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Abstract. This work we present a computational simulator for studying magnetic 

systems which was developed using computational simulations via Monte Carlo 

Method and JAVA programming. This simulator can be used in the teaching of 

magnetism in basic and higher education. 

Resumo. Neste trabalho apresentamos um simulador computacional para o 

estudo de sistemas magnéticos o qual foi desenvolvido utilizando simulações 

computacionais via Método de Monte Carlo bem como programação em 

JAVA. Tal simulador pode ser utilizado no ensino de magnetismo no ensino 

básico e superior. 

1. Introdução 

A tecnologia está presente no cotidiano das pessoas, desde uma simples ida ao 

supermercado até a realização de transação bancária. Na educação não poderia ser 

diferente, a presença das novas tecnologias vem sendo intensificada cada vez mais. Na 

literatura, encontramos diversos trabalhos relacionados à utilização da tecnologia na 

educação, no ensino fundamental [Gladcheff, Zuffi e Silva 2001], [Medeiros e 

Schimiguel 2012], no ensino médio [Gonçalves 2005], [Castilho e Ricci 2006], [Sousa 

2012] e no ensino universitário [Silva e Marques 2011]. 

 Devido ao crescente uso de computadores nas escolas e universidades, a 

simulação computacional vem sendo mais uma ferramenta de auxílio no ensino. Em 

particular, nas áreas científicas, e.g. em Física, onde as simulações tornam-se essenciais, 

devido à grande dificuldade apresentada na aquisição do conhecimento nesta ciência 

[Medeiros e Medeiros 2002].  

 A simulação computacional busca, através de uma modelagem matemática 

computacional, imitar o sistema em estudo com o intuito de, por exemplo, fazer 

previsões acerca do comportamento do sistema sob certas condições. Um ponto que 

merece destaque é que, uma vez que a modelagem é feita com base nos parâmetros 

chaves do sistema em estudo, podemos investigar o problema sem, necessariamente, 

estar em laboratórios e/ou em campo. 

 Devido a grande dificuldade dos alunos na compreensão de assuntos 

relacionados a disciplina de física e a falta de laboratórios para as aulas práticas, 

diversos pesquisadores têm proposto a utilização de simuladores nas aulas de física 

[Araujo e Veit 2004], [Dorneles 2010].  



  

 Neste contexto, confeccionamos um simulador computacional de sistemas 

magnéticos o qual pode ser utilizado tanto em pesquisa quanto no ensino de 

magnetismo. Para tal, iniciamos com as bem conhecidas simulações de sistemas 

magnéticos via Método de Monte Carlo [Landau e Binder 2000]. Nestas simulações é 

necessário que o usuário possua um certo grau de formação em programação para 

compilar e executar o programa. Sendo assim, tentando tornar as simulações mais 

práticas, desenvolvemos em linguagem de programação JAVA, uma interface gráfica 

com a qual o usuário pode compilar e executar o programa sem a necessidade de possuir 

uma experiência em programação. Com esta interface, o usuário pode alterar as 

variáveis do modelo utilizado bem como plotar e visualizar as configurações de spins do 

sistema.  

 Ressaltamos que o modelo utilizado foi o de Heisenberg com anisotropias na 

presença de campo magnético externo [Silva 2009].  

 Por fim, frisamos que existe softwares com os quais podemos estudar tais 

sistemas magnéticos. Entretanto, um dos mais utilizado é um software comercial 

chamado de OOMMF [OOMMF, 2014] o qual não é de fácil manipulação. 

2. Trabalhos Relacionados 

Existem diversos softwares utilizados no ensino de Física que auxiliam o professor na 

sala de aula. A seguir, apresentaremos alguns destes softwares. 

2.1 Phun 

O Phun é um software gratuito desenvolvido para simular situações diversas de Física. 

Esse foi desenvolvido por físicos da Universidade de Maryland 

(http://www.phunland.com/wiki/Download) com o objetivo de tornar divertido o estudo 

de disciplinas mais difíceis de apreender como a Física. O software é direcionado para 

público de qualquer idade e está disponível para diferentes plataformas: Windows, Mac 

e Linux. A Figura 1 ilustra o Phun. 

