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1. INTRODUÇÃO1 

Em 1860 James Clerk Maxwell mostrou que era possível fazer uma descrição completa dos 

fenômenos eletromagnéticos através de um conjunto de apenas quatro equações. Assim como 

Newton baseou-se no trabalho prévio de outros para formular as suas famosas leis da Mecânica, em 

suas próprias palavras: "Se pude ver mais longe que outros, foi porque estava apoiado sobre os 

ombros de gigantes", Maxwell também fez uso de formulações existentes sobre fenômenos elétricos 

e magnéticos feitas por outros físicos para escrever as chamadas Leis de Maxwell. De modo 

particular, cabe citar a longa série de investigações experimentais e teóricas feitas por Michael 

Faraday. 

Maxwell, portanto, não inventou as equações que hoje levam seu nome (na verdade apenas 

uma dessas equações foi por ele formulada pela primeira vez). A sua importante contribuição foi a de 

mostrar que essas equações formam a base da interpretação de TODOS os fenômenos 

eletromagnéticos de campo, incluindo ondas eletromagnéticas. 

As quatro equações básicas do campo eletromagnético podem ser expressas de acordo com 

seu significado físico, da seguinte forma: 

1) Cargas elétricas são geradoras de campo elétrico. Se a carga for puntiforme, o campo 

elétrico produzido por ela será dado pela Lei de Coulomb. 

2) Não existem monopolos magnéticos. 

3) Um campo magnético pode ser produzido tanto por uma corrente elétrica como por um 

campo elétrico variável. 

4) Um campo magnético variável produz um campo elétrico.  

Você deve estar se perguntando se a partir destas informações podemos realmente 

interpretar todos os fenômenos eletromagnéticos. Na verdade a expressão das Leis exclusivamente 

por meio de seus significados físicos não parece ser de grande utilidade do ponto de vista 

operacional, i.e., como ferramenta para explicar e interpretar fenômenos eletromagnéticos e para 

calcular quantidades eletromagnéticas. Será que uma formulação matemática não seria mais 

adequada para este fim? Era isto que Maxwell procurava; de acordo com suas próprias palavras: 

"Estou tentando chegar a uma formulação matemática exata para tudo o que se sabe sobre 

Eletromagnetismo". Em outra oportunidade, falando sobre seu "Tratado sobre Eletricidade e 

Magnetismo", Maxwell disse: "É principalmente com a esperança de fazer dessas ideias (de Faraday) 

a base de um método matemático que eu escrevi este tratado". 

Não queremos, no entanto, que você memorize estas quatro leis como sendo um conjunto de 

leis milagrosas que escondem todos os fenômenos eletromagnéticos e ninguém os entende. O que 

                                                             
1 Adaptado de Moreira, M. A. (2009). Breve Introdução à Física e ao Eletromagnetismo. Textos de apoio ao Professor de 
Física, v.20, n.6. 
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queremos é que você as compreenda e seja capaz de aplicá-las para explicar fenômenos 

eletromagnéticos e calcular grandezas eletromagnéticas. Você deverá ser capaz de não só ver o que 

está "escondido" nas Equações de Maxwell, mas também de operar com elas para resolver 

problemas físicos. 

Vejamos na Tabela 1 o enunciado destas leis acompanhadas de sua formalização 

matemática. 

Tabela 1: equações de Maxwell do Eletromagnetismo na forma integral. O circulo no meio do 

símbolo da integral, indica que ela é fechada, ou seja, sobre uma superfície ou percurso fechado. 

Nome: Descreve: Enunciado: Equação: 

Lei de Gauss 
da Eletricidade 

Carga e campo 
elétrico 

O fluxo do campo elétrico 
através de uma superfície 

fechada hipotética (superfície 
gaussiana) é proporcional à 

carga contida dentro dela (carga 
líquida) 

ΦE( )
gaussiana

=

E∫ ⋅d

A=

qliq
ε0

 

Lei de 
Ampère-
Maxwell 

Campo 
magnético 

gerado por um 
campo elétrico 

variável e/ou por 
uma corrente 

elétrica 

A integral do campo magnético 
sobre um percurso fechado 
arbitrário (laço amperiano) é 

proporcional à corrente líquida 
que atravessa a superfície 

limitada por este percurso e a 
variação temporal do fluxo do 

campo elétrico 


B∫ ⋅ds = µ0 iliq +ε0

dΦE

dt

$

%
&

'

