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"A educação tem raízes amargas,
mas os seus frutos são doces."

(Aristóteles)





Resumo
O quadrupolo é um assunto pouco abordado nas aulas de Física do Ensino Médio, devido
ao seu alto grau de complexidade matemática que é alheio ao estudante. Contudo, modelos
geométricos podem ser apresentados junto ao discente através de uma interlocução com
outras matérias como a Biologia e a Química, que contam com este assunto de forma
superficial. A partir disto, o professor poderá contar com um aprofundamento no assunto.
Os modelos geométricos aqui propostos fazem uso de uma álgebra linear básica inerente
aos professores, este trabalho, então, servindo de material de apoio para ele.

Palavras-chaves: Ensino. Quadrupolo. Momento de quadrupolo. Modelos Geométricos.





Abstract
The quadrupole is a subject little addressed in high school physics classes, due to its
high degree of mathematical complexity that is alien to the student. However, geometric
models can be presented to the student through an interlocution with other subjects such
as Biology and Chemistry, which deal with this subject in a superficial way. From this,
the teacher can count on a deepening in the subject. The geometric models proposed here
make use of a basic linear algebra inherent to teachers, this work then serving as support
material for it. .

Key-words: Teaching. Quadrupole. Quadrupole moment. Geometric models.
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Introdução

Atualmente, o sistema educacional brasileiro que se encontra ancorado nas Leis
de Diretrizes de Base (LDB) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) nos propõe
uma forma de ensino que se baseia na experiência do aluno, uma vez que se atribui um
conhecimento já interiorizado pelo estudante que agora será formalizado. O ensino de
Física, por outro lado, encontra certos entraves, uma vez que a disciplina possui a fama
de ser algo extremamente complexa e que somente os “gênios”a compreenderiam. Este
trabalho se compromete a demonstrar que não precisa ser assim. Trata-se de um estudo
que a priori pode parecer abstrato por conter uma linguagem que certamente um aluno
de ensino médio não entrou em contato, contudo isto não deve ser impedimento para que
se aborde temas mais elaborados.

Este projeto está subdividido em três partes. A primeira se refere ao ensino de
eletrostática no ensino médio e sua abordagem teórica nos livros, em especial no que
tange a problemas de multipolos. Na segunda parte, revisaremos conceitos introdutórios
de eletrostática. Na última parte apresentaremos um tratamento geométrico para estudar
momentos de quadrupolo.

Notemos que em nenhum momento, e isto é importante ser ressaltado, buscamos
que o professor trabalhe uma matemática tão densa com seus alunos, sendo o objetivo
desta monografia que o docente se aperfeiçoe em sua compreenssão de eletrostática e possa
estar preparado para possíveis atividades que envolvam motivações interdisciplinares. Além
disso, as ferramentas desenvolvidas nesta monografia permitem o ensino de quadrupolos
nos cursos de física básica universitário, evitando o tratamento algébrico mais formal de
tensores de quadrupolo.
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1 Abordagem teórica no Ensino Médio

Eletricidade é um assunto extensamente estudado em livros didáticos de física
no ensino médio (E.M.). Em geral são tratados apenas casos simples, envolvendo a
interação entre duas ou no máximo três cargas. Contudo, livros de química e biologia
apresentam conceitos como o de interações intermoleculares1(USBERCO; SALVADOR,
2006) e abordam brevemente questões como a da polaridade das moléculas. Considere,
por exemplo, o seguinte trecho extraído de (REIS, 2010).

"Sendo assim, a existência ou não de polaridade na molécula fica condici-
onada à sua geometria, que será responsável pelo resultado do somatório de
todos os vetores ~µ das ligações polares dessa molécula, originando um único
vetor momento dipolar resultante ~µR.[...]Se o vetor momento dipolar resultante
~µR for igual a zero, a molécula será apolar, mesmo possuindo ligações polares,
e se ~µR for diferente de zero, a molécula será polar."

Este parágrafo estabelece uma ponte com os conceitos de física que raramente são
explorados nas aulas de física. Além disso, moléculas apolares também interagem entre si,
apesar de não ter momento dipolar. Por exemplo, observamos que gás carbônico condensa,
o que só pode decorrer de alguma interação entre suas moléculas. Há interações quânticas,
fruto de flutuações quânticas de dipolo e também interações clássicas, decorrente de seus
momentos de quadrupolo. Conceitos como o de dipolo e quadrupolo não são, em geral,
discutidos, nem de forma introdutória, em aulas de física no E.M.. Desta forma, temos um
esquema como o ilustrado abaixo.

1 Van Der Walls, London, pontes de hidogênio, etc.
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É importante incentivarmos a interdisciplinaridade na formação discente. Segundo
Frigotto(FRIGOTTO, 2008),

’O caráter necessário do trabalho interdisciplinar na produção e na sociali-
zação do conhecimento no campo das ciências sociais e no campo educativo
que se desenvolve no seu bojo, não decorre de uma arbitrariedade racional e
abstrata. Decorre da própria forma do homem produzir-se enquanto ser social
e enquanto sujeito e objeto do conhecimento social.’

Portanto, o estudante sujeito a ações interdisciplinares não será um pessoa alheia a
sua inserção social, mas sim, um ator em meio a diversos campos de saberes. Este, talvez,
seja o tópico mais relevante no que tange a realidade educacional que permeia o aluno.
Não se propõe, em hipótese alguma, que o aluno saiba realizar contas envolvendo integrais
e derivadas, ou que ele saiba o que é um tensor 2, mas que ele consiga notar a sutileza
de conceitos que ele já está acostumado a trabalhar ao longo de sua vida acadêmica.
Justificado estes pontos, podemos entender, agora, a importância da interdisciplinaridade
como uma forma de tornar claro todo este conhecimento. Somos, então, motivados a nos
permitir uma forma de ensino dinâmica e cuja aprendizagem significativa será administrada
de forma muito menos ortodoxa 3, uma vez que poderá ser obtidos maiores resultados,
levando em conta que todos os estudantes estarão sob uma mesma metodologia que os
encorajará a buscarem resultados satisfatórios.

