
LISTA DE EXERCÍCIOS #0 - ELETROMAGNETISMO II

1. Determine o campo elétrico produzido pelas seguintes configurações de carga:

(a) Fio muito longo e retiĺıneo, contendo uma densidade linear de carga λ distribúıda de
forma homogênea.

(b) Plano muito grande, contendo uma densidade superficial de carga σ homogênea.

(c) Esfera de raio R contendo uma distribuição volumétrica de cargas ̺ dada por

̺(r) = Arn , r 6 R, n 6= −1, A constante

(d) Determine o campo elétrico produzido pelas seguintes configurações de corrente:

i. Fio muito longo e retiĺıneo, percorrido por uma corrente i uniforme.

ii. Plano muito grande, contendo uma densidade superficial de carga σ homogênea.
O plano move-se com uma velocidade ~v constante paralela ao plano. Lembrar
que a densidade superficial de corrente é dada por ~K = σ~v.

iii. Cilindro muito longo e reto, de raio R, contendo uma densidade volumétrica
de carga ̺ constante, que move-se com uma velocidade ~v constante paralela ao
eixo do cilindro. Lembrar que a densidade volumétrica de corrente é dada por
~J = ̺~v.

2. Um cilindro metálico muito longo, de raio a e descarregado, é colocado num campo elétrico
~E0, inicialmente uniforme e perpendicular ao eixo do cilindro, como mostra a figura abaixo.
O cilindro perturba o campo apenas em regiões próximas a ele.
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(a) Obtenha o potencial elétrico dentro e fora do cilindro.

(b) Obtenha o campo elétrico dentro e fora do cilindro.

(c) Ache a densidade superficial de carga no cilindro.
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3. Um fio muito longo, percorrido por uma corrente I, tem dois circuitos próximos a ele,
como indica a figura abaixo. Os circuitos não exercem influência um sobre o outro.
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(a) Determine os momentos de dipolo magnético de cada um dos circuitos.

(b) Determine a força magnética exercida sobre cada circuito, de dois modos diferentes.

4. A figura abaixo mostra uma casca esférica de raio a que contém uma densidade superficial
de carga σ distribúıda de forma uniforme sobre sua superf́ıcie. A esfera gira com uma
velocidade angular ~ω como indicado.
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Determine a força magnética exercida pelo hemisfério inferior sobre o superior. Lembrar
que a casca esférica é uma superf́ıcie, não um volume, e que deve-se descontar a contribuição
de um elemento de área sobre si mesmo. Rever o caso eletrostático pode ajudar com ideias.

5. Um cilindro muito longo de raio a tem uma magnetização dada por ~M = αρ θ̂, onde ρ é
a distância a partir do eixo do mesmo.

(a) Determine ~JM (densidade de corrente volumétrica de magnetização), ~KM (densidade
de corrente superficial de magnetização), ̺M (densidade de carga volumétrica de
magnetização) e σM (densidade de carga superficial de magnetização).

(b) Ache o campo magnético ~B produzido dentro e fora do cilindro por pelo menos três
métodos diferentes.

6. Um cilindro longo, de raio a, é feito de material magnético linear de permeabilidade µ

e susceptibilidade χm. Ele é colocado num campo magnético inicialmente uniforme ~B.
O cilindro perturba o campo apenas na região próxima a ele. Não há correntes livres
circulando no sistema.

(a) Faça um esquema do problema, contendo o sistema de coordenadas apropriado.
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(b) Determine o campo magnético dentro e fora do cilindro, justificando as considerações
f́ısicas feitas.

(c) Obtenha a magnetização ~M do cilindro.

(d) Estude o caso limite µ → µ0. Seus dados estão de acordo com o que se espera nessa
situação?

(e) Ache ~JM , ~KM , ̺M e σM .
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