 

Figura 1. Phun – Software gratuito 

2.2 UNESP 

A Universidade do Estado de São Paulo, no campus de São José do Rio Preto, 

desenvolveu um conjunto de programas para simular situações diversas da Física. O 

sistema simula assuntos como: Empuxo, Constante Elástica, Conservação do Momento 

Linear e Conservação de Energia. A Figura 2 ilustra a simulação de alguns programas. 

http://www.phunland.com/wiki/Download


  

 

Figura 2. Simulador desenvolvido por alunos da UNESP 

2.3 Modellus 

O Modellus (Figura 3) é um software gratuito desenvolvido por um grupo de alunos e 

professores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa. 

Publicado em vários idiomas como o Inglês, o Espanhol, Português, Chinês, dentre 

outros.  

 

Figura 3.  Modellus 

3. Fundamentação Teórica  

A simulação é desenvolvida fundamentalmente com o objetivo de analisar o 

comportamento de um sistema real. O termo simulação é bastante genérico, pois são 

variados mecanismos e formas utilizados para a representação do comportamento de 

sistemas. Neste trabalho, ressaltamos a simulação computacional de determinado 

modelo matemático construído e validado. 

 Segundo Miyagi (2006), a simulação é, em geral, entendida como a “imitação” 

de uma operação ou de um processo do mundo real. A simulação envolve a geração de 

uma “história artificial” de um sistema para a análise de suas características 

operacionais. Vasconcelos (2004) enfatiza que deve existir a introdução da simulação 

computacional no processo de ensino e aprendizagem da física, para desmistificar a 

imagem, estabelecida pelos alunos, que a Física é algo muito difícil de ser entendida. A 

utilização de simuladores possibilita uma maior compreensão dos conteúdos e contribui 



  

para o desenvolvimento cognitivo em geral, além de favorecer uma aprendizagem 

significativa. 

 Por isto justifica-se o desenvolvimento de sistemas de simulação computacional 

para melhor a qualidade das aulas e até mesmo para auxiliar os experimentos realizados 

em laboratórios de Física. A seguir serão apresentados algumas definições importantes 

para entender o simulador. 

3.1 Materiais Magnéticos 

Diversos estudos têm sido realizados sobre materiais magnéticos [Silva 2009], isto 

porque estes materiais tem sido os mais promissores para as aplicações tecnológicas. 

Um exemplo é a gravação magnética de informações, considerada a melhor forma de 

armazenamento não volátil. Essa tecnologia foi inicialmente estudada pelos chineses, 

que possuírem conhecimento sobre o magnetismo e sua característica de atração entre 

materiais. No século XIX, Oersted iniciou estudos mais profundos sobre 

eletromagnetismo.  

3.2 Sistema Magnético 

O sistema magnético é utilizado, entre outras aplicações, para armazenamento 

magnético de alta densidade. Materiais magnéticos formam um sistema de ordem 

macroscópico o qual possui uma grande quantidade de momentos magnéticos (ou 

spins). No caso em estudo, as interações entre os spins são interações de troca ou de 

Heisenberg a qual é responsável pelo alinhamento dos spins. É devido a este tipo de 

interação, por exemplo, que os spins de um imã se mantém alinhados e gera um campo 

magnético capaz de atrair pequenos pedaços de ferro. 

 De acordo com Carneiro (2006), a interação de troca de origem eletrostática é 

responsável pelas propriedades magnéticas de materiais com momento magnético 

localizado. Isso origina o termo de interação de troca que pode ser modelado por – J 

  ⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗  , onde   ⃗⃗⃗   é o valor do spin do íon localizado do sitio i. Note que estamos 

considerando o spin como um vetor. Neste caso, dizemos que é um tratamento semi-

clássico do problema. O importante, é que, podemos visualizar os perfis dos 

spins/domínios do material magnético se soubermos o valor de cada spins em cada sítio. 

 Por outro lado, para um material com vários spins eletrônicos localizados nos 

átomos da rede cristalina, o termo da energia de troca total do sistema é: 

    ∑   
(   )

    (1) 

onde, a soma (i, j) indica pares de vizinhos próximos numa rede bidimensional, J>0 é a 

constante de acoplamento ferromagnética entre os spins, e   ⃗⃗⃗   o spins no sítio j . Este 

Hamiltoniano isotrópico que só depende da orientação relativa dos spins, é conhecido 

como hamiltoniano de Heisenberg. Com este hamiltoniano, por exemplo, podemos 

calcular a variação de energia do sistema para cada mudança dos valores de spin. Isto 

será realizado quando definirmos a dinâmica de Metropolis na seção 3.3.1.  