Sobre a aprendizagem significativa, lembremos o que diz Ausubel (TAVARES, 2008)

O ser humano apresenta a tendência de aprender mais facilmente um corpo
de conhecimentos quando ele é apresentado a partir de suas idéias mais gerais
e mais inclusivas.

Assim sendo, podemos inferir que a interdisciplinaridade é uma ferramenta útil para
que haja um melhor processo de ensino-aprendizado, de tal sorte que o aluno e o professor
conseguirão culminar em seus propósitos. Neste caso, é de extrema importância que o
profissional da educação saiba construir modelos e compreender como o tema abordado
se relaciona com diferentes áreas do conhecimento4. O trabalho abaixo é voltado para
capacitação de docentes envolvidos com o ensino de eletrostático. Não se defende o uso
da manipulação algébrica desenvolvida neste texto diretamente na sala de aula do ensino
médio. No entanto, acreditamos que possa ser útil para o professor poder motivar estudantes
em sala de aula e para aprofundar os conteúdos estudados para alunos curiosos. Além
2 Veremos mais a frente o quadrupolo é descrito por um tensor
3 Quando comparada com o modelo tradicional de ensino que pemeia as nossas salas de aula
4 Esta é principal motivação para este trabalho.
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disso, acreditamos que as ferramentas desenvolvidas nesta monografia podem ser úteis para
o ensino de eletrostático em cursos introdutórios universitários, nos quais o tratamento
tensorial de momentos de quadrupolo é avançado e abstrato, e mostraremos como ele
pode ser substituído por uma análise geométrica a partir de elementos já estudados nestes
cursos.

Vale a pena ressaltar que o professor pode fazer uso do estudo de quadrupolos não
apenas em eletrostática, como também em magnetismo ao se referir da inexistência de
monopólos magnéticos, desta forma possuindo apenas dipolos, quadrupolos, octopolos, etc.
Ele também pode fazer uso de temas mais atuais como o uso de quadrupolos em aceleradores
de partículas como o LHC (MANZANO, ), ou ainda sobre o uso de multipolos na acústica
e na perfuração de solos, assim como em vazamentos de gasodutos (DETECçãO. . . , ).
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2 A carga elétrica e o conceito de campo

2.1 A carga elétrica e a Lei de Coulomb

O conceito de carga elétrica historicamente já era suposto pelos antigos gregos,
sendo seu primeiro relato datado por volta do séc. IV a.C, por Platão em seu diálogo Timeu
(ASSIS, 1962). Via-se que ao se atritar um pedaço de âmbar (Elektron) ele conseguia
atrair corpos leves colocados em suas redondezas. Foi então proposto diversas explicações
para tal fenômeno. Atualmente a teoria mais aceita é a do átomo, ou seja, que a matéria
é constituída de corpúsculos extremamente pequenos e que podem ser subdivididos em
partículas menores (elétrons, prótons e nêutrons).

Como a matéria é originalmente neutra, a existência destas partículas, i.e. prótons,
elétrons e nêutrons podem ser plenamente justificado. Contudo, se realizarmos o atrita-
mento de diferentes materiais com algum outro material 1 eles podem interagir quando
aproximados. Mais tarde, o cientista norte americano Benjamin Franklin, através de alguns
experimentos percebeu que os corpos atritados não criam cargas mas sim transferem de
um corpo para outro(PURCELL, 1973). Verificou-se que há dois tipos de cargas, que foram
denominadas positiva e negativa.

Franklin foi extremamente feliz em sua hipótese, sendo que até hoje temos sua teoria
como um princípio fundamental da Física, a lei da conservação da carga (NUSSENZVEIG,
1997). No ano de 1785, Charles August de Coulomb realizou uma experiência com uma
balança de torção e analisando os dados mostrou que a força de interação entre dois
corpos carregados é proporcional ao produto de suas cargas e inversamente proporcional
ao quadrado da distância entre elas, o que hoje é conhecido como lei de Coulomb.

2.2 O campo elétrico

Consideremos a interação eletrostática entre duas cargas puntiformes2 q1 e q2.
Conforme vimos na última seção, a força que a carga 1 sofre é proporcional a sua carga e
1 Por exemplo um pedaço de âmbar atritado com lã e um pedaço de vidro atritado também por lã, se

atraem aquando aproximados.
2 As partículas elementares como o próton e o elétron possuí como carga elementar o valor de

e = 1, 602.10−19C = 4, 802esu (WEISSTEIN, 1996-2007) determinado experimentalmente em 1909 por
Robert Andrew Millikan. Na época notou-se que o valor da carga é indivisível e que as partículas
somente poderiam cargas com valores múltiplos inteiros de e. Mais recentemente, foram descobertos os
quarks que possuem cargas fracionárias (por exemplo, o quark up possui carga +2e

3 e o down −e
3 ). Esta

teoria não contradiz, até o momento, a indivisibilidade da carga pois os quarks não são observados
como partículas livres, mas estão sempre confinadas, formando partículas cuja carga continua múltipla
inteira de e.
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a um fator que depende apenas da carga q2 e da distância que as separa. Assim, podemos
dizer que a carga 1 sofre a ação de um campo elétrico produzido pela carga 2 na posição
ocupada pela carga 1. Matematicamente, definimos a partir da lei de Coulomb o campo
elétrico criado por uma carga puntiforme como3

~E(~r) = q

|~r − ~r0|3
(~r − ~r0) , (2.1)

na qual ~r0 denota a posição ocupada pela carga puntiforme. O conceito de campo é
bem intuitivo, uma vez que ele está presente em diversas áreas da Física, como a mecânica,
a termodinâmica, hidrodinâmica, etc. Segundo, Richard Feynman (FEYNMAN, 2008),

"Um campo é qualquer quantidade física
que pode assumir diferentes valores para
diferentes pontos no espaço."

