em geral, nas substâncias ferromagnéticas, H << M, e H pode ser desprezado.

A área subtendida pela curva de histerese é igual a perda de energia devido a irreversibilidade  
do processo (como perda do calor)  



Os materiais ferromagnéticos são classificados em:

material magnético mole se a área da curva de histerese é pequena (ferro ou aço doces),

Material magnético duro se a área da curva de histerese é grande (aço carbono),

Para ver que a área subtendida a curva de histerese representa a perda de energia, temos, para 
um solenóide: 

(campo variável)

a taxa de trabalho contra a fem 



• Cintya e tiago balbinoCintya e tiago balbino


