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I.

1. Um cilindro sólido de raio R e muito longo (compromento
infinito approximadamente) de material dielétrico caracteri-
zado por permissividade ε encontra-se em campo eletrostático
uniforme ~E = E0ŷ. O eixo longitidinal do cilindro eixo y.
Encontre potencial eletrostático resultante e campo elétrico
resultante dentro e fora deste cilindro. Calcule o vetor da
polarização ~P e densidade de carga polarizada na superficie
do cilindro.

2. Uma casca esférica de raio interno r = a e externo r = b foi
introduzida num campo eletrostático uniforme ~E = E0ẑ. A
casca é feita de material dielétrico cuja permissividade é dada
por ε. A cavidade no interior da casca r < a é preenchida
por um condutor perfeito que não possui uma carga liquida.
Encontre o potencial elétrico e densidade de carga induzida
na na superficie do condutor.

3. Na superficie de uma esfera dielétrica de raio a e permissivi-
dade ε existe uma distribuição permanente de carga elétrica
σ = σ0sin(2ϑ)cos(φ). Calcule o potencial eletrostático e o
campo elétrico dentro e fora de esfera. Calcule a densidade
superficial da carga polarizada σp e o vetor da polarização ~P .

4. Considere uma esfera de raio R com polarização permanente
~P = P0ẑ. Calcule densidade de carga polarizada na super-
fície de esfera. Aplicando condições de contorno em r = R
(continuidade de potencial e continuidade de componente nor-
mal do vetor de deslocamento - nao ha cargas livres na su-
perficíe) encontre potencial eletrostático no interior e fora da
superfície de esfera. Calcule campo eletrostático em todo o
espaço .

II.

5. Um capacitor esfêrico é composto de duas esferas condutoras
de raios R1 e R2. O espaço entre esferas está preenchodo por
dois materiais dielétricos com permissividades ε1 e ε2, veja
Fig1. Calcule capacitância deste capacitor. Calcule energia
do campo eletrostático quando voltagem entre as placas tem
valor ϕ1 − ϕ2 = V0.

6. Encontre capacitância de um capacitor esférico preenchido
por dois dielétricos diferentes caracterizados por ε1 e ε2.
As placas do capacitor tem forma de esféras concentricas
raios R1, R2. Considere preenchimento paralelo realizado
de tal forma que o dielétrico ε2 ocupa espaço r ∈ [R1, R2],
ϑ ∈ [0, α], φ ∈ [0, 2π]. Calcule a densidade superficial de
carga livre nas placas do capacitor.

7. Um capacitor cilíndrico com raios dos cilíndros condutiores
R1 e R2 e comprimento L � R2 está preenchodo por dois
materiais dielétricos com permissividades ε1 e ε2, veja Fig2.
Calcule capacitância deste capacitor.
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8. Um capacitor cilíndrico de raios dos cilíndros condutores R1

e R2 e comprimento L � R2 está preenchodo por dois ma-
teriais dielétricos com permissividades ε1 e ε2. A metade do
volume entre as placas não não esta preenchida: ε0 = 1, veja
Fig. 3. Calcule capacitância deste capacitor.

Figure 3:
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III.

9. Considere uma esfera carragada com raio R e densidade
volumétrica de carga ρ0 = const. Calcule:

(a) campo elétrico dentro e fora de esfera

(b) potencial eletrostático dentro e fora de esfera

(c) densidade de energia do campo eletrostático dentro e
fora de esfera.

Mostre que a energia eletrostática total tem valor U = 3
5

Q2

R
.

Calcule esta energia usando dois métodos diferentes:

• integrando a densidade de energia u em todo espaço

U =

∫
R3

u dv,

• juntando as cascas esféricas da carga dqn (incrementos
infinitesimais) e somando todos os trabalhos infinitesi-
mais dWn = ϕndqn, veja Fig. 4,

U =

∫
r≤R

dW.

Figure 4:

10. Consideramos um material dielétrico que apresenta polariza-
ção permanente (~P 6= 0 na ausencia do campo elétrico).

Uma parte de dielétrico em forma de cubóide encontra-se den-
tro de placas de um capacitor, Fig. 5. Calcule a força Fx que
atua sobre este dielétrico.

Figure 5:

11. Dentro de um dielétrico liquido, Fig.6, caracterizado por per-
missividade ε e dendidade ρm encontram-se as placas de um
capacitor plano. A distancia entre as placas tem valor s e a
área de uma placa tem valorD. Calcule a diferença dos niveis
de liquido entre regiões interior e exterior de placas.

Figure 6:
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