As linhas de campo elétrico surgem justamente para que possamos visualizar a ação
da força elétrica sobre o espaço. Desta forma, conceito de campo elétrico é particularmente
útil uma vez que ele satisfaz ao chamado princípio da superposição, o que nos permite
encontrar o campo produzido por uma distribuição qualquer de carga a partir de nossa
definição (2.1). Isto decorre do princípio da superposição de forças que o estudantes estuda
anteriormente em mecânica. Este princípio diz que se em um corpo atuam n forças ~Fi

então estas forças se adicionam independentemente, de forma que podemos considerar que
sobre o corpo atua apenas uma única força, denominada força resultante, ~Fr, dada pela
soma vetorial de todas as forças presentes

~Fr =
n∑
i

~Fi . (2.2)

Aplicando esta discussão em nosso contexto, considere uma carga q está na presença de n
outras cargas, de forma que sofra uma força ~Fi = q ~Ei devido a cada uma delas, na qual
~Ei denota o campo criado pela carga i na posição ocupada pela carga q. Supomos que
este campo é exatamente o mesmo que haveria caso apenas as cargas q e qi estivessem
presentes. Com estas hipóteses, a força resultante que atua em q é dada por

~Fr = q
n∑
i

~Ei =: q ~E . (2.3)

Desta forma, podemos obter o campo elétrico em um dado ponto do espaço ao superpor o
campo produzido por cada fonte individualmente. Em geral é difícil, sobretudo no ensino
médio, lidarmos com somas vetoriais. Facilita bastante trabalharmos com o conceito de
3 Nesta monografia empregaremos o sistema de unidades gaussiano.
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potencial elétrico, o qual se baseia no fato que o campo elétrico que escrevemos na equação
(2.1) ser o gradiente de uma função4,

~E(~r) = −∇φ(~r) , (2.4)

na qual
φ(~r) = q

|~r − ~r0|
(2.5)

é denominado potencial eletrostático produzido no ponto do espaço ~r por uma carga
puntiforme q que ocupa a posição ~r0. Note pela equação (2.4) que o potencial é definido a
menos de uma constante arbitrária. Seguimos a convenção e fixamos tal constante impondo
que o potencial se anule no infinito. Quando temos uma distribuição contínua de cargas
ρ(~r) o potencial eletrostático produzido por elas em ~r é dado ao superpormos o potencial
produzido por cada elemento infinitesimal de carga dq = ρ(~r ′)d3~r ′. Pela equação (2.5)
obtemos

φ(~r) =
∫

V

ρ(~r ′)d3~r ′

|~r − ~r ′|
, (2.6)

na qual o domínio de integração se estende ao longo da região onde há cargas. Esta expressão
é mais simples do que a contrapartida para o campo elétrico já que aqui somamos escalres.
Contudo, ainda assim, em geral é complicado realizarmos analiticamente a integração em
casos gerais. Nesta monografia estamos sobretudo interessados em situações nas quais
desejamos calcular o potencial em pontos distantes do corpo que o produz, i.e., suporemos
r � r′ em todo o integrando. Desta forma, podemos expandir o potencial em uma série
envolvendo potências de r′/r, a chamada expansão multipolar. A expressão geral é calculada
em geral apenas em cursos avançados de eletromagnetismo (GRIFFITHS, 2017). Foge
ao nosso propósito aqui detalhar este cálculo. Todavia, cursos introdutórios evitam um
tratamento sistemático se valendo de uma abordagem geométrica. Por exemplo, o primeiro
termo da expansão, denominado termos monopolar, corresponde justamente ao potencial
produzido por uma carga puntiforme posta na origem e cujo valor de carga coincide com a
carga total do sistema. Esta primeira aproximação é inócua caso o sistema seja neutro.
Neste caso, devemos empregar o segundo termo da expansão multipolar, denominado
termo dipolar. Pensando geometricamente, este termo corresponde a aproximarmos o
corpo extenso não por uma carga puntiforme mas sim por duas cargas puntiformes, q e
−q, separadas pelo vetor ∆~r de tal forma que q∆~r =: ~p seja por definição o momento de
dipolo do sistema. Ao tomarmos o limite no qual ∆~r → 0, mas mantendo ~p fixo, obtemos
exatamente o termo dipolar da expansão desde que façamos a identificação ~p =

∫
ρ(~r)~rd3~r.

Note este momento de dipolo independe da origem de coordenadas desde que a carga total
do sistema seja nula. Mas o que fazer quando além da carga o momento de dipolo do
sistema for nulo? Neste caso, devemos utilizar o termo seguinte na expansão, denominado
4 Matematicamente, isto decorre do fato do campo eletrostático ser conservativo. Para mais detalhes,

consultar (NUSSENZVEIG, 1997).
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termo quadrupolar. Assim como o monopolo podia ser visualizado geometricamente como
uma carga puntiforme e o dipolo como duas, é razoável esperar que este termo corresponda
a quatro cargas puntiformes, correspondendo a dois dipolos cuja soma seja nula. Todavia,
dado um corpo extenso carregado cuja carga e dipolo sejam nulos, como saber como
devemos arranjar as quatro cargas puntiforme que o representam? Em outras palavras,
assim como o monopolo é um escalar e o dipolo um vetor, o momento de quadrupolo pode
ser representado por uma matriz. A pergunta que desejamos responder nesta monografia
é: dado uma matriz de quadrupolo, como podemos obter uma distribuição de cargas
puntiforme que produza o mesmo potencial a longas distâncias que o nosso corpo extenso?
Na próxima seção faremos uma revisão do caso do dipolo e no próximo capítulo abordaremos
o caso quadrupolar.

