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Eletromagnetismo

1. James C. Maxwell

Teoria do Eletromagnetismo (~ 1870);

Compilação das teorias sobre eletricidade,  magnetismo e eletromagnetismo 
construídas até então (1600 a 1870);

Desenvolvimento da Lei de Ampère;

Previsão da existência de ondas eletromagnéticas.

2. Equações de Maxwell

Equação Nome Conceito Algoritmo

1 Lei de Gauss 
(eletrostática)

Carga elétrica gera 
campo elétrico.

Q → E

2 Lei de Gauss 
(magnetismo)

Não existe monopolo 
magnético.

Ímã → B

3 Lei de Ampère-
Maxwell

Corrente elétrica e 
variação do campo 
elétrico geram campo 
magnético.

i → B

e

ΔE → B

4 Lei de Faraday Variação do campo 
magnético gera 
campo elétrico.

ΔB → E
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Princípios do eletromagnetismo

1. Øersted (dinamarca) (~1820)

Ex. 1: Bússola orientada com condutor sem corrente elétrica.

Ex. 2: Bússola orientada para corrente ascendente.

Ex. 3: Bússola orientada para corrente descendente.

Conclusão 1: Condutor com corrente elétrica interfere na posição de uma bússola.

 

2. Ampère (frança) (~ 1825)

Linhas de campo magnético ao redor de um condutor com corrente elétrica.

Ex. 1: Fio linear B = μ.i/2.π.d

Ex. 2: Espira circular B =  μ.i/2.R

Ex. 3: Solenoide (bobina) B =  μ.N.i/L

Unidades e medida

[B] = T [μ] = T.m/A

Conclusão 2: Corrente elétrica gera campo magnético.

3. Exercício

Calcule a intensidade do campo magnético criado pela corrente elétrica em cada uma das 
situações abaixo, nos pontos indicados.

a) Fio retilíneo, i = 10A, pt. a 5 cm.

b) Espira circular, i = 10A, R = 5cm, centro.

c) Solenoide, i = 10A, com 100 voltas/cm, pt. no centro.
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Eletromagnetismo

1. Interação entre correntes

Ampère (~ 1830) e a interação entre condutores próximos com corrente.

→ Sentidos iguais = Atração

→ Sentidos opostos = Repulsão

F =  μ.i1.i2.l/2.π.d

2. Para uma região com campo magnético uniforme

F = B.i.l.senθ Regra do tapa!!
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Eletromagnetismo - exercícios

1. (UFMS 2010)  O acelerador LHC colidiu dois prótons, girando em 
trajetórias  circulares  com  sentidos  opostos,  sendo  um  no  sentido 
horário e o outro no sentido anti horário, veja a figura. Considere que 
as trajetórias dos prótons antes da colisão eram mantidas circulares 
devido  unicamente  à  interação  de  campos  magnéticos 
perpendiculares ao plano das órbitas dos prótons. Com fundamentos 
no eletromagnetismo, é correto afirmar:

( ) A finalidade do campo magnético é apenas mudar a direção da velocidade dos prótons.

(  ) A finalidade do campo magnético é aumentar a energia cinética dos prótons.

(  ) O próton que está girando no sentido anti horário está submetido a um campo magnético 
que possui um sentido que está entrando no plano da página.

(  ) A força magnética aplicada em cada próton possui direção tangente à trajetória.

(  ) A força magnética aplicada em cada próton não realiza trabalho.
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Eletromagnetismo

1. Lei de Faraday

Faraday e a Indução eletromagnética (~1835).

Busca por relação entre geração e recepção de campo magnético por correntes.

Ex. 1:

Circuito 1 gerando corrente no circuito 2 (por campo?)

Ex. 2:

Aproximação ou afastamento de ímã gerando campo percebido por circuito 2.

2. Lei de Lens (~1835)

Campo magnético 2 gerado por corrente 2 que foi gerada por campo 1 tem sentido 
oposto ao campo 1.

Ex. 3: (FUVEST 2010) Aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo em um suporte 
isolante, como mostra a figura. O movimento do ímã, em direção ao anel:

a) não causa efeitos no anel.

b) produz corrente alternada no anel.

c) faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e viceversa.

d) produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre anel e ímã

e) produz corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre anel e ímã.
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Eletromagnetismo

Trabalho de pesquisa e divulgação

Temas:

1. Motor elétrico – tradicional e de passo (impressoras, ventiladores - funcionamento, 
exemplos, campos e forças e-m).

2. Imagem em TV analógica (func. do tubo, formação de imagens).

3. Imagem em TV digital (formação de imagens, LED, LCD, Plasma).

4. Sinal de TV Analógico e digital (codificação, ruídos, formas).

5. Comunicação via ondas E-M (Rádio, TV, Wi-fi, Blue-tooth, 3G...).

6. Celular (ondas, exemplos, sinal, codificação).

7. Telas sensíveis ao toque (Touch Screen) (func., tipos, exemplos).

8. Microfones e auto-falantes (transf. de energia, campos x cargas, fones de ouvido, cel...)

9. Armazenamento de dados: CD, DVD, Blue-ray e afins (leitura, escrita, funcionamento).

10. Armazenamento de dados: pen drive, HD, Disquette e afins.

Divisão de grupos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

___ /___ ___ /___ ___ /___ ___ /___ ___ /___ ___ /___ ___ /___ ___ /___ ___ /___ ___ /___