 Sistemas descritos pelo hamiltoniano de Heisenberg, dependendo das condições 

impostas, podem apresentar vórtices magnéticos [Mól 2004]. Tais vórtices são 



  

caracterizados por uma configuração de menor energia do sistema, onde os perfis dos 

spins no material magnético estão praticamente paralelos com seus vizinhos próximos. 

Na Figura 4, exibimos uma foto ilustrativa de um vórtice. 

 

Figura 4.  Vórtice com carga igual a +1 

3.3 Método de Monte Carlo  

As simulações computacionais para gerar as configurações de spins, foram realizadas 

utilizado o Método de Monte Carlo (MMC). Este método é aplicado para resolver 

problemas de ordem Física e Matemática através da geração randômica de dados.  

O MMC é um modelo estocástico, atualmente utilizado em diversas áreas da 

Física, por se basear em problemas que dependem de fatores aleatórios ou dependem de 

alguma variável de probabilidade, trata-se de um método para solução de problemas que 

dificilmente seriam resolvidos analiticamente [Yoriyaz 2009]. 

3.3.1 Algoritmo de Monte Carlo  

O Método de Monte Carlo abarca um grupo variado de métodos matemáticos, baseia-se 

na solução de problemas probabilísticos. Na solução de problemas probabilísticos o 

método baseia-se na escolha aleatória de números e assim simulando o sistema em foco.  

Para introduzir a ideia central do método, vamos considerar nosso sistema 

composto por N sítios, sendo que em cada sítio (i) consideramos uma variável de spin 

(Si). Assim sendo, cada configuração do sistema é obtida fornecendo os valores dos 

spins nos N sítios.  A ideia é realizar as médias das grandezas Físicas do sistema (calor 

específico, magnetização, etc.), sobre M configurações de equilíbrio e de maior peso do 

sistema. Portanto para cada temperatura a média de um observável (A), é definida como:           

  
 

 
∑ 

 

   

(  ) (2) 

Uma dinâmica muito utilizada para implementar um algoritmo de Monte Carlo é 

a dinâmica de Metropolis definida como [Landau e Binder 2000]: 

1. Define-se a condição inicial do sistema e a temperatura T  

2. Sorteia-se um spin Si; 

3. Sorteia-se uma nova direção Sj para o spin sorteado; 

4. Calcula-se a variação de energia ΔE= E(Sj) – E(Si) ; 



  

5. Gera-se um número aleatório z uniformemente distribuído em [0,1]; 

6. Calcula-se P=exp(ΔEK/KT);  

7. Se z ≤ P, Si → Sj; Caso contrário permanece com mesmo valor  Si; 

8. Volta para o passo 2.  

 Ressaltamos, mais uma vez, que o cálculo da variação da energia definida no 

passo 4, é realizada utilizando a hamiltoniana de Heisenberg, descrita na seção 3.2. 

 A partir das realizações das simulações via o Método de Monte Carlo, podemos 

obter características importantes do modelo estudado. Entretanto, o arquivo de saída 

(output) é salvo em tabelas, o que inviabiliza a confecção, por exemplo, de uma figura 

com os perfis dos spins (as direções de todos os spins do sistema) do sistema estudado. 

É neste sentido que desenvolvemos uma interface gráfica para facilitar ao máximo a 

utilização de tais simulações por parte do usuário (estudantes e professores). 

4 Desenvolvimento do Simulador 

Para o desenvolvimento do simulador, foi escolhida a linguagem de programação Java 

em seu padrão SE (Standard Edition). Este padrão é usado para o desenvolvimento de 

aplicações destinadas a computadores pessoais, notebooks e arquiteturas com poder de 

processamento e memória consideráveis. A utilização do Java também possibilitou que 

a aplicação se tornasse multiplataforma, ou seja, pode ser instalada e utilizada em 

diversos sistemas operacionais como Windows, Linux, Solaris e MacOs. 

 Para o processo de codificação do simulador, escolhemos o IDE NetBeans que 

possui um número extenso de bibliotecas, módulos e API’s. A utilização da IDE 

NetBeans facilitou a criação da interface gráfica do sistema.  

5. Resultados  

O simulador se aplica a simulação ao campo magnético, onde os spins estão localizados 

em um disco em que a anisotropia de borda simula um sistema nano magnético.  

