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Os Fluxos: Elétrico e Magné co, e as Leis de Gauss.
Em 1813 (Commenta ones Societa s Scien arum Go ngensis Recen ores 2, Werke 3, p. 123), o
matemá co e sico alemão Johan Karl Friedrich Gauss (1777-1855) ao estudar a atração gravitacional
entre os corpos, demonstrou um importante Teorema matemá co relacionando o ﬂuxo (“passagem”)
de um vetor através de uma super cie (S) fechada e a “quan dade” geradora desse vetor que se
encontra no interior de um volume (V) envolvido por essa super cie. Mais tarde, em 1828, o
matemá co russo Michel Ostrogradsky (1801-1861) apresentou, na Academia Imperial de Ciências de
São Petersburgo, um resultado semelhante a esse de Gauss ao estudar o ﬂuxo caloríﬁco de um dado
corpo através de sua super cie, e que somente foi publicado em 1831 (Mémoires de l´Académie
Impériale des Sciences de Saint-Petersbourg 1, p. 39). Na linguagem atual, esse Teorema de GaussOstrogradsky signiﬁca dizer que o ﬂuxo (integral de super cie) de um dado vetor ( ) através de uma
super cie fechada pode ser calculado por uma integral de volume do divergente ( ) desse mesmo
vetor, ou seja:
.
É importante registrar que esse Teorema aplicado ao Eletromagne smo permite obter dois
resultados importan ssimos, conforme mostrou o sico e matemá co escocês James Clerk Maxwell
(1831-1879) em seu famoso livro A Trea se on Electricity and Magne sm (“Um Tratado sobre
Eletricidade e Magne smo”), publicado em 1873. Eis esse dois resultados:
A) Lei de Gauss do Campo Elétrico: - O ﬂuxo do vetor campo elétrico ( ) através de uma
super cie fechada no interior de um meio dielétrico homogêneo e isotrópico de permissividade elétrica
, é dado pela carga elétrica (q) (também chamada de monopolo elétrico) geradora desse campo,
dividida por -, ou seja:
;
B) Lei de Gauss da Indução (Campo) Magné ca(o): - É nulo o ﬂuxo do vetor indução
magné ca ( ) [ou campo magné co ( )] através de uma super cie fechada no interior de um meio
magné co homogêneo e isotrópico de permissividade magné ca
–, ou seja:
.
É importante registrar que essa Lei de Gauss signiﬁca dizer que as linhas de força de (ou
de ) são fechadas, ou, equivalentemente, não existem monopolos magné cos (ver verbete nesta
série).