2.3 Dipolo elétrico
Quando estudamos a eletrostática vemos leis empíricas que nos ajudam a com-

preender como as cargas elétricas interagem com o meio que as cercam e entre si. As
interações entre cargas, são de extrema importância uma vez que elas regem a forma
como a matéria se distribui. Conforme vimos na última seção, caso estejamos distante de
um sistema neutro, em uma primeira aproximação podemos pensar neste sistema como
um dipolo. Um exemplo cotidiano é o campo produzido por moléculas polares, como
a água, cuja geometria molecular garante um dipolo elétrico não-nulo para o sistema
(ver Fig.1)(FEYNMAN, 2008). Mesmo fora da eletrostática a expansão em multipolos é
útil, sendo a radiação gerada por uma antena bem aproximada pela radiação produzida
por um dipolo puntiforme oscilante. O campo de dipolos elétricos puntiforme costuma

Figura 1 – A molécula da água é neutra e possui momento de dipolo não nulo. O campo
elétrico produzido por esta molécula para distâncias grandes comparadas com
a separação entre os átomos de Hidrogênio e de Oxigênio é em uma ótima
aproximação descrito pelo campo de um dipolo puntiforme.

ser calculado em cursos introdutórios de eletromagnetismo. Revisaremos brevemente os
principais resultados obtidos. Considere duas cargas, uma positiva q e uma negativa −q,
ocupando posições ~r+ e ~r−, respectivamente, como ilustra a figura 2. O dipolo puntiforme é
obtido no limite em que ∆~r → ~0, mantendo-se o produto q∆~r constante no processo e dado
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Figura 2 – Um dipolo correspode a duas cargas de mesmo módulo e sinais opostos, aqui
representadas por + e −, localizadas, respectivamente, em r+ e r−. Estamos
interessados em calcular pontos em pontos P que estejam distantes do sistema,
i.e. |~rP | >> |∆~r|.

pelo momento de dipolo ~p da distribuição. Pelo princípio da superposição, a densidade de
cargas de um dipolo puntiforme é dada por (para mais detalhes ver apêndice A)

ρ = (−~p · ∇)δ(~r − ~r0) , (2.7)

na qual ~r0 é o vetor posição do dipolo puntiforme. Desta forma, pela Eq.(2.6), vemos que
o potencial produzido pelo dipolo em um ponto ~r é dado por

φdip(~r) = −~p · ∇ 1
|~r − ~r0|

= ~p · (~r − ~r0)
|~r − ~r0|3

. (2.8)

Note, pois, que o potencial de um dipolo puntiforme cai com o quadrado da distância,
mais rapidamente, portanto, do que o potencial de um monopolo. A equação (2.8) poderia
ser obtida diretamente a partir de um expansão em multipolos da expressão geral (2.6),
conforme é feito em cursos avançados de eletromagnetismo. Todavia, a concepção geomé-
trica de um dipolo permite que façamos o cálculo em física básica, usando o princípio de
superposição a apenas duas cargas. O que acontece, contudo, se o momento de dipolo do
sistema for nulo? Devemos, neste caso, ir ao termo de quadrupolo, o qual discutiremos no
próximo capítulo.
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3 O Quadrupolo elétrico

3.1 A matriz de quadrupolo

Figura 3 – A geometria da molécula de dióxido de carbono permite considerá-la, a longas
distâncias, como um quadrupolo.

Considere, por exemplo, a molécula ilustrada na fig.3. Esta molécula é neutra e,
dada sua geometria, vemos que não possui momento de dipolo, já que podemos pensá-la
como dois dipolos horizontais opostos. A partir desta constatação, podemos calcular o
potencial eletrostático produzido por esta molécula a longas distâncias usando o que
obtivemos na seção anterior ao superpormos o potencial produzido por cada dipolo.

Contudo, suponha agora que tenhamos uma distribuição volumétrica de cargas,
como ilustrado na fig.4. Caso ela seja neutra e sem momento de dipolo, podemos intuitiva-

Figura 4 – Exemplo de uma distribuição volumétrica de cargas. Para calcularmos o poten-
cial no ponto P devemos calcular a contribuição devida a cada elemento de
carga do corpo e somá-los, conforme descrito na eq.3.1.

mente pensar que o potencial produzido por esta distribuição será, a longas distâncias,
dado pela potencial de dois dipolos opostos. Porém, como determinar que dipolos serão
estes? Sem resposta a esta pergunta, não há outro recurso senão o algébrico e esta é uma
das razões pelas quais o quadrupolo não é estudado em cursos introdutórios de eletricidade.
Nosso objetivo nesta monografia é mostrar como obter, a partir de uma distribuição
genérica de cargas, uma representação geométrica constituida por dois dipolos que seja
equivalente, para grandes distâncias, ao potencial gerado por esta genérica distribuição de
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cargas. Para tanto, será necessário partirmos da construção algébrica detalhada em livros
mais avançados de eletromagnetismo(GRIFFITHS, 2017).

O potencial produzido no ponto ~r por uma distribuição volumétrica de cargas é
dado por

φ(r) =
∫

V

ρ(~r ′)d3~r ′

| ~r − ~r ′ |
. (3.1)

Escolhemos a origem de nosso sistema de coordenadas em algum ponto contido na
distribuição de cargas, de modo que a condição de que estamos calculando o potencial em
um ponto muito distante das cargas é dado por r′ � r. Podemos escrever

| ~r − ~r ′ |=
√
r2 + r′2 − 2 (~r · ~r ′) = r

√
1 + r′2

r2 − 2
(
r̂ · r̂′

) r′
r
.

