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Resumo— O artigo trará uma revisão bibliográfica sobre 

importantes conceitos do eletromagnetismo, para que possamos 

compreender melhor as leis que regem o funcionamento de um 

indutor, de maneira sucinta, clara e objetiva, fazendo com que a 

compreensão sobre tal assunto, tida como muito complexa por 

boa parte da sociedade, possa ser facilmente entendida e 

apreciada.  

Para atingir o objetivo, foram utilizados diferentes literaturas a 

respeito do assunto, de modo a simplificar ao máximo a 

explicação para que qualquer público seja capaz de 

compreender. 

Palavras chave— Eletromagnetismos, indutores, bobinas 

elétricas, transformadores, campo magnético. 

Abstract: The article will bring a review of important 

eletromagnetic concepts in order to clarify the laws that rule the 

inductor operation, in a simply and direct way, making the 

comprehension about this subject easily understandable and 

apreciated even considered very complex for most of people. 

To achieve this goal, it was used several literature, simplifying 

the explanation the most so any person could appreciate it.  

Key words: Eletromagnetism, inductors, eletrical coil, 

transformers, magnetic fiel. 

1. INTRODUÇÃO 

Existem diversos tipos de indutores. Em geral, são 

constituídos de fios de cobre isolados e enrolados em um 

núcleo (que pode ser de diferentes materiais) em forma de 

espira. O indutor em questão tem seu núcleo ferromagnético, o 

que eleva muito sua impedância devido ao aumento da 

concentração do campo magnético em seu núcleo ocasionando 

também alguns problemas como correntes de Foucault, 

histerese e saturação. A Figura 1 ilustra o indutor. 

 

 
Fig. 1: Eletroímã 

 

O funcionamento do indutor é eletromagnético, portanto 

quando uma bobina de N espiras que se encontra em uma 

região onde o fluxo do campo magnético é variável, por 

exemplo, é induzida uma tensão nessa bobina (Lei de 

Faraday), que pode ser calculado pela expressão: e=N.(d∅)/dt   

onde N é o número de espiras da bobina e  (d∅)/dt  é a taxa de  

variação (intensidade do campo que varia com o tempo) do 

fluxo concatenado na bobina, ou seja, o fluxo concentrado 

apenas em seu núcleo, medida em webers, obtendo então o 

valor da tensão induzida  ε. 

O efeito da indução se deve, portanto, a circulação de corrente 

na bobina, podendo ser essa excitação de corrente contínua ou 

alternada, que por sua vez, gera o campo magnético ao seu 

redor. Simultaneamente, é gerado um fluxo que se opõe a 

variação da corrente que a produziu através da bobina, de 

maneira que quando a corrente aumenta, esse fluxo oposto 

tende a limitar este aumento. A corrente na bobina não varia 

instantaneamente, somente após certo tempo e dependendo 

das características da bobina e da resistência do circuito ela 

deixa de se opor a variação da corrente (Lei de Lenz, 

conforme Figura 2). 

 
Fig. 2: Representação da Lei de Lenz 

 

 

Quando a corrente de excitação for contínua, o indutor 

funciona como se estivesse em curto-circuito, pois, após entrar 

em regime permanente, decorrido certo tempo, sua indutância 

é nula, ficando apenas a resistência do fio. Portanto, a 

expressão para cálculo da corrente que ali circula é: 

𝐼 =
𝑉

𝑅𝑓𝑖𝑜
                                        (1) 

Já quando a corrente que percorre o condutor for alternada, 

existe uma impedância nele, onde calculamos a corrente na 

forma complexa, utilizando sua impedância:  

𝐼 =
�̇�

�̇�

̇
                                          (2) 

O indutor é capaz de armazenar certa quantidade de energia 

que permanece no campo magnético gerado ali, mesmo 

quando sessada a circulação de corrente no fio, sendo 

calculada através da seguinte fórmula:   

𝜀 =
𝐿.𝑖2

2
                                        (3) 

Sendo ε a energia armazenada no campo magnético igual a 

metade do produto de “L” (indutância) pelo quadrado da 

corrente que percorre o fio. 
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A indutância é fator muito importante, inclusive para a sua 

fabricação. Seu cálculo mostra que o valor da indutância 

depende principalmente da geometria do núcleo, portanto, 

quanto maior for a permeabilidade magnética do ar e do 

material, a quantidade de espiras e a área do núcleo, maior 

será a indutância da bobina. Assim, a calculamos pela seguinte 

equação:    

      

𝐿 =  
𝜇0𝜇𝑟 .(𝑁2).𝑆𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 

𝑙
                         (4)               

 

 

Sendo: 

𝜇0 = Permeabilidade magnética do ar 

𝜇𝑟  = Permeabilidade magnética do material 

𝑁  = Quantidade de espiras 

 𝑆𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 = área do núcleo (em metros) 
 

 

A seguir serão explicados os fenômenos eletromagnéticos que 

regem o funcionamento do indutor, com devida a 

fundamentação teórica para tal. 

 

2. CAMPOS 

De acordo com o dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, 

campo pode ser qualquer espaço onde não haja povoado 

importante. 

