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Série 4 – Magnetostática 
 
 

Problema 1 
A energia eléctrica produzida na barragem de Cahora 
Bassa, em Moçambique, é transportada para a África do  
Sul numa linha de corrente contínua com a tensão de  
533 kV e a potência de 1920 MW. A linha tem a  
orientação Norte-Sul. Descreva o que acontece à agulha  
de uma bússola quando se passa por baixo da linha. 
Considere que a linha está 20m acima do solo. Tenha em 
conta que a indução magnética em Moçambique tem  

intensidade ~30 T e declinação 18° Oeste. 
 

 
 
 

 
 
 
Problema 2 
Um anel condutor de raio R é percorrido 
por uma corrente de intensidade i, como se 
indica na figura. Calcule a indução 
magnética num ponto P situado sobre o 
eixo à distância z do centro do anel. 
 
 
 
 
Problema 3 
Um disco de material dielétrico com densidade  
superficial de carga 𝜎 gira em torno do seu eixo  
com velocidade angular Ω. Calcule a indução  
magnética num ponto do eixo à distância z do  
centro do disco. 
 
 
 
 
 
 

Disco com densidade 

Superficial de carga 𝜎 



 

 

 
 
 
 
 
Problema 4 
Calcule o campo da indução magnética num ponto arbitrário do eixo de uma bobina de 
comprimento L e raio R, percorrida por uma corrente de intensidade i (calcule dentro 
ou fora da bobina).  
 
Problema 5 
Considere um cabo coaxial cujo condutor interior tem 
raio a, sendo b o raio interior da malha e d a espessura 
da malha. O cabo coaxial transporta uma corrente de 
intensidade i. Calcule o módulo da indução magnética em 
função de r, nas diferentes zonas. Represente 
graficamente.  
 

Problema 6 
Um disco de material condutor, de raio R = 0.20 m, não  
electrizado, gira em torno do seu eixo com velocidade  
angular 𝛺=6.28 rad s-1, numa região onde existe um 

campo de indução magnética de intensidade B = 20T 
paralelo ao eixo de rotação do disco. 

a) Calcule a força a que fica sujeito um electrão do 
disco, em função da distância r a que se encontra 
do eixo. 

b) Calcule o campo eléctrico induzido no disco, em 
função de r.   

c) Calcule a força electromotriz induzida entre uum 
ponto do eixo e um ponto da periferia do disco.  

 
Problema 7 
Um Airbus A380 voa à velocidade de 1050 
kmh-1 de Leste para Oeste, numa zona 
onde a indução magnética é de  5.0x10-5 T 
e faz um ângulo de 30º abaixo da horizontal 
(considere que a declinação é desprezável). 
O corpo do avião é feito de material 
condutor (alumínio).  
Calcule a diferença de potencial 
electrostático  

a) entre as extremidades das asas. 
b) entre o ponto mais alto e o ponto mais 

baixo do avião. 
c) Entre o nariz e a cauda do avião (à mesma 

altura). 
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