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Apresenta-se o sistema de equac~oes que descreve consistentemente os estados quase-permanentes,
campos e potenciais, abrangendo a eletrostatica, a magnetostatica e a lei de induc~ao de Faraday.
Mostra-se que ele e correto ate a ordem de v 2 =c2 e de wr=c2 em que v e w s~ao a velocidade e a
aceleraca~o topicas das cargas, c a velocidade da luz e r a dist^ancia ao ponto considerado. Podese ent~ao obter o campo eletrico de uma carga em movimento nessa aproximac~ao, o qual corrige
o campo de Coulomb por termos dependentes da velocidade e da acelerac~ao da carga. Mostrase assim, como feito anteriormente por Ritz e O'Rahilly, que a induc~ao eletromagnetica pode ser
atribuda a acelerac~ao das cargas do circuito indutor, propiciando uma vis~ao alternativa dessa
interac~ao, usualmente atribuda a variac~ao do uxo no interior do circuito.
The equations of the quasi-steady states, for the elds and the potentials, covering electrostatics,
magnetostatics and the Faraday Induction Law, are given. They are correct to the order of v 2 =c2
and wr=c; v and w being the typical velocity and acceleration of the charges, c the speed of light
and r the distance to a given point . This last fact allow us to obtain, in this approximation,
the electric eld of a moving charge, which corrects the Coulomb eld by terms depending on the
velocity and acceleration of the charge. Then, it may be shown, as done previously by Ritz and
O Rahilly, that electromagnetic induction may be attributed to the acceleration of the charges of
the inducting circuit, thus ensuing an alternative view of this interaction, usually attributed to ux
variation enclosed by the circuit.

I

Introduc~ao

O ensino do eletromagnetismo comeca com a eletrostatica, vai a magnetostatica, incorpora depois a
lei de induc~ao de Faraday, com a qual estuda a interac~ao entre circuitos eletricos, sob o ttulo de estados quase-permanentes (ou quase-estacionarios) e nalmente chega as equac~oes de Maxwell [1-4]. Atingido
este ultimo estagio, n~ao se preocupa porem em estabelecer claramente a aproximac~ao envolvida no estagio
anterior, isto e, a dos estados quase-permanentes, ao
qual dedicou tempo consideravel, ja que com ela muitas
quest~oes praticas foram estudadas (carga do condensador, o captulo de correntes alternadas, motores etc).
Vejamos o que diz o muito popular Reitz, Milford, e
Christy [2]. No Cap. 13, estudando correntes variando
lentamente no tempo, diz, em nota de roda-pe, que os
estados quase- permanentes resultam da aproximac~ao
de se desprezar no rotacional do campo de induc~ao

magnetica a contribuic~ao da corrente de deslocamento.
Como notou ha muito Maxwell, isto tornaria aquela
equac~ao inconsistente. Do nosso conhecimento, so em
[5] o assunto e discutido explicitamente, mas de forma
inadequada (ver sec~ao III adiante). Parece-nos, portanto, interessante e mesmo necessario esclarecer o assunto, o que, alias, e muito simples de ser feito, como
veremos na sec~ao II, em que o sistema de equac~oes
dos campos eletrico e de induc~ao magnetica e apresentado. Na sec~ao III os correspondentes potenciais s~ao
dados e na sec~ao IV estuda-se em que regi~ao e em que
condic~oes a aproximac~ao fornece valores quase corretos.
 na verdade, aqui que o presente estudo se mostra
E,
especialmente frutfero: ele permitira obter, nessa aproximac~ao, o campo coulombiano corrigido pela velocidade e pela acelerac~ao da carga em movimento,
estudado na sec~ao V. Poderemos, ent~ao, penetrar na
ainda penumbrosa regi~ao do ensino atual do Eletromagnetismo, aquele da induc~ao eletromagnetica, no
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qual se procura atribuir seus efeitos a uma aca~o coletiva dos circuitos - variac~oes do uxo magnetico de
um circuito no interior de outro circuito, seguindo a
tradic~ao Faraday-Maxwell -, sem nenhuma refer^encia
as fontes, as cargas eletricas em movimento, em insuspeitado contraste com a metodologia empregada no
ensino da eletrostatica e da magnetostatica. Como
mostraram anteriormente Ritz [6] e O'Rahilly [7], que
derivaram seus resultados dos potenciais de LienardWiechert, a induc~ao eletromagnetica deve ser atribuida
a acelerac~ao das cargas do circuito indutor, reconciliando sua metodologia com a do ensino da eletrostatica e
da magnetostatica. Trata-se de uma reuni cac~ao conceitual importante, impossvel de ser feita sem a vis~ao
eletr^onica -inexistente no tempo de Maxwell-, mas que
n~ao pode ser ignorada hoje em dia. E que por ser praticamente desconhecida da literatura, reproduzimos aqui,
na sec~ao VI.