Analogamente, para a física, campos são classificados por 

simetrias de espaço-tempo ou por simetrias internas, é a 

atribuição de uma determinada quantidade a qualquer ponto 

do espaço (campo), é uma região determinada onde há uma 

determinada força. Vejamos alguns exemplos: 

Campo gravitacional: A atração que a terra exerce sobre os 

corpos em sua superfície, ou atração que o Sol exerce sobre os 

planetas para mantê-los em órbita. Na área de atuação desta 

força, há sempre um campo gravitacional. Recentemente, foi 

descoberto que a gravidade não é apenas uma força, assim 

como no campo elétrico há elétrons e prótons, no campo 

gravitacional há grávitons, partículas responsáveis pela 

transmissão de força, essas partículas são sempre atrativas, 

nunca se repelem. 

Campo elétrico: Todos os pontos do espaço que estejam sob a 

influência de uma carga geradora de intensidade e que quando 

colocamos uma carga teste nesta área ela sofre a influência de 

uma força, seja ela de atração ou repulsão exercida por esta 

carga geradora. 

 

2.2 Campo elétrico 

O Campo elétrico é definido colocando-se uma carga de teste 

q em um determinado ponto onde há campo elétrico (Figura 

3), assim é medido o valor da força elétrica (𝐹𝑒) que age sobre 

a carga, utilizando-se a seguinte equação: 

 

Fig. 3: Campo elétrico em uma carga puntiforme 

 𝐹𝑒 = 𝑞. 𝐸                                  (5)  

 

Onde E é o vetor do campo elétrico. 

Se houvesse um monopolo magnético, seria possível definir 
B
→ 

de forma semelhante, porém, como não é possível, é lançada 

uma carga-teste q em diversas direções e em diversas 

velocidades escalares. (HALLIDAY,1994)  

Assim, é anotado cada de valor 𝐹𝑏 que atua sobre a carga, 

através da equação: 

 

𝐹𝑏 = 𝑞𝑣 ⊗ 𝐵                                (6) 

 

Onde B é o vetor do campo magnético. 

 

Para tal comprovação, é necessário confirmar que não haja 

nenhum campo elétrico influenciando a carga teste. 

 

Na Figura 4 temos uma ilustração da relação entre os vetores 

de 
E
→ e  

𝐵
→ e a velocidade escalar de 

E
→.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4: Regra da mão direita 

 

2.2 O Campo Magnético 

O campo magnético está presente em diversos objetos que 

cercam nossas vidas, desde objetos de decoração como imãs 

às soluções de engenharia elétrica de alta potência, como 

transformadores, que no processo de distribuição de energia, 

por exemplo, é utilizado para aumentar a tensão recebida de 

forma que torne o transporte dessa energia por milhares de 

quilômetros possível e de maneira eficaz. 

Utilizaremos como exemplo inicial para compreender o que é 

o campo magnético, um imã permanente, onde ele é capaz de 

manter suas propriedades magnéticas indefinidamente ou até 

que sejam desmagnetizados por vibrações, sujeiras, corrosão 

ou interferências de outros campos magnéticos. Um objeto 

feito de material ferro, por exemplo, apresenta magnetização 

elevada, sendo conhecido então como objetos 
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ferromagnéticos. Os imãs possuem dois pólos, os chamados 

polos Norte e Sul magnético. Magnético, pois eles são o 

oposto dos polos geográficos (Figura 5). Quando dois polos 

iguais estão próximos eles se repelem, quando são de 

polaridades diferentes, eles se atraem.   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fig. 5: Representação dos polos geográficos e polos magnéticos 

(Fonte: Google) 
 

Veja-se abaixo uma ilustração (Figura 6) de um imã e seu 

comportamento de acordo com o polo. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura abaixo é possível comprovar a existência do campo 

magnético ao redor do imã por meio das linhas de campo 

formadas com a limalha de ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem diversos tipos diferentes de imã, o anteriormente 

citado é um imã natural, suas características naturais são 

magnéticas. Há outros tipos de imã, como uma bobina 

enrolada em torno de um núcleo de ferro (eletroímã), onde o 

campo magnético e a sua intensidade são determinados pela 

corrente que passa pelo eletroímã. Nas indústrias eles podem 

ser utilizados para separar os objetos que são feitos de ferro. 

(HALLIDAY,1994) 

Em eletrostática, temos que uma carga elétrica cria um campo 

elétrico 
E
→, o qual exerce uma força elétrica sobre qualquer 

outra carga que seja colocada em seu campo. Assim, é 

sugerida uma relação similar para o magnetismo, onde 
B
→ é o 

campo magnético, porém, não existem cargas magnéticas, até 

o momento não foi encontrado nenhum material que isolado 

saiam linhas de campo magnético dele, o que há apenas são 

teorias de que eles existam, sendo chamados de monopólos 

magnéticos. Experiências comprovam que o campo magnético 

B
→, vem de cargas elétricas em movimento. Uma carga elétrica 

é capaz de criar campo elétrico 
𝐸
→  estando em movimento ou 

em repouso, porém, só é possível obter campo magnético 

quando esta carga se encontra em movimento. No ímã 

permanente, essas cargas elétricas em movimento encontram-

se nos elétrons que giram ao redor de si mesmos e entre os 

átomos de ferro que constituem o imã. Nos eletroímãs, são os 

elétrons que formam a corrente que passa pelo condutor que 

geram o campo magnético, conforme figura 8. 

