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F502 Eletromagnetismo I

Turma A 1o. Semestre - 2010 Márcio José Menon

Capítulo 7 CAMPOS MAGNÉTICOS NA MATÉRIA
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• QUESTÕES PROPOSTAS

Os exemplos e problemas indicados, referem-se ao livro texto principal (Griffiths, 3a.
edição).

Exercícios Básicos de Revisão e Consulta

• Problema 1.60

• Problema 1.61:~a = 1

2

∮

c
~r × d~l

• Problema 7.49 (consulta)

7.1 Magnetização

Questão 1.Discuta, qualitativamente, as características gerais dosmateriais paramagnéticos,
diamagnéticos e ferromagnéticos. Qual desses fenômenos ocorre em todos os materiais?

Questão 2. Representando o momento de dipolo magnético~m por um pequeno circuito
retangular, mostre que o torque em relação ao centro do dipolo, produzido por um campo
aplicadouniforme~B, é dado por

~No = ~m × ~B.

Questão 3.Problema 6.2.

Questão 4. No caso da questão 2, mostre que a energia associada à orientação do dipolo
pode ser expressa por

W = − ~m · ~B.

Questão 5.Mostre que a força sobre um dipolo~m, submetido a um camponão uniforme~B,
pode ser expressa por

~F = ~∇(~m · ~B).

(consulte problemas 6.4 ou 6.22).

Questão 6.Como já vimos, a força sobre um dipolo submetido a um camponão uniformeé
expressa por

~Fm = ~∇(~m · ~B) no caso magnético,
~Fe = (~p · ~∇) ~E no caso elétrico.

Essas expressões são equivalentes a(~m · ~∇) ~B e ~∇(~p · ~E), respectivamente? Justifique a
resposta (consulte problema 6.5, ítem c).
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Questão 7.a) Mostre que o momento de dipolo magnético associado a uma carga puntualq,
com velocidadev, realizando movimento circular com raioR, pode ser expresso por

~m =
qvR

2
n̂.

Como é estabelecido o sentido den̂?
b) Semq é a massa da carga puntual, determine arazão giromagnética clássicada partícula
(razão entre momento de dipolo magnético e momento angular).
Resp:γ = q

2 mq

.

Questão 8.Desprezando perdas por radiação, considere uma carga puntual − q, de massa
mq, em movimento circular em torno de uma carga puntual+ q fixa na origem (interação
coulombiana). Mostre que, aplicando-se um campo~B normal ao plano da trajetória, há uma
variação do momento de dipolo magnético da carga− q dada por

∆~m = −
q2 R2

4 mq

~B,

ondeR é o raio (fixo) da trajetória (consulte problema 7.49).

Questão 9.Discuta o conceito e dê a definição demagnetizaçãode um material.

7.2 Campo de um Objeto Magnetizado

Questão 10.Seja um material com magnetização~M e considere o material como um contí-
nuo de dipolos magnéticos com elementos de momento

d ~m = ~M dτ .
Se~r ′ é o vetor posição do elementod~m e ~r a posição de um ponto de observação fora do
material, mostre que o potencial vetorial magnético pode ser expresso por

~A(~r) =
µ0

4π

∫

ν

~∇′
× ~M(~r ′)

r

dτ ′ +
µ0

4π

∮

S

~M(~r ′) × n̂

r

da′,

onde~
r = ~r − ~r

′

, ν é o volume do material que tem a superfícieS como fronteira,̂n é o
versor normal à superfície apontando para fora e

~∇′ =

(

∂

∂x ′
,

∂

∂y ′
,

∂

∂z ′

)

atua em~r ′.

Qual aproximação é utilizada na obtenção desse resultado?

Questão 11.a) Utilizando modelos clássicos simples de circuitos amperianos retangulares,
mostre que um material com magnetização~M possui densidades de correntesligadas(de
magnetização) dadas por

~Kb = ~M × n̂ (superficial),
~Jb = ~∇× ~M (volumétrica),
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ondeb indica “bound”.
b) A corrente de magnetização associada a~Jb é estacionária? Explique.

Questão 12.O resultado da questão 10 é válido para pontos no interior do material sob qual
justificativa física e quais condições associadas? Explique.

Questão 13.Problema 6.9.

Questão 14.Exemplo 6.1.

7.3 Campo ~H

Questão 15.a) Considere o processo de magnetização de um material através de uma cor-
rente livre (de condução), com densidade volumétrica~Jf (f indica “free”). Quais são os
campos envolvidos nesse processo e quais as equações associadas aos rotacionais desses
campos?
b) Explique a origem e dê a definição do campo magnético (auxiliar) ~H.
c) Obtenha a lei de Ampère para~H na forma integral.

Questão 16.Exemplo 6.2.

Questão 17.Problema 6.12.

Questão 18.Do ponto de vista experimental, os campos mais “citados” são~H e ~E e não~B

ou ~D. Por que?

Questão 19.Considere uma superfície com densidade de corrente livre~Kf e sejam~H, ~M

os campos “acima” da superfície e~H ′, ~M ′ os campos “abaixo” da superfície. Mostre que
as condições de contorno são dadas por:

H⊥ − H
′

⊥
= − [M⊥ − M

′

⊥
] (normais), H// − H

′

// = Kf (tangenciais).

Questão 20.a) Pode-se associar um potencial escalar (magnético) ao campo ~H? Em quais
condições?
b) Obtenha a equação de Poisson correspondente a esse potencial.
c) Problema 6.15.

7.4 Meios Lineares e Não Lineares

Questão 21.a) Discuta os conceitos e dê as definições desuscetibilidade magnéticae per-
meabilidadede um material.
b) O que caracteriza um material comolinear do ponto de vista magnético? Qual a ordem
de grandeza da suscetibilidade magnética em meios lineares?
c) Discuta os conceitos de paramagnetismo e diamagnetismo em termos da suscetibilidade
magnética.
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Questão 22.Exemplo 6.3

Questão 23.Problema 6.16.

Questão 24.a) Em meios lineares,~∇ · ~H = 0 e ~∇ · ~M = 0 sempre? Explique.
b) Mostre que em meios lineares~Jb = χm

~Jf . O que se pode concluir desse resultado?

Questão 25. a) Discuta as características qualitativas, gerais, do ferromagnetismo, expli-
cando o conceito dedomíniose de suas reações a campos aplicados.
b) Descreva em detalhe umacurva de histerese.
c) Quais os principais materiais ferromagnéticos?

....................................................................................
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