II

O sistema de equac~oes dos estados quase-permanentes

Como dissemos ha pouco, a a rmativa de Reitz, Milford e Christy de que os estados quase-permanentes resultam da aproximac~ao de se desprezar a corrente de
deslocamento na equac~ao do rotacional do campo de
induc~ao n~ao esta correta porque gera uma equac~ao inconsistente. Como notou Maxwell, tomando-se a diverg^encia de ambos os lados da equac~ao, a diverg^encia
do rotacional e identicamente nula enquanto que a diverg^encia da densidade da corrente n~ao o e. Na verdade,
a aproximac~ao dos estados quase-permanentes (EQ-P)
consiste em usar-se, naquela equac~ao, n~ao o vetor deslocamento, mas o campo eletrostatico. Alias, e assim que
se inicia o ensino da induc~ao eletromagnetica: ao campo
elestrostatico ~h superpomos o campo eletrico solenoidal
S~ . Teramos, ent~ao, as seguintes equac~oes, incorporando o conteudo da lei de Faraday, a eletrostatica e a
magnetostatica

r  ~h = 4 ;
r  ~h = 0 ;

(1)
(2)

sendo  a densidade de cargas, e para o campo
solenoidal S~ com

V
e, naturalmente,

 S~ =

~
1 @B
c @t

r  S~ = 0

(3)
(4)

~ o campo de induc~ao
sendo c a velocidade da luz, e B
~ , e
magnetica, e o campo eletrico total, E
E~ = ~h + S~

(5)

A depend^encia dos campos na posic~ao ~x e no tempo
t esta sendo omitida na notac~ao e estamos usando o
~ de nimos
Sistema CGS Gaussiano. Para o campo B

r  B~ = 0

(6)

~
r  B~ = 4c ~jc + 41 @@th

!
(7)

~ as densidades de corrente de conduca~o, ~jc , e
ligando B
fazendo a Eq.7 auto-consistente, tendo em vista a validade da equac~ao da continuidade

r  ~jc + @
=0
@t

(8)

~jc = ~v

(9)

As Eqs. 1-8 constituem o sistema de equac~oes dos estados quase-permanentes, cobrindo o Eletromagnetismo
em que os campos est~ao situados nas proximidades das
 interessante
cargas e correntes, como logo veremos. E
notar que ele difere do sistema de equac~oes de Maxwell
exclusivamente pela presenca na Eq.7 de ~h em vez de
E~ , campo eletrico total, Eq.5. No caso das Equac~oes
~ em ~h e S~ deixa
de Maxwell exatas, a separac~ao de E
de ser necessaria. Uma hipotese adicional deve ser feita
para se estudar o campo de cargas em movimento, como
 ela
faremos adiante. E

sendo ~v a velocidade das cargas.

III

Os Potenciais dos EQ-P

Mostraremos que os potenciais escalar, U , e vetorial, A~ ,
de nidos pelas relac~oes

U (~x; t) =
e

Z

(~x0 ; t)dV 0
j~x ~x0 j

Z

~

(10)

~x ;t)
dV 0
1 (~jc (~x0 ; t) + 41 @ h(@t
(11)
A~ (~x; t) =
c
j~x ~x0 j
sendo dV 0 o diferencial de elemento de volume, geram
os campos dos E-QP dados na sec~ao anterior, Eqs.1-8,
atraves das prescric~oes usuais

E~ =
e

rU

0

~
1 @A
c @t

~ = r  A~
B

(12)
(13)