(HALLIDAY,1994) 

 

 

1.3 Unidades de medida 

Grandeza 

derivada 
Nome da 

Unidade 

Símbolo 

da 

unidade 

Expressão 

em termos de 

outras 

unidades 

freqüência hertz Hz s
-1

 

força newton N m kg s
-2

 

energia, 
trabalho, 

quantidade 

de calor 

joule J N m = m
2 

kg s
-2

 

potência, 

fluxo de 
energia 

watt W J/s = m
2 

kg s
-3

 

carga 

elétrica, 
quantidade 

de  

eletricidad
e 

 
coulomb 

C s A 

Fig. 6: Comportamento dos imãs 
(Fonte: Google) 

Fig. 7: Limalha de Ferro 

(Fonte: Google) 

Fig. 8: Linhas do campo magnético em um eletroímã. 

(Fonte: Google) 
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diferença de 

potencial 
elétrico 

volt V 
W/A = m

2 
kg s

-

3 
A

-1
 

capacitância farad F C/V = m
-2 

kg
-1 

s
4 

A
2

 resistência 

elétrica 
ohm Ω V/A = m

2 
kg s

-3 
A

-2
 

fluxo de 

indução 

magnética 

weber Wb V s = m
2 

kg s
-2 

A
-1

 

indução 

magnética 
tesla T Wb/m

2 
= kg s

-2 

A
-1

 indutância henry H Wb/A = m
2 

kg 

s
-2 

A
-2

 
Tabela 1: Unidade de medida no SI 

(Fonte:Inmetro) 

3. AS EQUAÇÕES DE MAXWELL  

Maxwell desenvolveu um conjunto de equações as quais 

trouxe todas as informações sobre o comportamento dos 

campos eletromagnéticos. Os conceitos como potencial, vetor, 

gradiente, circuitação, divergente, rotacional, são atribuídos ao 

seu trabalho. (CARDOSO, 2011) 

 

As equações de Maxwell descrevem fenômenos de ordem 

eletromagnética, já passaram por diversos testes e constituem 

um dos importantes pilares da física.  

 

Quando originalmente escritas por Maxwell, elas eram oito 

equações, abaixo apresentadas:  

 
𝝏𝑩𝒙

𝝏𝒙
+
𝝏𝑩𝒚

𝝏𝒚
+
𝝏𝑩𝒛

𝝏𝒛
= 𝟎                           (7)                  

 
𝝏𝑬𝒁

𝝏𝒚
−
𝝏𝑬𝒚

𝝏𝒛
= −

𝝏𝑩𝒙

𝝏𝒕
                              (8)                   

𝝏𝑬𝒙

𝝏𝒛
−
𝝏𝑬𝒛

𝝏𝒙
= −

𝝏𝑩𝒚

𝝏𝒕
                               (9)                       

 
𝝏𝑬𝒚

𝝏𝒙
−
𝝏𝑬𝒙

𝝏𝒚
= −

𝝏𝑩𝒛

𝝏𝒕
                             (10) 

 
𝝏𝑬𝒙

𝝏𝒙
+
𝝏𝑬𝒚

𝝏𝒚
+
𝝏𝑩𝒛

𝝏𝒕
= 𝝆                         (11)  

 
𝝏𝑩𝒁

𝝏𝒚
−
𝝏𝑩𝒚

𝝏𝒛
=
𝝏𝑬𝒙

𝝏𝒕
+ 𝑱𝒙                        (12) 

 
𝝏𝑩𝒙

𝝏𝒛
−
𝝏𝑩𝒛

𝝏𝒙
=
𝝏𝑬𝒚

𝝏𝒕
+ 𝑱𝒚                        (13) 

 
𝝏𝑩𝒚

𝝏𝒙
−
𝝏𝑩𝒙

𝝏𝒚
=
𝝏𝑬𝒛

𝝏𝒕
+ 𝑱𝒛                         (14) 

 

Com o desenvolvimento do cálculo vetorial, as equações de 

Maxwell puderam ser resumidas em quatro equações, que são 

as mesmas, porém escritas de maneira simplificada: 

                               

∇ 𝑥 𝐸 = −
𝜕𝐵

𝜕𝑡
                                 (15) 

 

∇ x 𝐵 =
𝜕𝐸

𝜕𝑡
+ 𝐽                               (16) 

 

∇. 𝐵 = 0                                        (17) 

 

∇. 𝐸 = 𝜌                                        (18) 

 

3.1 A primeira equação de Maxwell 

A Lei da Indução Magnética, representada pela figura 9, é 

considerada o evento científico que deu base à ciência 

moderna. É o início para a sua primeira equação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

De acordo com Faraday, a f.e.m (força eletromotriz) induzida 

em um contorno fechado sob um fluxo magnético variável no 

tempo 𝜆(𝑡) é dado por: 

𝑒 = −
𝑑𝜆

𝑑𝑡
                            (19) 

 

O fluxo magnético concatenado no contorno é expresso em 

termos do vetor campo magnético: 

𝜆 = ∫
𝐵.
→
𝑑𝑆
→                        (20) 

Como o contorno encontra-se em apenas um plano, o fluxo 

magnético e o fluxo magnético concatenado se confundem. 

Sendo S e t variáveis independentes, ou seja, a superfície não 

se expande ou se contrai, temos que: 

∮
𝐸
→ . 𝑑

𝑙
→ = −∫

𝜕
𝐵
→

𝜕𝑡
. 𝑑

𝑆
→

𝑠
                (21) 

Esta é a forma integral da primeira equação de Maxwell. 

