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Aula 3 
•  Magnetismo Itinerante 

–  Magnetismo em cristais 
- Itinerante 

•  Modelo de banda 
•  Gás de elétrons 
•  Critério de Stoner 
•  Modelo de Stoner 

–  Abordagem Quântica 
•  Interação de troca 
•  Hamiltoniano de 

Heisenberg 
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Magnetismo em cristais 

•  Formação de bandas de energia, devido 
ao princípio de exclusão de Pauli 

•  Energia de Fermi, abaixo da qual todos os 
estados eletrônicos estão ocupados 

•  Interação de troca → Interação entre 
momentos magnéticos atômico em um 
sólido → origem dos diferentes tipos de 
ordenamentos 
– É de natureza eletrostática 
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Representação do magnetismo de 
banda 
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Densidade de estado de 
um gás de elétrons livres 
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Considerando que cada elétron 
tem momento = 1µB 

A magnetização é proporcional a 
densidade de estados no nível de 

Fermi e não depende da 
temperatura 12/08/21 



Ferromagnetismo 

Sendo: 
Bm=λM 

O Termo que envolve n2 é 
constante e está relacionado 

à energia quando Bm=0 
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Bm= 0 e Bm ≠ 0 
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δE=(n  - n  )/n(EF) 

Como isso é: 
 >0 para M≠0 
=0 para M=0   
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δE=(n  - n  )/n(EF) 

Como isso é: 
 >0 para M≠0 
=0 para M=0   



Exemplo de densidades de estados e 
aplicação do critério de Stoner 
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Exemplo do Pd (paramagnético 
aumentado) 
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Perguntas? 
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Perguntas? 
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Abordagem quântica 

•  Spin do Elétron – Experimento de Stern-
Gerlach (1920) 
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Origem quântica termo de 
campo molecular  

Spin -> mais um número quântico -> s 
Autovalores do operador sz

 -> +/- ħ/2 
Autoestados |é>, |ê> 
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Princípio de exclusão de Pauli 

•  Dois elétrons (fermions) não podem ter 
todos os números quânticos iguais 
(orbitais e de spin). 

•  Matematicamente -> função de onda total 
do elétron seja anti-simétrica (spin + 
orbital) 
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Ilustração 
Equação de Schrödinger independente do spin, para o movimento de dois elétrons: 

Estados de spin: Correspondem 
as seguintes  
funções de  

onda: 
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Estado singleto => S = 0 

Tripletos => S = 1 e portanto mS = -1, 0 ,1   

Aproximando os elétrons 

z 
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É mais provável ψA quando os elétrons se aproximam  
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Perguntas? 
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Interação de Troca 
Interação Coulombiana entre dois elétrons: 

12/08/21 

Calculando a energia dos elétrons: 
•  Sem considerar os spins  
•  Tomando em conta o Princípio de Exclusão. 

A energia eletrostática de dois elétrons pode ser escrita como: 

De fato, como a interação eletrostática não depende do spin, esse potencial vai agir 
somente na parte orbital da função de onda.  



Interação de Troca 

, Onde: 

12/08/21 

+ ΨS 
- ΨA 

Energia eletrostática 
média -> único termo 
se não houvesse  
princípio de exclusão 

Embora a energia média não dependa explicitamente do spin, por conta do princípio 
de exclusão, indiretamente dependerá. 

Energia de troca 

+/- depende do termo de spin ser singleto ou tripleto 



Hamiltoniano de Heisenberg - 1928 

 Podemos então definir: 
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Spins paralelos 

Spins antiparalelos 



Implicações 

Se Jtroca> 0 => A energia é minimizada quando S1 for paralelo à S2, ou seja, o 
ângulo entre eles for igual a 0o => estado ferromagnético 

Se Jtroca< 0 => A energia é minimizada quando S1 for anti-paralelo à S2, ou 
seja, o ângulo entre eles for igual a 180º => estado antiferromagnético 

Antiferromagnetismo 

Ferromagnetismo 
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Perguntas? 
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Resumo 
Discutimos um modelo diferente, onde o momento 
magnético não é mais localizado no átomo, mas é 
pelos elétrons das bandas de condução do material e 
pode ser escrito por: 

Paramagnetismo de Pauli 
A partir da discussão dos gás de elétrons livres, 
mostramos que o paramagnetismo pode ser escrito: 

Que é proporcional à densidade de 
estados no nível de Fermi e 
independente da temperatura 

No caso do Ferromagnetismo, leva-se em conta o 
campo molecular (proporcional à M) e chaga-se ao 
critério de Stone, que diz: 

Materiais com a densidade de estados no nível de 
Fermi alta [Un(EF)≥1], apresentam magnetismo 
itinerante.  

Magnetismo Itinerante 

Ferromagnetismo 

Interação de Troca 

É a origem quântica e microscópica da 
constante de campo molecular 
Está ligada ao princípio de exclusão de Pauli 
e o fato das funções de onda de férmions 
deverem ser antissimétricas 
Tem origem eletrostática 
Ainda que não explicitamente considerando o 
spin, por conta da necessidade de 
antissimetria da função de onda, tem 
consequência indireta sobre o acoplamento 
dos momentos magnéticos: 
 

Hamiltoniano de Heisenberg 
Jtroca> 0: 

FM 
Jtroca< 0: 

AFM 