Notemos primeiro que, pelas Eqs.11 e 8, temos

r  A~ = 0

(14)

e, pelas Eqs.12, 10 e 14, acha-se

r  E~ = r  ~h = 4

(15)
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Agora, atraves das Eqs.12, 13 e 5, obtem-se

r  B~ = r  S~ =

~
1 @B
c @t

(16)

sendo

@ @ A~
c @t
Para o campo magnetico temos, pela Eq.13
S~ =

r  B~ = 0

(17)

(18)

e para o rotacional, atraves da identidade

r  r  A~ = r A~ + rr  A~
2

obtem-se, com o auxlio da Eq.14,

~
rX B~ = 4c ~jc + 41 @@th

(19)

!
(20)

equac~oes que reproduzem as Eqs.1, 3 6 e 7, tendo em
conta a Eq.5. Pode ser facilmente veri cado que se
na Eq.11, de nindo o potencial vetor, tivessemos adicionado ao campo eletrostatico ~h o campo solenoidal
S~ , obteramos as Equac~oes de Maxwell exatas. Note-se
que, em princpio, poderamos realizar transformac~oes
de calibre [1-3] nos potenciais U e A~ , dados nas Eqs.10
~ eB
~ inalterados. Mas a
e 11, mantendo os valores de E
separac~ao do campo eletrico numa parte eletrostatica,
Eqs.1 e 2, e outra solenoidal, Eqs.3 e 4, de grande apelo
fsico, caria comprometida. Pode-se mostrar que se
partirmos de ambos potenciais como instant^aneos (e
n~ao so o escalar como na Eq.10),- que e como os EQP s~ao de nidos em [5] -, isto n~ao corresponde a uma
transformac~ao de calibre realizada sobre os U e A~ das
Eqs. 10 e 11, e, assim, n~ao podem ser considerados
como ponto de partida alternativo para os EQ-P.

IV

Ordem de Aproximac~ao das
EQ-P

Uma quest~ao importante e a da aproximac~ao incubada
nas equac~oes dos EQ-P. Para respond^e- la, devemos estudar com que aproximac~ao se obt^em os campos de uma
carga q , com velocidade v e acelerac~ao w. Viu-se que
a aproximac~ao dos EQ-P consiste em se usar ~h em vez
~ na Eq.11, desprezando-se S~ , Eq.5. Como S e 1=c
de E
vezes a derivada temporal de A, Eq.17, (tratando-se de
estimativas so os modulos das grandezas ser~ao referidos) e A e da ordem de qv=cr, S sera da ordem de
qv 2 =c2 r2 e de qw=c2 r, que, alias, sera tambem a ordem
com que o campo eletrico sera calculado, Eq.12, onde
r e a dist^ancia da carga ao ponto considerado. Mas a
inclus~ao de S junto a h, que e da ordem de q=r2 , no
integrando da Eq.11 geraria termos de ordem superior
aqueles com que E e calculado e portanto conclumos

que as equac~oes dos EQ-P fornecem o campo eletrico
correto ate termos da ordem de qv 2 =c2 r2 e qw=c2 r.
Dentro do esprito de uma aproximaca~o, as correc~oes
ser~ao su cientes se forem muito menores do que o termo
dominante, que e o campo coulombiano. Vemos, ent~ao,
que r << c2 =w. Com relac~ao ao campo magnetico,
como correntes eletrostaticas de deslocamento (@~h=@t)
n~ao criam campo magnetico ([8] ou ver Ap^endice), ele,
da Eq.13, sera da ordem de qv=cr2 , mas que da no
calculo de forcas (de Lorentz), termo tambem da ordem de qv 2 =c2 r2 , isto e, compatvel com aquela com
que e dado o campo eletrico.
Aproximac~oes para os campos de uma carga em
movimento podem ser obtidos alternativamente a partir dos potenciais de Lienard-Wiechert [1-3], como realizado por Ritz [6] e O'Rahilly [7], e da ser interessante comparar resultados obtidos de pontos de partida aparentemente t~ao distantes. O calculo segundo
as equac~oes dos EQ-P esta realizado no Ap^endice e
seu resultado concorda com aquele fornecido por Ritz e
O'Rahilly, via Lienard- Wiechert. Obt^em-se

 

2
~ = q r^ 1 ~v
E
r2

3(~v  r^)2
2c2

w~  ~r
2c2



rw~
2c2



(21)

e

~ = q~v  ~r
B
cr3

(22)

em que ~r e o vetor posic~ao do ponto do campo, contado
da posic~ao instant^anea da carga q , com velocidade ~v e
acelerac~ao w
~ . r^ e o versor de ~r.