A partir do teorema de Stokes, obtemos a forma diferencial 

desta primeira equação: 

∇ 𝑥 𝐸 = −
𝜕𝐵

𝜕𝑡
                            (22) 

 

Onde: 

Fig. 9: Lei da indução magnética 
(Fonte: CARDOSO,2011) 
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∇ - Rotacional 

E – Campo Elétrico 

𝜕𝐵

𝜕𝑡
 – Variação do campo magnético em função do tempo 

Ambas as formas, integral e diferencial, expressam relação 

entre campos do mesmo fenômeno físico. Na forma 

diferencial, é expressa a relação entre campo elétrico e 

magnético em um dado ponto no espaço, independentemente 

de suas fontes; a forma integral, envolve uma região definida 

por um contorno fechado sobre o qual se apoia uma superfície.  

(CARDOSO, 2011) 

3.2  A segunda equação de Maxwell 

3.2.1 A corrente de deslocamento 

Maxwell tinha o objetivo de encontrar uma teoria que 

contemplasse todas as relações entre os campos 

eletromagnéticos. Assim, ele estudou todas as experiências 

realizadas pelos físicos até então. (CARDOSO, 2011) 

Para tal, Maxwell admitiu a hipótese de uma superfície S 

fechada, conforme figura 10, assim temos que: 

 

 

∫
J
→ . d

S
→ = −

∂Q

∂t∑
                               (23) 

Onde: 

 
∂Q

∂t
 -  Taxa de variação da quantidade de cargas internas à 

superfície em função do tempo (
𝐶

𝑚2
) 

𝐽
→ – Densidade de corrente (

𝐴

𝑚2
) 

d
S
→ – Superfície (m) 

A partir da Lei de Gauss, em função do vetor deslocamento 
D
→ 

podemos reescrever a equação 23 na seguinte forma: 

∮ (
𝐽
→+

𝜕
𝐷
→

𝜕𝑡
) . 𝑑

𝑆
→ = 0                     (24) 

A densidade de corrente 
J
→ está associada ao vetor campo 

elétrico pela lei de Ohm e corresponde ao movimento dos 

elétrons que estão na última camada do material condutor, o 

movimento dos elétrons na rede cristalina do metal é a 

chamada corrente de condução. Quando há uma corrente 

elétrica sem o deslocamento de elétrons de um átomo para 

outro, chamamos de corrente de deslocamento, enquanto o 

campo elétrico variar no tempo, a corrente não será nula. 

(CARDOSO, 2011) 

Nos materiais que são bons condutores, a corrente de 

condução é muito superior a corrente de deslocamento quando 

sob efeito de campos variáveis no tempo. (CARDOSO, 2011) 

3.2.2 A corrente total sobre uma determinada superfície 

Maxwell propôs atribuir à corrente de deslocamento as 

mesmas propriedades da corrente de condução, no que se 

refere à produção de campos magnéticos. Desta forma, era 

preciso reescrever a Lei Circuital de Ampere, contemplando 

ambos os tipos de corrente. Assim, quando um meio está 

sujeito a um campo elétrico variável no tempo, esse meio terá 

os dois tipos de corrente elétrica, a de deslocamento e a de 

condução. Portanto, a Segunda Lei de Maxwell é dada em sua 

forma integral por:  

∮
𝐻
→ . 𝑑

𝑙
→ = ∫ (

𝐽
→+

𝜕
𝐷
→

𝜕𝑡
)

𝑠𝐶
                  (25) 

Aplicando o teorema de Stokes, temos que a forma diferencial 

é dada por: 

∇𝑥 
𝐻
→ =

𝐽
→+

𝜕
𝐷
→

𝜕𝑡
                               (26) 

3.3  A terceira equação de Maxwell 

Esta equação demonstra o comportamento das linhas de 

campo magnético, as quais após diversas observações 

experimentais verificou-se que são sempre linhas fechadas 

(Figura 11). Campos de força com tais características não 

possuem fontes pontuais, por isso não há cargas magnéticas 

isoladas, como há no campo elétrico, onde temos cargas 

positivas e negativas. Para o campo magnético há apenas um 

polo norte que está sempre associada à existência de um polo 

sul. (CARDOSO, 2011) 

 

 

Fig. 10: Corrente que sai de uma superfície fechada 

(Fonte: CARDOSO,2011) 

 

Fig. 11: Linhas do campo magnético 

(Fonte: Google) 
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A quantidade de linhas que entram na superfície é a mesma 

que saí, portanto, o fluxo magnético na superfície fechada é 

nulo. Desta forma, temos que a forma integral da terceira 

equação de Maxwell é dada por: 

∫
𝐵.
→ . 𝑑

𝑆
→ = 0

∑
                                (27) 

A terceira equação de Maxwell na forma diferencial utiliza o 

conceito de divergente de um campo vetorial, assim temos: 

∇.
𝐵
→ = 0                                     (28) 

 

3.4 A quarta equação de Maxwell 

A quarta equação de Maxwell é derivada da Lei de Gauss da 

eletrostática, todavia, a carga interna pode ser expressa em 

função da densidade volumétrica de cargas. Sua forma integral 

é dada por: 

