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I. LEI DE BIOT E SAVART

1. Calcule campo magnético ~B produziodo por uma corrente su-
perficial constante ~K = K0ẑ distribuida num plano infinito.

2. Calcule campo magnético ~B produziodo por uma corrente
volumétrica constante ~J = J0ẑ distribuida numa região
−∞ < x <∞, − d

2
≤ y ≤ d

2
, −∞ < z <∞.

3. Calcule campo magnético ~B produziodo por duas superficies
planas paralelas com correntes superficiais constantes ~K =

K0ẑ e ~K = −K0ẑ. Considere que as superficies tem forma
de planos infinitos que encontram-se em distancia d.

4. Na superficie esférica de raio R flui uma corrente superficial
~K = K0φ̂. Calcule campo magnético ~B no centro r = 0 da
esfera.

5. Calcule campo magnético ~B no centro r = 0 de uma casca
esférica com raios interno R1e externo R2. A casca possui
corrente volumétrica ~J = J0φ̂.

6. Calcule campo magnético ~B no interior de um cilindro in-
finito de raio R com a corrente superficial ~K = K0φ̂.
Obtenha campo de um solenoide infinito com a corrente I e
N espiras por unidade de comprimento a partir de resultado
para corrente ~K.

7. Um solenoide de raio R possui corrente superficial ~K =

K0(ẑ sinϑ0+φ̂ cosϑ0). Calcule campo magnético ~B em todo
espaço .

8. No interior de um cilindro de raio a flui corrente volumétrica
constane ~J = J0ẑ. O cilindro possui uma cavidade cilindrica
de raio b paralela ao eixo longitudinal dele. A distancia en-
tre os eixos do cilindro principal e da cavidade tem valor d.
Calcule campo magnético no interior da cavidade.

9. Calcule campo magnético no eixo de bobina de Helmholtz
formada por duas espiras paralelas cada em forma de circun-
ferência de raio a. A distancia entre as bobinas tem valor d e
a corrente que flui em bobinas tem intensidade I .

II. LEI DE AMPERE

10. Calcule campo magnético de uma densidade da corrente que
flui no interior de dois cilindros infinitos concêntricos. A cor-
rente tem valor ~J = J0ẑ para 0 < r < a e ~J = −J0ẑ para
a < r < b.

11. Considere um fio infinito com a corrente I que flui ao longo de
eixo z. Calcule explicitamente a integral

∮
C
~B ·d~r escolhendo

a curva C no plano xy:

(a) C = C1+C2+C3+C4 onde Ck formam lados de um
quadrado com centro no eixo z. Os lados de quadrado
tem comprimento a.

(b) C = C1 + C2 + C3 + C4 onde C1 forma um cam-
inho radial que connecta pontos (r, φ) = (ε, π/2) e
(r, φ) = (R, π/2); C2 forma um caminho em forma
de pedaço de uma circunferência que conecta pontos
(r, φ) = (R, π/2) e (r, φ) = (R, 2π); C3 forma um
caminho radial que connecta pontos (r, φ) = (R, 2π)
e (r, φ) = (ε, 2π); C4 forma um caminho em forma
de pedaço de uma circunferência que conecta pontos
(r, φ) = (ε, 2π) e (r, φ) = (ε, 2π).

12. Calcule campo magnético de um solenoide infinito usando lei
de Ampere.

13. Calcule campo magnético no interior de uma bobina toroidal
cujo seção recta tem forma de um rectângulo. Raios da bobina
tem valores R1 interno e R2 externo. Altura da bobina tem
valor h. A bobina possui N espiras por unidade de compri-
mento.

14. Calcule campo magnético no interior de uma bobina toroidal
cujo seção recta tem forma de um círculo de raio a. Raio da
bobina (raio de torus) tem valor b.

III. POTENCIAL VETOR

15. Calcule potencial vector em todo espaço de um solenoide in-
finito de raio R com N espiras por unidade de comprimento.
Calcule∇ · ~A.

16. Calcule potencial vector de uma densidade da corrente que
flui no interior de dois cilindros infinitos concêntricos. A cor-
rente tem valor ~J = J0ẑ para 0 < r < a e ~J = −J0ẑ para
a < r < b. Calcule campo magnético a partir de potencial
vetor.

17. Calcule potencial vetor da uma corrente linear que flui num
caminho retilíneo de comprimento L. Verifique que para este
potencial ∇ · ~A 6= 0. O que causa tal comportamento de
potencial?

18. Calcule potencial vector de uma espira em forma de quadrado
cujos lados tem comprimento a. Calcule∇ · ~A e∇× ~A.

19. Calcule momento magnético de um disco fino de raio a com
a corrente superficial ~K = K0φ̂.

20. Uma bola de raio a e carga volumetrica constante ρ0 gira
com velocidade angular ω. Calcule momento magnético desta
bola. Obtenha termo dominante para o potencial vector desta
configuração em região r � a.

21. Uma esfera de raio a possui densidade superficial de carga σ0

para 0 < ϑ < π/2 e −σ0 para π/2 < ϑ < π. Esfera gira em
torno de eixo z com a velocidade constante ω. Calcule termo
dominante para potencial vetor em distancia r � a.

22. Calcule potencial vector em todo espaço para uma esfera de
raio a que gira em torno de eixo z com velocidade ω. Densi-
dade superficial de carga tem valor σ = σ0Y20(ϑ, φ). Calcule
momento magnético desta configuração .
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IV. MEIOS CONTINUOIS

23. No interior de um solenoide de raio R e comprimento ifinito
encontra-se um material paramagnético com permeabilidade
µ. Calcule campos ~B e ~H e vetor de magnetização ~M . Con-
sidere que a bobina possui N espiras por unidade de compri-
mento.

24. Calcule campos ~B e ~H no caso de preenchimento de bobi-
nas toroidalis de problemas 5.13 e 5.14 por um material mag-
nético com permeabilidade µ.

25. Um cilindro infinito de raio a feito de material magnético com
permeabilidade µ encontra-se num campo magnético externo
constante ~B0. Eixo do cilindro é perpendicular ao direção do
campo externo. Calcule campos ~B e ~H resultantes em todo
espaço .

26. Considere uma casca esférica de raio interno a e externo b
feita de um material com magnetização permanente ~M . A
cavidade no interior da casca é preenchida por um dielétrico

com permeabilidade µ. Calcule potencial escalar magnético e
campos ~B e ~H em todo espaço . Calcule momento magnético
desta configuração .

27. Uma bola de raio a e parmeabilidade µ encontra-se no interior
de um solenoide infinito com N espiras por unidade de com-
primento. Calcule campo magnético ~B dentro e fora de bola.
Qual é valor da carga magnetizada na superficie da bola?

28. Calcule potencial vetor em todo espaço para uma bola de raio
a feita de um material com magnetização permanente.

29. No centro de uma bola paramagnética de raio a e permeabil-
idade µ encontra-se um pequeno imã permanente cujo mo-
mento magnético tem valor ~m. Calcule campos ~B e ~H dentro
e fora da esfera. Calcule densidade superficial de carga meg-
netizada e densidade da corrente de magnetização . Cosidere
caso idealizado onde o imã pode ser substituido por um dipolo
puntiforme.