De modo que
φ(r) = 1

r

∫
V

ρ(~r ′)d3~r ′√
1 + r′2

r2 − 2
(
r̂ · r̂′

)
r′

r

. (3.2)

A expansão em multipolos consiste em realizar a expansão em série de Taylor no integrando
anterior na razão r′/r. Mantendo-se apenas até a ordem quadrática na expansão obtemos

φ(r) ≈ 1
r

(∫
V

ρ(~r ′)d3~r ′

1 +
∫

V

ρ(~r ′)(r̂ · r̂′)r′d3~r ′

r
+
∫

V

ρ(~r ′)[3(r̂ · r̂′)2 − 1]r′2d3~r ′

2r2

)
. (3.3)

Os dois primeiros termos correspondem, respectivamente, aos termos de monopolo e de
dipolo estudados no capítulo anterior. Eles correspondem às Eqs.(2.5) e (2.8) ao fazermos
as identificações q =

∫
ρ(~r ′)d3~r ′ e ~p =

∫
ρ(~r ′)~r ′d3~r ′. O terceiro termo corresponde ao

potencial de um quadrupolo. Assim como nos outros dois, podemos escrever o potencial
como um produto entre um termo que depende apenas da distribuição de cargas e outro
que depende apenas do vetor posição do ponto no qual estamos calculando o potencial. É
mais fácil vermos isto ao trabalharmos em termos das componentes cartesianas dos vetores
~r e ~r′. O terceiro termo do lado direito da eq.(3.3) pode ser escrito na forma

φquad(r) =

3∑
i=1

3∑
j=1

xixjQij

2r5 , (3.4)

na qual
Qij =

∫
V
ρ(~r ′)(3x′ix′j − r′2δij)d3r′ (3.5)

é o chamado tensor de quadrupolo. Note que se trata de uma matriz simétrica e de traço
nulo. Observe que enquanto o monopolo é representado por um escalar (a carga do sistema),
o momento de dipolo é um vetor e o momento de quadrupolo é um tensor de ordem 2.
Este padrão continua em ordens superiores da expansão. Além disso, enquanto o potencial
de monopolo cai com 1/r, o de dipolo cai com 1/r2 e o de quadrupolo com 1/r3. Estamos
interessados nesta monografia em situações nas quais o monopolo e o dipolo do sistema de
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cargas é nulo, de modo que o termo de quadrupolo é dominante. Cabe destacar que neste
caso o momento de quadrupolo é independe de onde escolhemos colocar nossa origem. De
fato, suponha que na definição (3.5) façamos a mudança ~r ′ → ~r ′ + ~u. O novo momento de
quadrupolo, Q′, será dado por

Q′ij = Qij + 3(uipj + ujpi)− [2(~u · ~p) + u2q]δij , (3.6)

sendo, pois, idêntico ao anterior quando q = 0 e ~p = 0.

3.2 Exemplos: momentos de quadrupolo para moléculas apolares
Como dissemos, nem todas as moléculas possuem momento de dipolo. Estas

moléculas são denominadas de moléculas apolares(BUCKINGHAM; LONGUET-HIGGINS,
1968). Um exemplo interessante do estudo de quadrupolos é o cálculo da matriz obtida na
seção anterior para este tipo de molécula.

Vejamos por exemplo a molécula de dióxido de carbono, mencionado na seção
anterior e ilustrada na fig.3. Sua geometria linear e simétrica faz com que ela possua um
momento de dipolo nulo. Podemos modelar sua distribuição de cargas na forma

ρ(~r) = 2qδ(~r)− qδ(~r − lx̂)− qδ(~r + lx̂) , (3.7)

na qual l é a separação entre o átomo de Carbono e cada átomo de Oxigênio e supomos que
haja uma carga −q em cada átomo de Oxigênio1. Além disso, escolhemos por conveniência
colocar o átomo de Carbono na origem e o eixo X alinhado com a molécula. Como o
momento de quadrupolo é linear na densidade de cargas, podemos calcular separadamente
o momento de quadrupolo associado a cada átomo e posteriormente somarmos tudo. Pela
eq.(3.5) obtemos

{Qij}1 = 2q


0 0 0
0 0 0
0 0 0

 , (3.8)

{Qij}2 = −q


2l2 0 0
0 −l2 0
0 0 −l2

 , (3.9)

{Qij}3 = −q


2l2 0 0
0 −l2 0
0 0 −l2

 . (3.10)

1 Por ter uma eletronegatividade maior, a nuvem eletrônica fica deslocada em favor dos átomos de
Oxigênio, fazendo com que haja uma concentração de cargas negativas nele.
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Somando as três contribuições obtemos a matriz de quadrupolo para a molécula de
dióxido de Carbono,

{Qij} = −q


4l2 0 0
0 −2l2 0
0 0 −2l2

 . (3.11)

O limite de quadrupolo puntiforme é tomado ao fazermos l → 0 mantendo o
produto Q = ql2 constante. Desta forma,

{Qij} = −2Q


2 0 0
0 −1 0
0 0 −1

 . (3.12)

Vejamos agora um exemplo para uma molécula que não seja linear. Por exemplo, considere
a seguinte distribuição de cargas

ρ(~r) = −qδ(~r) + qδ(~r − lŷ) + qδ(~r − lx̂)− qδ(~r − lŷ − lx̂) . (3.13)

Como feito no outro exemplo, podemos calcular separadamente a matriz de quadrupolo
devido a cada carga e depois somá-los. Como visto no caso anterior, o momento de
quadrupolo devido a uma carga na origem é nulo, de modo que resta apenas calcularmos
três termos.