∮
𝐷
→ . 𝑑

𝑆
→ = ∫ 𝜌𝑣𝑑𝜏𝜏∑

                         (29) 

Aplicando o teorema de Gauss obtemos a quarta equação em 

sua forma diferencial: 

∇ .
𝐷
→ = 𝜌𝑣                                     (30) 

3.5 Resumo das Equações 

 

Equação Forma Integral Forma 

Diferencial 

I 
∮
𝐸
→ . 𝑑

𝑙
→ = −∫

𝜕
𝐵
→

𝜕𝑡
. 𝑑

𝑆
→

𝑠

 

 

 
 
∇ 𝑥 𝐸 = −

𝜕𝐵

𝜕𝑡
 

 

II 
∮

𝐻
→ . 𝑑

𝑙
→ = ∫ (

𝐽
→+

𝜕
𝐷
→

𝜕𝑡
)

𝑠𝐶

 

 

 
 
 

∇𝑥
𝐻
→ =

𝐽
→+

𝜕
𝐷
→

𝜕𝑡
 

 

III 

∫
𝐵.
→ . 𝑑

𝑆
→ = 0

∑

 

 

 
 ∇.

𝐵
→ = 0 

 

IV 

∮
𝐷
→ . 𝑑

𝑆
→ = ∫ 𝜌𝑣𝑑𝜏

𝜏
∑

 

 

 
 ∇ .

𝐷
→ = 𝜌𝑣 

 

Tabela 1: Equações de Maxwell 

(Fonte: CARDOSO,2011)  

 
 

4. LEI DE BIOT-SAVART 

Jean-Baptiste Biot e Félix Savart foram físicos franceses dos 

anos 1800. Biot e Savart foram amigos de faculdade e também 

amigos de Mandré-Marie Ampère. Os três foram professores 

de Física no Collège de France. A Lei de Biot-Savart foi 

proposta em 1820. 

Nesta seção falaremos do campo magnético que é produzido 

por um elemento diferencial de corrente contínua no espaço 

livre.  

A figura 12 nos mostra um elemento diferencial de corrente, 

que neste caso está representado por um condutor filamentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Há uma corrente I fluindo em um vetor de comprimento 

diferencial dL do filamento. Podemos observar ao redor do 

condutor filamentar as linhas de campo magnético que são 

formadas devido à circulação de corrente no mesmo. 

A Lei de Biot-Savart afirma que em qualquer ponto P, a 

magnitude da intensidade do campo magnético produzido pelo 

elemento diferencial é proporcional ao produto da corrente 

pela magnitude do cumprimento diferencial e pelo seno do 

ângulo entre o filamento e a linha que une o filamento ao 

ponto P onde se deseja conhecer o campo; ainda, a magnitude 

da intensidade de campo magnético é inversamente 

proporcional ao quadrado da distância do elemento diferencial 

ao ponto P. A constante de proporcionalidade é 
1

4𝜋
. (HAYT, 

2003) 

A Lei de Biot-Savart pode ser expressa pela seguinte notação 

vetorial: 

 

𝑑H =
𝐼𝑑𝐿𝑥𝑎𝑟

4𝜋𝑅2
= 

𝐼𝑑𝐿𝑥𝑅

4𝜋𝑅3
                           (31) 

 

Para ilustrar a lei Biot-Savart, vejamos a figura 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde temos: 

 

H – Intensidade do campo magnético H (
𝑨

𝒎
) 

I – Corrente (A) 

dL – Comprimento diferencial do filamento 

Fig. 12:  Elemento diferencial de corrente 
(Fonte: Google) 

Fig. 23: Lei de Biot-Savart 

(Fonte: HAYT,2003) 

2017 Brazilian Technology Symposium 

ISSN 2447-8326. V.1. © 2017 BTSYM



7 
 

𝑎𝑟  – Distancia entre os pontos 1 e 2 (m) 

 

Utilizamos a expressão descrita na imagem para encontrar a 

intensidade do campo magnético no Ponto 2. 

 

𝑑𝐻2 =
𝐼1𝑑𝐿1𝑥𝑎𝑅12

4𝜋𝑅12
2                             (32) 

Contudo, não é possível verificar ambas equações pois não é 

possível isolar o elemento diferencial de corrente. Assim, 

utilizaremos a princípio a forma integral da Lei de Biot-

Savart, expressa por: 

 

𝐻 = ∮
𝐼𝑑𝐿𝑥𝑎𝑅

4𝜋𝑅2
                                (33) 

 

Em suma, a Lei de Biot-Savart é utilizada para determinar o 

campo magnético gerado no ponto P a uma distância r de um 

elemento diferencial de comprimento dL em um fio por onde 

percorre uma corrente I. 

 

5. LEI CIRCUITAL DE AMPÈRE 

A Lei Circuital de Ampère é obtida a partir da Lei de Biot-

Savart, e assim como na Lei de Gauss, devemos nos atentar à 

simetria do problema para que possamos determinar as 

variáveis e componentes ali presentes. 

Esta lei é dada pela seguinte expressão: 

 

∮𝐻. 𝑑𝐿 = 𝐼                          (34) 

A Lei Circuital de Ampère diz que a integral de linha do 

campo H em qualquer circuito fechado é exatamente igual a 

corrente contínua que circula por este caminho. 