Existem softwares que realizam simulações deste tipo, porém alguns destes 

sistemas exigem conhecimento avançado em informática e as simulações são realizadas 

por meio do terminal de comando do computador sendo de difícil manipulação para 

usuários. O objetivo proposto é facilitar a interação do usuário com o simulador.  

A Figura 5 ilustra a tela principal do simulador. Nesta, é exibida a simulação 

gerada pelo o usuário (em amarelo) e a barra de ferramentas onde o usuário configura os 

dados de entrada para realizar a simulação. A Figura 6 ilustra os campos utilizados para 

configuração da simulação que são: Temperatura, valor de B é o valor da componente Y 

e condição inicial para gerar a simulação. 

Com o aumento da temperatura o campo magnético sofre uma maior variação e 

com o valor da temperatura próximo de zero a variação no campo é menor. O valor de B 

é o valor da componente Y do campo magnético externo; se B for positivo, o campo 

magnético está na direção Y positivo; analogamente se for negativo. Na condição inicial 

é gerado a simulação, que pode ser “Aleatória” ou “Vórtice”, cada uma com suas 

características específicas. 



  

A Figura 7 ilustra o menu de controle da animação, que contém: iniciar, parar e 

velocidade. 

 

Figura 5. Tela Principal do Simulador 

 

Figura 6. Opções de configuração do Simulador 

 

Figura 7. Controle de Animação  

5. 1. Animação 

As animações no campo da Física são consideradas por diversos pesquisadores e 

professores uma maneira eficaz para resolução de vários problemas identificados no 

entendimento de assuntos complexos. Em aulas de Física professores conseguem 

mostrar o resultado de fenômenos demasiadamente abstratos, através das animações. 

Desta forma, obtêm que os alunos tenham uma melhor absorção do conteúdo 

apresentado, além de poder visualizar a animação quantas vezes acharem.  

 As animações do simulador são geradas a partir de uma condição inicial, que 

pode ser definida de forma aleatória ou vórtice. Na primeira condição cada posição do 



  

spin é sorteada de forma aleatória formando um campo todo desordenado (Figura 8 

condição inicial aleatória), a depender da temperatura utilizada na simulação este campo 

pode ser normalizado. Para normalizar este campo é utilizado o algoritmo de Monte de 

Carlo, este algoritmo é executado milhares de vezes até a normalização e a cada 20 

interações é mostrado às configurações dos spins na rede.  

 A Figura 9 ilustra a representação do campo magnético após várias interações. 

Na imagem é possível perceber a formação de vórtices, indicando que o campo tende a 

se normalizar após várias execuções do algoritmo de Monte Carlo.  

 Na condição inicial do tipo vórtice, a estrutura do campo tem a formação 

vórtice, sendo aplicado o algoritmo de Monte Carlo para visualizar o comportamento do 

campo magnético, com os parâmetros de temperatura e o valor de B da componente Y 

determinados. A Figura 10 ilustra a representação do vórtice na posição central do 

campo magnético. 

 

Figura 8. Condição inicial aleatória 

 

Figura 9. Simulação após várias interações 



  

 

Figura 10. Condição inicial Vórtice 

6. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Há uma quantidade considerável de fenômenos da Física que teriam uma compreensão 

mais fácil se experimentados ou simulados. No entanto a simulação é mais cabível que 

os experimentos, devido aos custos e as dificuldades que este último apresenta. 

 O simulador poderá ser usado por pesquisadores em laboratórios, desta forma 

através deste podemos analisar resultados, estudar hipóteses, em geral, adquirir novos 

conhecimentos sobre a ciência estudada. 

 O sistema pode ser considerado uma poderosa ferramenta tanto para uso em 

salas de aulas de Física quanto em pesquisas científicas, para estudos sobre sistemas 

magnéticos. Assim, permitirá estudos sobre o magnetismo, uma área muito ampla de 

destaque no armazenamento de dados em domínios magnéticos. Este tipo de 

armazenamento costuma ser feito em escalas submicrômetros, logo se destaca a 

importância de um simulador de sistemas magnéticos. 

 Para os trabalhos futuros, podemos adicionar novas funcionalidades para tratar 

de temas ainda não abordados neste e nem em outros simuladores existentes no 

mercado. Outro aspecto interessante, a ser analisado, é o aprendizado e entendimento 

dos alunos sobre o assunto de sistemas magnéticos utilizando o simulador desenvolvido. 

Estaremos, futuramente, utilizando o simulador em sala de aula para verificar este 

aspecto. 
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