V

Breve estudo do campo
eletrico dos EQ-P para a carga
pontual

Daqui em diante, chamaremos de campo eletrico dos
EQ-P a parte em excesso ao campo puramente coulombiano, ou seja, o campo dependendo somente da veloci~ ~v , e o campo E~ w~ , dependendo somente da aceledade, E
rac~ao w
~ da carga em movimento. Na Fig.1, mostramos
~ ~v , como func~ao de x e y ,
a depend^encia angular de r2 E
 um campo
para o caso de velocidade na direc~ao +x. E
radial, de carater rotacional bem visvel (ele obedece a
Eq.16), e v^e-se que ele diminui o campo na direc~ao do
movimento e o aumenta na direc~ao perpendicular. En~ ~v cai com 1=r2 , o
quanto que o campo de velocidade E
~
campo de acelerac~ao Ew~ cai como 1=r: A depend^encia
~ w~ esta mostrada na Fig.2 para o caso
angular de r. E
de acelerac~ao na direc~ao +x.
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~ v , Eq.21, calFigura 1. Padr~ao de linhas de campo de r2 E
culado com as facilidades do MathCad plus 6. A carga com
velocidade constante esta em x; y = 0 movendo-se na direc~ao
+x.

~ w , Eq.21, calFigura 2. Padr~ao de linhas de campo de r  E
culado com as facilidades do MathCad plus 6. A carga em
x; y = 0, tem acelerac~ao para a direita.

VI

atribuda a acelerac~ao das cargas do circuito indutor.
Tomemos o circuito metalico C , em que ha uma corrente i e achemos o potencial escalar e vetorial criado
por todas as cargas do circuito no ponto P , Fig. 3.
A corrente sera considerada como devida a uma densidade de carga linear  dotada de velocidade v . Sendo t^
o versor da tangente a C num ponto do circuito, o vetor
corrente sera ~i = v t^. Admite-se que o circuito e neutro, isto e, ha cargas de compensac~ao de sinal oposto,
de forma que o campo eletrostatico total se anula. Vejamos agora o potencial vetor das cargas moveis, Eq.12.
No ponto P , o campo eletrostatico criado por todas as
cargas moveis do circuito e constante no tempo, porque
uma carga ocupa, no instante seguinte, a posica~o ocupada pela carga a sua frente no instante anterior. Portanto, a componente de A~ devida as correntes de deslocamento se anula. A outra contribuic~ao sera

I

I t^ds
v~tds
=i
(23)
C r
C r
sendo ds elemento de comprimento de arco de C . Se o
~ (P )
circuito e xo e a corrente constante no tempo, A
tambem sera constante no tempo e o campo eletrico,
obtido da Eq.12, sera nulo. Notemos, de passagem, que
o fato de o campo eletrico de induc~ao ser zero para correntes estacionarias signi ca que a integral ao longo de
C dos termos de velocidade, na Eq.21, e nula. E isto
~ v , isto e, o campo eletrico dos EQ-P
explica por que E
devido as velocidades, Eq.21, p^ode ser sistematicamente
ignorado no tratamento da induc~ao entre circuitos [6,7].
Voltando a Eq.23, vemos que, se as cargas est~ao aceleradas, isto e, se di=dt 6= 0, havera no ponto P o campo
de induc~ao S~ (P ), que pela Eq.23, sera dado por
A~ (P ) =

S~ (P ) =

I t^ds
I t^ds
~
1 @A
1 di
==
= w
(24)
c @t
c dt C r
C r

^
d H tds
ja que dt
C r se anula.