 

6. LEI DA INDUÇÃO DE FARADAY 

Michael Faraday foi um físico e químico inglês considerado 

um dos cientistas mais importantes de todos os tempos. A Lei 

da Indução de Faraday é encontrada em nosso dia a dia ao 

ligarmos algum aparelho na tomada, por exemplo, ali há fios 

de cobre onde conduzem a corrente, se formos até a fonte 

desta energia, encontraremos um gerador, que pela Lei de 

Faraday produz uma diferença de potencial. (HALLIDAY, 

1994) 

O galvanômetro (instrumento de medição na figura) é capaz 

de identificar a presença de corrente na espira. Note que, não 

há nenhuma bateria ligada à espira. Entretanto, quando 

movimentamos o imã para dentro e para fora da espira, o 

ponteiro do galvanômetro apresenta uma deflexão (se move), 

indicando presença de corrente na espira. Quanto mais rápido 

o imã for movimentado, maior será a deflexão. Quando 

paramos de movimentar o imã, o galvanômetro volta ao ponto 

zero.  Se afastarmos o imã da espira, ainda haverá deflexão, 

enquanto houver movimento no imã, haverá corrente, contudo, 

desta vez a corrente na espira estará em sentido oposto, 

movimentando a agulha do galvanômetro no sentido contrário 

(Figura 14): 

 

Fig. 14: Comportamento do galvanômetro com o movimento do ímã. 

(Fonte: Google) 

Se o polo sul ficar de frente para a espira, o mesmo efeito 

ocorrerá, porém, os sentidos das correntes serão invertidos. 

A corrente que é induzida na espira é possível devido a 

existência de uma f.e.m induzida. (HALLIDAY, 1994) 

Na figura 15 temos uma espira com um galvanômetro e uma 

segunda espira próxima e sem contato elétrico.  

 
Fig. 15: Duas espiras próximas 

(Fonte: Google) 

 

Quando a chave indicada na figura 15 é fechada, é originada 

uma corrente momentânea na espira da direita e depois retorna 

ao ponto zero, este comportamento é observado através da 

deflexão do galvanômetro. Se abrirmos a chave, 

interrompendo a corrente ali presente, a agulha sofrerá uma 

deflexão, porém agora no sentido oposto e retornará ao zero. 

 

Assim, somente quando a corrente na espira da esquerda varia 

é que temos uma f.e.m induzida na espira da direita. Na espira 

da esquerda, a qual é percorrida pela corrente, não há f.e.m 

induzida. Portanto, na presença de correntes constantes não há 

f.e.m induzida, apenas quando há variação da corrente. 

 

Considerando uma superfície qualquer, limitada por uma 

espira, o número de linhas de campo magnético que entram e 

saem desta superfície representa o fluxo magnético ϕB e pode 

ser calculado através da seguinte equação: 

 

𝜙𝐵 = ∫𝐵. 𝑑𝐴                                 (35) 

Onde: 
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dA: Elemento diferencial de área. 

Se o campo magnético for constante e perpendicular à 

superfície plana de área A a equação que define o fluxo 

magnético será: 

𝜙𝐵 = 𝐵. 𝐴                               (36) 

Como visto anteriormente na tabela 1, a unidade no SI para o 

fluxo magnético é o Tesla.𝑚2 ou Weber (Wb). 

 

1 T.m² = 1Wb 

 

Com a definição de fluxo magnético, a Lei da Indução de 

Faraday diz: 

 

“A fem induzida num circuito é igual (exceto por 

uma troca de sinal) à taxa pela qual o fluxo 

magnético através do circuito está variando com o 

tempo” (HALLIDAY, 1994; 3 ed; Pg 191) 

 

𝜀 = −
𝑑𝜙𝐵

𝑑𝑡
                                 (37) 

 

A f.e.m induzida é dada em Volts (V). 

 

Em uma bobina elétrica, onde há a presença de diversas 

espiras juntas, o fluxo magnético será igual em todas. A f.e.m 

induzida na bobina é dada por: 

 

𝜀 = −𝑁
𝑑𝜙𝐵

𝑑𝑡
                             (38) 

Os sinais negativos permitem que possamos encontrar o 

sentido da corrente, para tal, assumimos um sentido positivo 

para o vetor elemento e de área dA em relação a superfície, 

assim, através da regra da mão direita, encontramos o sentido 

positivo que adotamos da corrente como referência, o sinal 

portanto, mostra o sentido real, o que será melhor explicado 

pela Lei de Lenz. 

7. LEI DE LENZ 

Heinrich Friedrich Lenz foi um físico Russo-estoniano que 

logo após a publicação da Lei de Faraday, enunciou sua lei, 

que diz:  

“Uma corrente induzida surgirá numa espira 

condutora fechada com um sentido tal que ela se 

oporá à variação que a produziu”. (HALLIDAY, 

1994; 3 ed; Pg 193) 

Note que o sinal negativo na Lei da Indução de Faraday, 

refere-se a esta oposição da corrente. A Lei de Lenz pode ser 

aplicada somente para espiras condutoras que sejam fechadas, 

trata-se da corrente induzida e não da fem induzida. 

