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Editorial

Neste �nal de s�eculo, comemoramos o quarto centen�ario da publica�c~ao do \De Magnete" por William Gil-

bert. Neste estudo seminal sobre o Magnetismo, Gilbert apresentou a interpreta�c~ao correta do fato do ponteiro

da b�ussola se alinhar Norte-Sul: A pr�opria Terra �e magn�etica! Sua obra iniciou a �epoca de grande desenvol-

vimento na F��sica e Astronomia com Galileu, Kepler, Newton e outros (veja o interessante site http://www-

spof.gsfc.nasa.gov/earthmag/demagint.htm acerca da hist�oria de Gilbert e de seu grande livro).

Neste ano comemoramos ainda o centen�ario de nascimento de Ernst Ising, devidamente aclamado em simp�osio

em Belo Horizonte como o proponente do mais simples prot�otipo de um sistema magn�etico (uma r�apida busca na

internet aponta cerca de 5120 sites destinados ao modelo Ising). Embora concebido originalmente como um modelo

para o magnetismo, tem sido usado em muitas outras �areas da f��sica, biologia e ciências sociais.

Ainda em agosto de 2000, Recife sediou a mais importante conferência internacional sobre Magnetismo �

ICM2000 � com expressiva participa�c~ao de f��sicos estrangeiros e participa�c~ao maci�ca da comunidade brasileira.

Para celebrar estes importantes eventos, a RBEF inaugura a s�erie de Se�c~oes Especiais com uma dedicada ao

Magnetismo. Os artigos abordam t�opicos gerais e hist�oricos e outros aspectos mais espec���cos como: o magnetismo

em sistemas biol�ogicos � inuência do campo magn�etico da Terra sobre os seres vivos, em especial abelhas e

formigas, e biomagnetismo; a mecânica estat��stica aplicada a sistemas magn�eticos � teoria de fenômenos cr��ticos

e uma discuss~ao do modelo Ising; as t�ecnicas microsc�opicas aplicadas ao magnetismo � absor�c~ao de raios x e

espectroscopia de ressonância magn�etica nuclear; as propriedades magn�eticas de materiais � magnetoresistências

gigante e colossal, sistemas granulados, part��culas �nas, amorfos; e a descri�c~ao de algumas t�ecnicas experimentais

para o estudo do magnetismo � magnetometria e susceptibilidade magn�etica.

Conforme apontado no artigo de S�ergio Rezende neste n�umero, o Magnetismo tornou-se uma das maiores sub-

�areas da F��sica da Mat�eria Condensada no Pa��s em termos do n�umero de pesquisadores � cerca de 60 te�oricos e

100 experimentais � em grupos espalhados por in�umeras institui�c~oes de Norte a Sul.

Os editores respons�aveis pela Se�c~ao Especial foram Adilson J. A. de Oliveira (UFSCar), Alberto Passos

Guimar~aes (CBPF) e Miguel Novak (UFRJ) aos quais agradecemos pela iniciativa, dedica�c~ao e todo o trabalho

dispendido para dispor ao leitor da RBEF estes excelentes textos.

Esperamos que esta cole�c~ao de artigos seja �util aos estudantes que se iniciam em Magnetismo e �aqueles inte-

ressados em uma vis~ao abrangente da �area bem como possa servir de base para uma bibliogra�a espec���ca para o

estudo do Magnetismo no Pa��s. �E nossa esperan�ca ainda que os artigos sejam usados como textos suplementares

nas disciplinas usuais de F��sica de Estado S�olido e T�opicos de F��sica da Mat�eria Condensada.

H�a 50 anos, apareceu nos Anais da Academia Brasileira de Ciências no n�umero de 30 de setembro, o artigo

intitulado \On the Thermo-Dielectric E�ect", por Joaquim da Costa Ribeiro, em que um novo fenômeno, descoberto

em 1944 e que passou a ser conhecido como efeito Costa Ribeiro, foi descrito em detalhes. Juntamente com Bernhard

Gross [veja seu artigo rememorativo em Rev. Bras. Ens. Fis. 22(2), 266 (2000)], Costa Ribeiro foi um dos

precursores da F��sica Experimental do Estado S�olido no Brasil estudando um material muito brasileiro: a cera de

carna�uba. Guilherme Leal Ferreira faz um relato da descoberta do efeito e sua interpreta�c~ao inicial, e apresenta uma

vers~ao simpli�cada, mas bastante did�atica, da teoria de Bernhard Gross. Deste modo, a RBEF pretende reverenciar

um dos pioneiros da F��sica brasileira.