A induc~ao eletromagnetica

Como comentado na Introduc~ao, na apresentac~ao usual
[1-4] a induca~o eletromagnetica e atribuida a variac~ao
~ `aprisionado' num cirno tempo do uxo do campo B
cuito fechado (as vezes, apenas se imagina que e fechado
e calcula-se a variaca~o de um uxo imaginario [9], ver
~,
sec~ao 7). Alternativamente, em vez do uxo de B
~ , e a forca eletropodemos tomar a circulac~ao de A
motriz induzida num circuito e igual a variaca~o tem~ . Mas, na verdade, A~ e um
poral da circulac~ao de A
campo de nido em todo espaco, e n~ao pertencente necessariamente a pontos de um circuito. Vamos mostrar,
como zeram antes Ritz [6] e O'Rahilly [7], que, segundo a vis~ao eletr^onica da materia, a induc~ao deve ser

Figura 3. Cargas, com densidade linear  no circuito C ,
tem velocidade v e acelerac~ao w em presenca de cargas de
compensac~ao. Elas criam no ponto P o campo de induc~ao
dado pela Eq.23.

399

Revista Brasileira de Ensino de F
sica, vol. 23, no. 4, Dezembro, 2001

Havera tambem campo de induc~ao em P se C , embora com corrente constante no tempo, for movel, por
exemplo, se for dotado de velocidade de translac~ao ~u
(Fig.4). Neste caso, a velocidade das cargas moveis
sera ~u + v t^ e das xas, de sinal oposto, ~u, de forma
que para o potencial vetor, outra vez, so a velocidade
v t^ dos portadores moveis em relac~ao a C dara contribuic~ao. Outra vez, a parte devida as correntes de
deslocamento se anula e o potencial vetor sera dado pela
Eq.23. Porem agora havera campo eletrico de induc~ao
~ (P )=@t 6= 0 pela translac~ao do circuito (a
porque @ A
menos que o ponto P estivesse animado da mesma velocidade ~u, anulando a variaca~o do potencial vetor em
P ).

VII Comentario e Agradecimentos
Em [9], estudou-se com o auxlio da Eq.21 o caso
da gerac~ao de diferenca de potencial em uma barra
metalica em repouso na presenca de um m~a em movimento, abordado na literatura [2] atraves da variaca~o de
uxo em inexistente circuito fechado. O autor ja n~ao
corrobora o criticismo generico e um pouco simplista
expresso no artigo sobre o conceito de `campo'.
O autor agradece ao CNPq a bolsa de produtividade, ao Prof. Ren^e Robert, da Universidade Federal
do Parana, pela troca de ideias sobre o assunto e ao
Prof. Luiz Nunes de Oliveira pelos comentarios a uma
previa vers~ao deste.

Ap^endice
Seja a carga q , com velocidade ~v , que ocupa a
posic~ao ~x0 (t), no tempo t , ver Fig.5. Para o calculo do
potencial vetor no ponto ~x, vamos dividir a Eq.11 em
~ 2 as parcelas
duas partes. Sejam A~ 1 e A
1
q~v
A~ 1 (~x) =
c j~x ~x0 (t)j
e
1
A~ 2 (~x) =
c

Figura 4. Esquema para o calculo da induc~ao em P devido ao circuito C , com corrente, dotado de velocidade de
translac~ao ~u.

~ v , o campo E~ w devido a
Da mesma forma que o E
acelerac~ao das cargas p^ode ser ignorado ao longo dos
anos pela prefer^encia dada ao tratamento do fen^omeno
de induc~ao como causado pela variac~ao do uxo `aprisionado' no interior do circuito. Mas se o circuito
fosse aberto? No calculo presente, o potencial vetor
e calculado no ponto P , sem necessidade de se pensar num circuito fechado que eventualmente o incluiria.
Como dissemos, o calculo de Ritz e O'Rahilly preenche
um vazio que existe na didatica usualmente empregada, que e a de comecar o estudo da eletrostatica e
o da magnetostatica com o campo de uma carga pontual, parada ou de um elemento de corrente, usando-se
em seguida o princpio de superposic~ao para abordar
situac~oes mais complexas. Mas este ponto de vista e
esquecido no momento de se estudar a induc~ao, como
se esta fosse devida a um efeito coletivo do circuito indutor, ou seja, como se o princpio de superposic~ao n~ao
pudesse ser aplicado. Por ultimo, consideremos que C
esta xo e sua corrente e constante enquanto P pertence
a um circuito metalico em movimento. Neste aparecera uma forca eletromotriz devido agora a componente
magnetica, Eq.22, da forca de Lorentz.

