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• QUESTÕES PROPOSTAS

Os exemplos e problemas indicados, referem-se à referênciaprincipal (Griffiths, 3a.edição).

1. Introdução

Questão 1.Dê as seguintes definições e comente alguns exemplos físicos:
a) Campo (Escalar e Vetorial);
b) Campos Uniformes;
c) Campos Estacionários;
d) Campos Não Estacionários.

Questão 2.a) O que diz o Teorema de Helmholtz? Explique o conteúdo do teorema, sem se
ater necessariamente ao seu enunciado formal.
b) Discuta as condições de validade do teorema e sua aplicação no Eletromagnetismo (sua
relação com as equações de Maxwell).

2. Equações de Maxwell no Vácuo

Questão 3. a) Explique a inconsistência da lei de Ampère em situações que não sejam
restritas à magnetostática (correntes estacionárias0, isto é, na eletrodinâmica.
b) Explique a origem da modificação (generalização) introduzida por Maxwell, levando ao
resultado (Lei de Ampère-Maxwell):

~∇× ~B = µ0
~J + µ0ǫ0

∂ ~E

∂t
.

Questão 4.Obtenha a forma integral da equação de Ampère-Maxwell e discuta o significado
físico dacorrente de deslocamento:

Id =

∫
S

~Jd · n̂ da, onde ~Jd = ǫ0

∂ ~E

∂t
.

Questão 5.a) Escreva as equações de Maxwell daEletrodinâmicana forma diferencial, com
fontes (carga e corrente) novácuo.
b) Obtenha as formas integrais correspondentes, explicitando o caso que constitui uma ge-
neralização.
c) Discuta as bases experimentais e os significados físicos de cada uma das quatro equações.

Questão 6.As equações de Maxwell trazem embutida a lei da conservação da carga elétrica?
Justifique analiticamente a resposta.

Questão 7. Escreva oconjunto mínimode equações que permite uma descrição clássica
completa de uma partícula de cargaq, velocidade~v no SL, no vácuo, sob a ação de campos
elétrico e magnético (interação eletromagnética).
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Questão 8. a) Mostre que no espaço livre, na ausência de cargas e correntes, os campos
elétrico e magnético obedecem à equação de onda em três dimensões.
b) Determine, com quatro algarismos significativos, a velocidade de propagação associada.

Dados:
Permissividade elétrica do vácuo:ǫ0 = 8, 854 × 10−12 C2/Nm2.
Permeabilidade magnética do vácuo:µ0 = 4π × 10−7 Ns2/C2.

3. Equações de Maxwell em Meios Materiais

Questão 9.Reveja o conceito de polarização, em especial os seguintes resultados (Griffiths,
Seções 4.2 e 4.3):
a) Densidades de cargas ligadas (bound) ou de polarização

σb = ~P · n̂ e ρb = −~∇ · ~P .

b) Campo deslocamento elétrico

~D = ǫ0
~E + ~P .

Questão 10.Reveja o conceito de magnetização, em especial os seguintesresultados (Grif-
fiths, Seções 6.2 e 6.3):
a) Densidades de corrente ligadas ou de magnetização

~Kb = ~M × n̂ e ~Jb = −~∇× ~M.

b) Campo (auxiliar) magnético

~H =
~B

µ0

− ~M.

Questão 11.No caso decampos estacionáriosas equações de Maxwell podem ser expressas
por

~∇ · ~E =
ρ

ǫ0

, ~∇× ~E = 0

~∇ · ~B = 0, ~∇× ~B = µ0
~J.

a) Explique fisicamente quem são as densidades volumétricasde cargaρ e de corrente~J , no
caso de as equações se referirem ao vácuo ou a um meio material.
b) No caso de um meio material, obtenha as equações de Maxwellem termos somente das
densidade de carga e corrente livres,ρf e ~Jf (notação híbrida).

Questão 12.Naeletrodinâmicatemos campos não estacionários da forma~F (~r, t) (aplicados,
respostas e resultantes), em particular, os campos polarização~P (~r, t) e magnetização~M(~r, t)
a) Explique o conceito dedensidade de corrente de polarizaçãoe justifique a definição;
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~Jp ≡
∂ ~P

∂t
.

b) O fato de ~M = ~M(~r, t) introduz alguma modificação nas equações de Maxwell? Expli-
que.
c) Mostre que, levando-se em conta a densidade de corrente depolarização~Jp, a equação de
Ampère-Maxwell pode ser expressa na forma (notação híbrida):

~∇× ~H = ~Jf +
∂ ~D

∂t
.

Questão 13.Na eletrodinâmica as equações de Maxwell podem ser expressas por

~∇ · ~E =
ρ

ǫ0

, ~∇× ~E = −
∂ ~B

∂t

~∇ · ~B = 0, ~∇× ~B = µ0
~J + µ0ǫ0

∂ ~E

∂t
.

Para este caso, repita os ítens (a), (b) e (c) da questão 11.

Questão 14.A partir das equações de Maxwell da eletrodinâmica em meios materiais, na
notação híbrida (ítem (b) da questão anterior), demonstre aequação da continuidade para as
densidades de carga e correntes livresρf e ~Jf .

Questão 15.Considere o caso da Eletrodinâmica em materiais lineares, com permissividade
elétricaǫ e permeabilidade magnéticaµ. Mostre que, nesse caso, as equações de Maxwell
podem ser expressas na forma:

~∇ · ~E =
ρf

ǫ
, ~∇× ~E = −

∂ ~B

∂t

~∇ · ~B = 0, ~∇× ~B = µ ~Jf + µǫ
∂ ~E

∂t
.

Questão 16. A partir da expressão geral das equações de Maxwell da eletrodinâmica em
meios materiais (questão 13), obtenha as expressões correspondentes aos sequintes casos
particulares:
a) eletrodinâmica no vácuo;
b) regime estacionário em meios materiais;
c) regime estacionário no vácuo.

Questão 17.A partir das equações de Maxwell da eletrodinâmica em meios materiais na
forma diferencial (notação híbrida), obtenha as formas integrais correspondentes.
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4. Condições de Contorno na Interface de Dois Meios

Questão 18.Considere uma superfície como interface de dois meios 1 e 2 en̂ um versor
normal à superfície, no sentido do meio 1 para o meio 2. Os doismeios oidem ser materiais
com propriedades elétricas e magnéticas diferentes, ou um meio material e o outro o vácuo.
A superfície (interface) pode ter uma densidade superficialde cargaσf ou de corrente~Kf .

A partir das formas integrais obtidas na questão anterior, demonstre as seguintes condi-
ções de contorno para os campos~D, ~B, ~E, ~H:

a) D⊥

1
− D⊥

2
= σf ; b) B⊥

1
= B⊥

2
; c) E

//
1

= E
//
2

; d) H
//
1

− H
//
2

= Hf .

Questão 19.Considere que os meios 1 e 2 da questão anterior sejam lineares, com permis-
sividadesǫ1, ǫ2 e permeabilidadesµ1, µ1.
a) Mostre que os campos~E e ~B obedecem às seguintes condições de contorno na interface:

ǫ1E
⊥

1
− ǫ2E

⊥

1
= σf , E// = E//,

B⊥

1
= B⊥

2
,

B
//
1

µ1

−
B

//
2

µ2

= Kf .

b) Quais são as condições de contorno na interface se não há cargas ou correntes livres na
superfície?

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


