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Série 5 – Indução electromagnética 

Problema 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A figura mostra uma espira rectangular 
de dimensões d=0.16m e l=0.08m, que 
roda no sentido anti-horário em torno 
de um eixo  vertical, com velocidade 

angular   = 8.0 rads-1 numa região do 
espaço onde existe um campo de 
indução  magnética permanente de 

módulo B=2.5T orientado no sentido 
positivo do eixo Oy.  

No instante t = 0 o plano da espira 
estava contido no plano yOz. 

a) Num dado instante a espira passa de 
novo pelo plano yOz. No troço vertical 
do lado esquerdo a força de Lorentz 
sobre os portadores de carga positivos 
tem componente segundo Oz positiva, 
negativa ou nula? 
 
b) aplicando a Lei de Lenz, o que pode 
concluir quanto à componente 
segundo Ox da força sobre esse troço? 
E no outro troço vertical?  
 
c) Nas figuras da direita, que par de 
gráficos representa  o fluxo da indução 
magnética e a força electromotriz 
induzida na espira durante os 
primeiros três segundos?  

 

 

A) B) 

C) D) 

E) F) 



 

 

Problema 2 

A figura ilustra uma bobine feita de cobre. O 
comprimento é L = 0.75 m e o raio é R = 0.08 m. 

a) Represente graficamente a variação do 
campo magnético no interior da bobine ao 
longo do seu eixo. Compare com o 
resultado que obteria se fizesse a 
aproximação da bobine infinita (L>>R).  

b) Obtenha a expressão da indutância da 
bobine por unidade de comprimento, 
dentro da aproximação da bobine infinita. 

 

 

Problema 3 
A figura mostra em corte um cabo coaxial 
no qual circula uma corrente estacionária. 
Calcule a indutância do cabo, por unidade 
de comprimento.  
 
 
 
 
 
 

 

Problema 4 
A figura mostra duas bobines feitas de material condutor, 
de raios diferentes mas com o mesmo comprimento e 
com o mesmo eixo. As bobinas são ambas compostas por 
50 espiras, e não existe contacto eléctrico entre elas. 
Considere que os raios são R1=0.20m e R2=0.10m. 

a) Calcule o coeficiente de indução mútua. Mostre 
que L12 = L21. 

b) Se circular na bobine exterior uma corrente dada por 𝑖2(𝑡) = 𝑖0 𝑐𝑜𝑠(61.4𝑡) 
com 𝑖0 = 10.0A e t em segundos, qual a força electromotriz induzida na bobine 
interior? 

c) Quando as correntes são muito fortes, as bobines ficam sujeitas a pressões e 
podem mesmo deformar-se. Investigue se as forças sobre a bobine são de 
molde a causar uma explosão ou uma implosão.  

 
 
 
 