{Qij}2 = q


−l2 0 0
0 2l2 0
0 0 −l2

 , (3.14)

{Qij}3 = q


2l2 0 0
0 −l2 0
0 0 −l2

 , (3.15)

{Qij}4 = −q


l2 3l2 0
3l2 l2 0
0 0 −2l2

 . (3.16)

O momento de quadrupolo do sistema é obtido ao somarmos estas três matrizes. Ao
tomarmos o limite de quadrupolo puntiforme, definindo novamente Q = ql2 obtemos

{Qij} = −3Q


0 1 0
1 0 0
0 0 0

 . (3.17)
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3.3 Construção geométrica para uma distribuição arbitrária
No exemplos simples anteriores pudemos calcular o momento de quadrupolo a

partir de uma construção geométrica. Uma pergunta natural que se coloca é se podemos
estender esta construção para sistemas mais complicados. Para tanto, considere a seguinte
situação: dois dipolos puntiformes, opostos entre si (para que o momento de dipolo total
da configuração seja nulo) e separados por um vetor ~s, conforme ilustra a figura abaixo. Os

Figura 5 – Dois dipolos puntiformes opostos cujos centros estão separados pelo vetor ~s.

casos da seção anterior estão aqui contemplados. O caso da molécula linear corresponde à
situação na qual ~s é paralelo aos momentos de dipolo enquanto no segundo exemplo tratado
é perpendicular a ele. O limite de quadrupolo puntiforme corresponde a fazermos s→ 0
mantendo-se o limite ~Q = −s~p constante (pode-se verificar que isto recai na definição dada
para Q na seção anterior para os casos ali calculados). Desta forma, este nosso modelo de
quadrupolo puntiforme possui cinco graus de liberdade, dados pela direção de ŝ e pelo vetor
~Q. Este é justamente o número de graus de liberdade da matriz de quadrupolo dada na
eq.(3.5), uma vez que esta é uma matriz 3 x 3 simétrica e de traço nulo. Isto torna plausível
que toda distribuição de cargas possa ter seu momento de quadrupolo representado por
um esquema como o ilustrado na fig.5. Demonstraremos abaixo que isto é de fato verdade
e mostraremos como obter os vetores ŝ e ~Q no caso geral. Cabe observar o caráter indutivo
do esquema proposto. Para representarmos geometricamente o dipolo, basta partirmos do
monopolo q e acrescentarmos um monopolo de carga oposta com vetor posição ∆~r relativo
à primeira. O que propomos é o exato análogo para o multipolo seguinte.

Como primeiro passo, calculemos o momento de quadrupolo associado à distribui-
ções de cargas ilustrada na fig.5. Utilizando a eq.(2.7) vemos que a distribuição de cargas
que a descreve é dada por

ρ(~r) = (−~p · ~∇)δ(~r)− (~p · ~∇)δ(~r − ~s) . (3.18)

No limite de quadrupolo puntiforme, i.e., fazendo ~s → 0 mantendo-se ~Q = −s~p fixo,
obtemos (para mais detalhes consultar o apêndice A).

ρ(~r) = ( ~Q · ~∇)(ŝ · ~∇)δ(~r) (3.19)

É conveniente empregarmos a notação de Einstein, de forma que

ρ(~r) = Qm(ŝ)n∂m∂nδ(~r) . (3.20)
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Ao substituirmos isto na expressão (3.5) obtemos a matriz de quadrupolo para este sistema

Qij = 3(Qiŝj +Qj ŝi)− 2δij( ~Q · ŝ) . (3.21)

Conforme esperado, esta é uma matriz simétrica e de traço nulo. A pergunta que desejamos
responder é - dada uma matriz Qij qualquer, quais devem ser os vetores ~Q e ŝ que produzem
a mesma matriz? Encontrados estes vetores, saberemos como modelar geometricamente o
corpo que possui esta matriz de quadrupolo. Igualando os elementos de matriz Qij do corpo
em questão com os elementos dados na eq.(3.21) vemos que para responder à pergunta
colocada neste parágrafo devemos resolver um sistema de 5 equações e 5 incógnitas (note
que apesar de termos 9 equações na eq.(3.21) apenas 5 deles são independentes, por
exemplo Q11, Q22, Q12, Q13 e Q23). Naturalmente, a solução deste problema não é nada
trivial. Contudo, nossa tarefa pode ser incrivelmente simplificada ao observarmos que toda
matriz simétrica pode ser diagonalizada (teorema espectral). Assim, podemos decompor os
cinco graus de liberdade em três que determinam a orientação dos eixos que diagonalizam
a matriz Qij (por exemplo através dos três ângulos de Euler) e dois graus de liberdade
para os elementos diagonais (o terceiro elemento é determinado pelo vínculo de que o traço
da matriz é nulo). Em termos de nossos vetores Q e ~s, devemos primeiramente encontrar
as direções que diagonalizam a matriz (3.21). Em seguida, nos restará apenas dois graus
de liberdade, o módulo do vetor ~Q e o ângulo entre os vetores ~Q e ŝ.

Como primeiro passo, determinemos os eixos que diagonalizam a matriz de quadru-
polo de nosso sistema de cargas, dado pela equação (3.19) e ilustrado na fig.5. Escolhemos
como plano XY o plano definido pelos vetores ŝ e ~Q. Neste caso, (ŝ)z = Qz = 0, de modo
que vemos pela eq.(3.21) que a matriz Qij para este sistema é da forma

{Qij} =
 Q2X2 02X1

01X2 Qzz

 . (3.22)

Portanto, um dos eixos que diagonaliza a matriz Qij é a direção perpendicular ao plano
definido por ŝ e ~Q. Resta definir como devemos orientar os eixos X e Y . Para tanto, vemos
pela equação (3.21) que devemos escolhe-los de forma a termos que Qxŝy = −Qyŝx. Isto é
satisfeito desde que alinhemos os eixos X e Y com as bissetrizes do ângulo entre os vetores
~Q e ŝ, conforme ilustrado na fig.6. Definindo como 2θ o ângulo entre os vetores ~Q e ŝ e
escolhendo como eixos X e Y aqueles que biseccionam estes vetores, conforme ilustrado
na fig.6, teremos Qx = −Q sin θ ŝx = sin θ

Qy = Q cos θ ŝy = cos θ
. (3.23)

Pela eq.(3.21) obtemos para esta escolha de eixos

{Qij} = 2Q


−(1 + sen2θ) 0 0

0 1 + cos2 θ 0
0 0 − cos(2θ)

 . (3.24)
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Figura 6 – Os eixos que diagonalizam a matriz de quadrupolo de nosso sistema são as
bissetrizes entre os vetores Q e ŝ.