Para que possamos compreender a Lei de Lenz de maneira 

mais simples, tomamos como base o Princípio da Conservação 

de Energia.  Quando deixamos qualquer objeto cair de certa 

altura, não há dúvidas de que o mesmo irá em direção ao 

centro da Terra. Quando isso ocorre, podemos dizer que a 

energia potencial gravitacional diminui e a energia cinética do 

objeto aumenta, para que o objeto subisse ao invés de descer, 

seria necessário que ambas as energias, potencial gravitacional 

e cinética aumentasse, violando assim, o Princípio da 

Conservação de Energia. 

Vejamos as figuras abaixo: 

 

 

  

Sabemos que uma espira de corrente (instrumento utilizado 

para formular a Lei de Faraday), assim como o imã, possui um 

pólo norte e um pólo sul. Sabemos também que em ambos os 

casos as linhas de campo magnético saem do pólo norte e 

entram no pólo sul. Assim, se a espira se opõe ao imã, 

imaginamos que o pólo norte do imã está se aproximando da 

espira, então, a face da espira voltada para o imã se 

transformará em norte também, devido ao sentido da corrente 

mostrado na figura 16 (sentido anti-horário), e eles irão se 

repelir. 

Se afastarmos o imã da espira (figura 17), a corrente induzida 

se oporá a este movimento de afastar o imã criando na face da 

espira que está voltada para o imã um pólo sul, agora a 

corrente na espira terá o sentido horário. 

Segundo a Lei de Lenz, o campo magnético induzido não se 

opõe ao campo magnético do imã, e sim à variação deste 

campo, ao aumento do fluxo magnético que atravessa a espira. 

Voltando a Lei da Conservação de Energia, analogamente, se 

o pólo norte da espira que repele o imã se tornasse pólo sul, 

atraindo-o, isso significa que se só puséssemos o imã perto, 

ele seria acelerado em direção à espira, aumentando cada vez 

mais a sua energia cinética e simultaneamente, haveria 

também a energia térmica, assim, violando a Lei da 

Conservação de Energia. 

Fig. 16: Aproximação do imã em direção à espira 

(Fonte: Google) 

Fig. 37: Afastamento do imã em relação à espira 
(Fonte: Google) 
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8. INDUTÂNCIA 

Estabelecida uma corrente i nas espiras de um indutor, um 

fluxo magnético concatena as espiras, a indutância (L) é dada 

pela seguinte equação: 

  𝐿 =
𝑁𝜙

𝑖
                                           (39) 

 

Onde: 

L- Indutancia (Henry) 

N- Número total de espiras 

N.Ф- Fluxo concatenado 

Em circuitos elétricos pode ser representada pela figura 

abaixo (Figura 18). 

Fig. 18: Representação de um indutor em circuitos elétricos 

(Fonte: Google) 

 

A indutância faz com que uma força eletromotriz ε (f.e.m) 

seja induzida em uma segunda bobina (autoindução) através 

da variação de corrente que passa pela primeira, é gerado 

um fluxo Ф na bobina que está próxima, assim, temos uma 

f.e.m auto induzida na segunda bobina, de acordo com a Lei 

de Faraday: 

𝜀 = −𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
                                     (40) 

O sinal negativo representa o sentido da corrente, a f.e.m 

auto induzida se opõe à variação do fluxo que a produziu, 

portanto, para encontrar o real sentido da corrente, 

devemos recorrer à Lei de Lenz. Observamos também, 

conforme equação 40, que só há f.e.m auto induzida com a 

variação da corrente 
𝑑𝑖

𝑑𝑡
. 

9. TIPOS DE PERDAS 

Foucault 
Suponhamos que há um campo magnético variável 

perpendicular ao bloco metálico plano (Figura 19-a), assim, 

o bloco sofrerá indução magnética, e correntes circulares 

aparecerão nele perpendicularmente ao campo variável.  

Essas correntes circulares são as chamadas corrente de 

Foucault e a energia perdida devido à estas correntes é 

proporcional ao quadrado da espessura do bloco. Para 

diminuir as perdas por corrente de Foucault, são utilizados 

laminas finas de aço ao invés de um bloco (Figura 19-b). 

 Histerese 

A palavra histerese deriva do grego e significa atraso. 

Quando um material ferromagnetizado estiver imantado, ou 

seja, sob efeito de um campo magnético variável e 

retirarmos esse campo, o material não se desmagnetiza por 

completo e nem instantaneamente, assim, chamamos esse 

fenômeno de histerese.  

Observando a imagem abaixo, temos que o material se 

encontra imantado quando em I, quando variamos o campo 

até que chegue em sua saturação HS, teremos a curva OP, se 

então diminuirmos o valor do Campo H, a imantação tem o 

valor de I’, que é maior do que I. Mesmo quando o campo é 

anulado, a imantação se mantém com o valor Ir.  Para anular 

a imantação Ir é necessário aplicar um campo magnético em 

sentido oposto. Quando o valor do campo atingir -H𝑐 a 

imantação estará anulada. 

Saturação 

A saturação é atingida no ponto HS da Figura 20, quando 

aumentamos o fluxo do campo magnético variável até esse 

ponto máximo, a partir deste momento, não importa o 

quanto continuamos a aumentar o fluxo Ф, a magnetização 

não aumentará mais. 