Z

@~h(~x0 ~x0 (t))
@t
dV 0

j~x

~x0 j

(A1)

(A2)

Figura 5. Esquema para o calculo no ponto ~x do potencial
~ 2 , Eq.A2, criado por uma carga q , em ~x0 (t) com
vetor A
velocidade ~v e acelerac~ao w
~ , devido, as correntes de deslocamento @~h(~x0 ~x0 (t))=@t distribuidas no espaco.

a integral se estendendo a todo espaco, de elemento
dV 0 , sede da densidade de corrente de deslocamento
@~h(~x0 ~x0 (t))=@t. Para se calcular A~ 2 (~x), procedamos
da seguinte maneira: 1) a derivada no tempo pode
ser posta fora do integrando; 2) explicita-se ~h como
o campo coulombiano de q e faz-se

~h(~x) =

r0 j~x0

q
q
= r0 0
~x0 (t)j
j~x ~x0 (t)j

(A3)

400

G.F. Leal Ferreira

e r0 e r0 signi cando gradientes tomados em relaca~o as
variaveis ~x0 e ~x0 , respectivamente; 3) extrai-se agora r0
~ 2 . Consideremos, ent~ao, a integral
do integrando de A

Z

j~x

0

j~x

q
~x0 (t)j

(A4)

~x0 j

que pode ser vista como o calculo do potencial no ponto
~x criado pela distribuic~ao esferica de cargas centrada
em ~x0 (t), com densidade de carga inversamente proporcional a dist^ancia ao centro, j~x0 ~x0 j. Como a integral em Eq. A4 sera uma func~ao do modulo de ~x ~x0 ,
digamos F (j~x ~x0 (t)j), poderemos p^or

r

Z

0

q
j~x0 ~x0 (t)j

j~x

~x0 j

dV 0 =

r

Z

q
j~x0 ~x0 (t)j

j~x

~x0 j

dV 0

(A5)

e o lado direito da Eq.5 e o campo eletrico da distribuic~ao esferica mencionada no paragrafo anterior, no
ponto ~x. Para este, as cargas em pontos ~x0 ~x0 (t)
exteriores a ~x ~x0 (t) n~ao contribuem, enquanto que
os interiores o fazem como se toda a carga estivesse
concentrada em ~x0 (t). Chamando ~x0 ~x0 (t) de ~r0 (t) e
~x ~x0 (t) de ~r(t), vemos que a carga situada entre ~x0 (t)
e ~x0 (t) + ~r(t) e

Z

q
0
0
j~x ~x0 (t)j dV = q

Z

r 4r02 dr0
0

r0

= 2qr2

(A6)

e o modulo do campo radial procurado sera, ent~ao,
2qr2 =r2 = 2q ou seja, um campo radial de modulo
constante. Temos nalmente para A~ 2 (~x; t), da Eq.A2

c
1
A~ 2 (~x) =
c

Z

@~h(~x0 ~x0 (t))
0
@t
0 dV =

j~x

~x j

q @
q @ ~x
r^ =
2c @t
2c @t j~x

~x0 (t)
~x0 (t)j

(A7)

d
Devemos agora retornar a Eq.12 e tendo em conta
que
@ 1
@
1
~v  ~r
=
= 3
(A8)
@t r @t j~x ~x0 (t)j
r
e
@
~v ~v  r^r^
r^ =
+
(A9)
@t
r
r
sendo ~v a velocidade de q . Usando-se agora as Eqs.
A1, A2 e a Eq.11 e realizando-se as derivac~oes, chegase ent~ao a Eq.21, sendo w
~ a acelerac~ao de q . Deve~ 2 = 0, por ser
mos notar que, como prevramos, r  A
A~ 2 um campo eletrostatico radial so dependente de r,
con rmando que correntes de deslocamento de campos
eletrostaticos n~ao criam campo magnetico [8].
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