Note que |Qzz| ≤ |Qxx| e |Qzz| ≤ |Qyy|. Agora estamos em condições de responder a
pergunta posta no início desta seção. Dado uma distribuição de cargas qualquer, a primeira
coisa que devemos fazer é calcularmos sua matriz de quadrupolo e, em seguida, devemos
diagonalizá-la. Chamaremos de Z o eixo que diagonaliza a matriz Qij e que possui o
elemento diagonal de menor módulo. Os vetores Q e ~s estarão no plano perpendicular a
este eixo. Dentre os dois elementos diagonais restantes da matriz Qij escolhemos o eixo
X na direção que possui elemento da diagonal negativo e o eixo Y na direção restante.
Resta apenas descobrirmos Q e θ. Pela eq.(3.24) vemos que isto pode ser feito através das
igualdades

Q = Qyy −Qxx

6 , (3.25)

cos 2θ = −Qzz

2Q = − 3Qzz

Qyy −Qxx

. (3.26)

Para finalizarmos a demonstração é necessário mostrarmos que o sistema acima sempre
possui solução. Primeiramente, como Q corresponde ao módulo do vetor ~Q ele deve ser
positivo. Mas isto é de fato verdade por construção, já que Qyy > 0 e Qxx < 0. Note
ainda que ele zera apenas caso a matriz seja identicamente nula. O mais trabalhoso é
demonstrarmos que a equação para cos(2θ) possui sempre solução, o que corresponde a
mostrar que o lado direito da eq.(3.26) tem módulo sempre no máximo igual a 1. Isto
pode ser feito ao lembrarmos que Qzz = −Qxx −Qyy, de modo que

− 3Qzz

Qyy −Qxx

= (Qxx −Qzz) + (Qyy −Qzz)
Qyy −Qxx

. (3.27)

Suponha, agora, que Qzz ≤ 0. Neste caso, a fração anterior é não-negativa (basta olhar
para o lado esquerdo da equação anterior), donde para mostrar que o módulo é menor do
que ou igual a 1 basta mostrar que a fração é menor do que ou igual a 1. Para Qzz ≤ 0
temos ainda que Qyy −Qzz = −Qxx. Substituindo isto na equação anterior obtemos

− 3Qzz

Qyy −Qxx

= (Qxx −Qzz)−Qxx

Qyy −Qxx

. (3.28)

Além disso, neste caso Qxx −Qzz ≤ 0 ≤ Qyy, donde

− 3Qzz

Qyy −Qxx

≤ 1 . (3.29)
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Caso Qzz > 0 a demonstração análoga. Como a fração é neste caso negativa, basta
mostrarmos que ela é maior do que ou igual a -1. Neste caso temos que Qxx−Qzz = −Qyy

e Qyy − Qzz ≥ Qxx, o que, por raciocínio análogo ao anterior nos permite concluir a
demonstração.

Faremos um breve sumário dos resultados obtidos nesta monografia. Dado uma
distribuição genérica de cargas, suposta neutra e sem momento de dipolo, e cujo momento
de quadrupolo é descrito por uma matriz Qij, podemos representá-lo por dois dipolos
puntiformes ~p e −~p, separados pelo vetor sŝ, tal que s~p = ~Q. O módulo deste vetor é dado
pela equação (3.25) e o ângulo que ele faz com ŝ é fornecido ao resolvermos a eq.(3.26).
Estes vetores estão em um plano perpendicular ao eixo que diagonaliza a matriz Qij e que
corresponde ao autovalor de menor módulo. A orientação destes vetores no plano XY é
escolhida de forma que X seja a bissetriz dos vetores ~Q e ~s e tal que X seja um autovetor
da matriz Qij correspondendo ao autovalor negativo de maior módulo. A direção Y , por
fim, é escolhida de forma a ser perpendicular tanto à Z quanto à X. Esta direção também
bisecciona os vetores ~Q e ~s e também é um autovetor de Qij, neste caso correspondendo
ao autovalor positivo de maior módulo.

Antes de encerrarmos este capítulo, gostaríamos de fazer alguns comentários sobre
os resultados que obtivemos. Primeiramente, o que fazemos se não houver um autovalor
de menor módulo, i.e., se houver degenerescência entre dois autovalores? (Note que é
impossível os três autovalores da matriz Qij serem degenerados, pois o traço da mesma
deve ser nulo). Vemos pela equação (3.21) que para isto acontecer devemos ter 2θ = 0
ou 2θ = π, i.e., corresponde ao caso em que ~Q e ŝ estão paralelos ou anti-paralelos. Este
caso foi estudado na seção anterior e vimos, de fato, que seus autovalores são degenerados
neste caso. Isto corresponde geometricamente ao fato de que neste caso ~Q e ŝ não formam
um plano, havendo infinitos planos que os contém. No caso em que θ = 0, os dipolos
estarão alinhados ao longo do eixo Y e caso θ = π/2 eles estarão anti-alinhados ao longo
do eixo X, conforme ilustrado na fig.5. Desta forma, caso nosso sistema seja descrito
por uma matriz em que dois de seus elementos sejam iguais devemos inicialmente nos
perguntar se o elemento diferente é positivo é negativo. Caso ele seja positivo, os vetores
~Q e ŝ estarão alinhados ao longo de sua direção e caso seja negativo estes vetores estarão
anti-alinhados ao longo desta direção. De maneira mais geral, quando a matriz Qij possuir
dois autovalores negativos teremos 2θ < π/2 e quando possuir dois autovalores positivos
teremos 2θ > π/2, conforme pode ser visto pela eq.(3.26). O caso 2θ = π/2 corresponde ao
segundo exemplo estudado na seção anterior e, neste caso, um dos autovalores da matriz
Qij é nulo. Isto pode ser verificado ao diagonalizarmos a matriz obtida na equação (3.17).
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4 Conclusão