Fig. 19: Corrente Foucault 

(Fonte: efísica.if.usp.br) 

Fig. 20: Curva de magnetização 

(Fonte: efísica.if.usp.br) 

a b 
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10. MATERIAIS ELÉTRICOS 

Todo e qualquer tipo de material depende de sua estrutura 

química, da organização das suas moléculas, processamento e 

tratamento que o material recebe. Cada tipo de material possui 

seus aspectos elétricos, mecânicos, térmicos e químicos. Suas 

características variam também sob influência do ambiente, 

como por exemplo, ambientes corrosivos e úmidos. A seguir, 

falaremos das características básicas de materiais condutores e 

magnéticos. 

10.1 Condutores 

Materiais condutores são caracterizados pela sua resistividade 

elétrica, ou seja, se o material permite a passagem da corrente 

elétrica com mais ou menos facilidade. Se o material for de 

alta resistividade elétrica, a corrente passa por ele de maneira 

mais difícil, se possuir baixa resistividade elétrica, o material 

permite a passagem da corrente com mais facilidade. Outras 

importantes características do condutor são: o coeficiente de 

temperatura, a condutividade térmica e o comportamento 

mecânico.  

Metais como o ouro, o cobre e o alumínio, são a referência no 

que se diz a bons condutores elétricos, eles são metais de alta 

condutividade. Há também outros metais que são condutores, 

porém não tão bons quanto os citados, por isso, tudo depende 

da aplicação a qual irá utilizar determinado material, que pode 

ser mais ou menos adequado. 

Metais de alta condutividade são utilizados para a construção 

de transformadores e enrolamento de máquinas, por exemplo. 

Em contrapartida, há também a utilização de materiais com 

alta resistência elétrica para fabricação de resistências e 

filamentos de lâmpadas. 

A resistividade elétrica é representada geralmente pela letra 

grega 𝜌 e calculada através da Segunda Lei de Ohm, onde: 

𝑅 = 𝜌.
𝑙

𝐴
                                   (41) 

Onde: 

R -> Resistencia elétrica do material [ohms] 

𝜌 -> Resistividade elétrica do material [ohms.m] 

l -> Cumprimento do material [m] 

A -> Área de seção transversal do material [m²] 

A temperatura que o material se encontra interfere diretamente 

na condução da corrente (Figura 21). Com a elevação da 

temperatura no condutor as partículas vibram causando perdas 

no deslocamento dos elétrons. Abaixo temos o gráfico onde 

mostra a relação entre a temperatura e a resistência do 

material.  

 

 

 

A inclinação do trecho A-B é dada pela variação da resistência 

em função da variação da temperatura: 

𝑡𝑔 ∝=
∆𝑅

∆𝑇
                               (42) 

𝑡𝑔 ∝/𝑅 é o coeficiente de temperatura da resistência e 

indicado por ∝𝑇1, onde a temperatura inicial é dada por 

T1=20ºC, assim:  

𝑅𝑇2 = 𝑅20[1 +∝20 (𝑇2 − 20)]                  (43) 

Já a condutividade térmica é a capacidade que o material tem 

de liberar calor para o ambiente devido às perdas que sofreu. 

Bons condutores de corrente têm boa condutividade térmica. 

10.2  Materiais Magnéticos 

Todos os materiais possuem alguma característica magnética, 

isso se deve à estrutura atômica de cada um. Pierre Curie 

descobriu que as propriedades magnéticas podem mudar 

conforme sua temperatura, o que é conhecido como Ponto de 

Curie.  

Os materiais magnéticos podem ser imãs naturais ou 

artificiais, que adquirem propriedades magnéticas quando 

submetidos a campos magnéticos externos. Podem também ser 

permanentes, como o ferro, ou temporais, quando possuem 

baixo teor de ferro. 

Quando dizemos que o material foi magnetizado, significa que 

o campo magnético externo tende a alinhar os momentos 

magnéticos dipolares dentro do material em direção ao campo 

B (Figura 22). 

Fig. 21: Relação temperatura-resistência do material 

(Fonte: Google) 

Fig. 22: Curva de magnetização 
(Fonte: Google) 
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10.2.1 Classificação dos materiais magnéticos 

Tais materiais podem ser classificados em diamagnéticos, 

paramagnéticos e ferromagnéticos de acordo com seu 

comportamento magnético. 

 Diamagnéticos 

Os materiais diamagnéticos possuem orientação de seu campo 

contrária à do campo magnético externo que está exposto, 

sendo assim, este material com campo de sentido contrário é 

então magnetizado. Porém, esses materiais possuem campo 

magnético muito fraco e quando o campo magnético externo 

se afasta, ele desmagnetiza. 

 Paramagnéticos 

Os paramagnéticos são fracamente atraídos por ímãs. Eles 

possuem elétrons desemparelhados e que se alinham na 

presença de um campo magnético externo, ou seja, o momento 

dipolar magnético é orientado no mesmo sentido de 
𝐵
→
𝑒𝑥𝑡

. 

Esses materiais são atraídos da região onde o campo 

magnético é menos intenso para a área de campo mais intenso. 

 Ferromagnéticos 

Estes matérias imantam-se (tornam-se ímã) facilmente quando 

sob influencia de um campo magnético externo. A presença de 

um material ferromagnético pode alterar fortemente a 

intensidade do campo magnético, assim, são muito utilizados 

quando é necessário obter campos magnéticos de alta 

intensidade. Por isso, o ferro é um material utilizado como 

núcleo de transformadores. 
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