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Definição de B

� Representa a quantidade de linhas de campo que 
atravessam perpendicularmente uma determinada área.

� Unidade no SI: T (Tesla)

� 1 Tesla = 1 Wb/m2 = 104 Gauss

φ - Fluxo Magnético, Weber (Wb);
A – área da seção perpendicular
perpendicular ao fluxo magnético, m2.
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Ordem de magnitude (B)

� MicroTesla (10-6 tesla):
� 31µT – intensidade do campo magnético 
terrestre na latitude de 0o.

� 58µT – intensidade do campo magnético 
terrestre na latitude de 50o.

� MiliTesla (10-3 tesla):

� 5mT – intensidade de um típico ímã de 
geladeira.

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_(magnetic_field)
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� 1T a 2,4T:

� Entre a bobina e o ímã de um auto-falante.

� 1,25T - intensidade de um moderno 
ímã de terras raras ou Neodímio-Ferro 
Boro (Nd2Fe14B):

� O imã de neodímio do tamanho de uma moeda 
pode erguer mais de 9kg.

Entre 1 e 1000 Tesla
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� 1.5T a 3T:
� Intensidade de um sistema médico de imagens por 
ressonância magnética.

� 16T - intensidade necessária para levitar 
um sapo.

� 45T – maior intensidade de um campo 
magnético contínuo produzido em 
laboratório (Florida State University's 
National High Magnetic Field Laboratory in 
Tallahassee, USA) .

Entre 1 e 1000 Tesla
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� 100T – maior intensidade de um 
campo magnético pulsado produzido 
em laboratório, não-destrutivo (Los
Alamos national Laboratiry).

Entre 1 e 1000 Tesla
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� KiloTesla (103T):

� 2.8 kT - maior intensidade de um campo 
magnético pulsado produzido em 
laboratório, com explosivos (VNIIEF em 
Sarov, Russia, 1998).

� MegaTesla (106T):

� 1 a 100 MT - intensidade de uma estrela 
de Neutrons.

Acima de 1000 Tesla
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