Mostramos nesta monografia que uma distribuição arbitrária de cargas em eletros-
tática pode ser representada por um par de dipolos opostos na aproximação de quadrupolo
e mostramos como obtê-los. O quadrupolo elétrico é um conceito notadamente difícil
para o estudante física e de menor intuição, já que envolve matrizes em vez de vetores,
como era o caso do dipolo elétrico. Todavia, quando lidamos com sistemas sem momento
de dipolo, como é o caso das moléculas apolares de grande interesse na química e na
biologia, não temos outra escolha a não ser tratarmos o sistema como um quadrupolo.
Acreditamos que o trabalho apresentado poderá ser de utilidade no ensino de eletrostática,
permitindo ao professor proporcionar uma visualização geométrica para o momento de
quadrupolo em termos apenas de cargas puntiformes e dipolos, conceitos mais familiares
para os estudantes.

As demonstrações presentes nesta monografia visam capacitar o professor e não
imaginamos que elas possam estar presentes em um curso introdutório do assunto. Elas
permitem, contudo, ao professor introduzir da forma mais genérica possível (conforme
mostramos) um quadrupolo como dois dipolos opostos separados por um vetor ~s. A partir
daí se pode calcular o potencial eletrostático da configuração e usar o fato de envolver
dois índices (um relativo ao dipolo e outro ao ~s) para motivar que o quadrupolo deve
ser descrito por tensor de posto 2. Um caminho possivelmente mais pedagógico do que a
expansão em Taylor do integrando como é usualmente feito.

Lembremos sempre que este trabalho, de forma alguma, incita ao professor que
ensine conceitos tão avançados aos seus estudantes, mas que o mesmo possa se aperfeiçoar,
para assim tornar mais dinâmicas suas aulas, tornando o pocesso de ensino-aprendizagem
uma forma de elevação do saber por parte de todos os envolvidos, pois apesar de ser
complexo este tipo de abordagem seus resultados são excepcionais.
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A Identidades Matemáticas

No texto apresentamos de forma sucinta os cálculos que conduzem ao potencial
de um dipolo puntiforme, dado na Eq.(2.8). Neste apêndice detalharemos os cálculos
envolvidos. Comecemos relembremos um conceito fundamental para este cálculo, o conceito
de derivada. Considere uma função qualquer u dependente de variáveis espaciais x,y e z.
O quociente diferencial proposto por Newton (MARSDEN; TROMBA, 2011), em outras
palavras sua derivada, de u com respeito as suas coordenadas é definida por,

∂u

∂x
= lim∆x→(0)

u(x+∆x,y,z)−u(x,y,z)
∆x

. (A.1)

Caso desejemos ver como u varia ao nos deslocarmos por ∆~r = (∆x,∆y,∆z) teremos, em
uma primeira aproximação,

u(x+ ∆x, y + ∆y, z + ∆z) = u(x, y, z) + ∆~r · ∇u(x, y, z) +O(∆~r 2) , (A.2)

na qual definimos o operador ∇ (nabla)

∇ =
(
∂

∂x
,
∂

∂y
,
∂

∂z

)
. (A.3)

Esta é a expressão da qual necessitamos. Caso desejemos obter, por exemplo, a densidade
de cargas de um dipolo, fazemos u(~r) = qδ(~r ′ − ~r). A densidade de cargas e um dipolo
será dada por u(~r)− u(~r + ∆r), donde pela eq.(A.2), obtemos

ρ(~r ′) = −(u(~r + ∆~r)− u(~r)) = −q∆~r · ∇δ(~r ′ − ~r) + qO(∆~r 2) .(A.4)

Ao tomarmos o limite ∆~r → 0 mantendo-se q∆~r = ~p, obtemos ρ(~r ′) = −~p · ∇δ(~r ′ − ~r) =
~p · ∇′δ(~r ′ − ~r). Trocando-se ~r por ~r0 e ~r ′ por ~r, se obtém a expressão (2.7) empregada no
texto. A obtenção da equação para o potencial escalar produzido por um dipolo, dado na
equação (2.8) é análogo, bastando-se trocar a função δ(~r − ~r0) na expressão anterior pelo
potencial produzido por uma carga unitária puntiforme, dado por |~r − ~r0|−1. Podemos
através do mesmo expediente encontrar a densidade de carga de um quadrupolo puntiforme,
dada na eq.(3.19). Para tanto, escolhemos como u a densidade de cargas para um dipolo
puntiforme que acabamos de encontrar, i.e., u(~r) = ~p · ∇′δ(~r ′ − ~r). Assim, a densidade de
cargas de um quadrupolo puntiforme será u(~r)− u(~r + ∆r)

ρquad(~r) = −∆~r · ∇(−~p · ∇′)δ(~r ′ − ~r)−O(p∆r2) . (A.5)

Tomando-se o limite ∆~r → 0 mantendo-se ~p∆r fixo e igual a ~Q, obtemos ρquad =
(ŝ · ∇′)( ~Q · ∇)δ(~r ′ − ~r), na qual ŝ denota o unitário na direção ∆r. Escolhendo-se ~r = 0 e
se fazendo a mudança de notação ~r ′ → ~r, re-obtemos a expressão (3.19) escrita no texto
para a distribuição de cargas de um quadrupolo putiforme na origem.
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