(
)  

Lei de 
Faraday-Lenz 

Campo elétrico 
gerado por um 

campo magnético 
variável 

A integral do campo elétrico 
sobre um percurso fechado é 

igual a menos a variação 
temporal do fluxo magnético 

sobre a superfície delimitada por 
este percurso 


E∫ ⋅d

l = − dΦB

dt
 

Lei de Gauss 
do 

Magnetismo 

Campo 
magnético 

O fluxo do campo magnético 
através de uma superfície 
gaussiana qualquer é zero 


B∫ ⋅d

A= 0  

 
Estas equações, digamos uma vez mais, descrevem todos os fenômenos eletromagnéticos 

de campo. Entretanto, para ver isto é preciso "desempacotá-las", i.e., é preciso analisá-las, interpretá-

las, manipulá-las e aplicá-las a problemas físicos. Das equações de Maxwell iremos aos detalhes de 

sua aplicação e deles voltaremos às equações, quando uma visão geral se tornar necessária. 

Vamos, então, começar a "abrir" as equações e ver o que podemos obter de uma análise 

semiquantitativa. No presente texto de apoio, nos restringiremos a Lei de Gauss da Eletricidade e a 

Lei de Ampère. 
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2. LEI DE GAUSS PARA A ELETRICIDADE 

Das equações apresentadas na Tabela 1, nos deteremos agora na primeira, ou seja, na Lei 

de Gauss para a Eletricidade. Recapitulando seu enunciado: 

“O fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada hipotética (superfície 

gaussiana) é proporcional à carga líquida dentro dela”. 

Ao ler isto pela primeira vez você deve ter se perguntado: o que vem a ser "fluxo de campo 

elétrico", "superfície gaussiana" e "carga líquida"? De fato a compreensão destes conceitos, e como 

eles se relacionam, é a chave para o entendimento da Lei de Gauss2. 

 

2.1 NOÇÃO DE FLUXO 

 No linguajar da Física a palavra fluxo tem um significado específico: “quanto de uma 

determinada grandeza passa através de uma área em particular”. Por exemplo, podemos analisar o 

fluxo de luz solar3 através de uma placa de vidro completamente transparente em sua área maior4. 

Para seguirmos nossa análise é conveniente definirmos o vetor 

S  associado à intensidade e direção 

da luz solar, o vetor 

A  associado ao tamanho da área da placa e com orientação igual ao vetor 

normal à superfície (

A≡ nA ) e θ , como o ângulo entre os vetores 


S e 

A . 

 
 

 
Fig. 1 – (a) Placa de vidro perpendicular aos raios solares e (b) placa de vidro paralela aos raios 
solares. Nesta figura definimos o vetor 


A , que é normal à superfície frontal da placa, como apontado 

no sentido do lado 2 para o 1. 

                                                             
2 Daqui para frente quando falarmos somente em Lei de Gauss, sem outra especificação, estaremos nos referindo à Lei de 
Gauss para a Eletricidade. 
3 Consideraremos aqui que devido à distância entre o Sol e a célula coletora na Terra, os raios solares sobre a mesma são 
praticamente paralelos.  
4 Estamos desconsiderando o fluxo através das laterais da placa de vidro. 
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 Observe que na situação mostrada na Fig.1(a) o vetor área 

A  (de módulo igual à área, 

normal à placa com sentido do lado 2 para o lado 15) é antiparalelo ( 180 )oθ =  ao feixe de luz 

incidente, proporcionando uma máxima amplitude de fluxo, enquanto na Fig.1(b) o vetor área 

A  é 

perpendicular ( 90 )oθ =  ao feixe de luz, fazendo com que a luz que atravessa a área útil da placa 

seja zero. De modo intuitivo, podemos perceber que o fluxo de luz solar (  Luz SolarΦ ) através da placa 
pode ser modificado de três formas: 
 

a) alterando a intensidade da luz (

S ); 

b) mudando a área da placa (

A ); 

c) e modificando a orientação ( )θ  da placa em relação à luz incidente. 
 
 Pode-se verificar que a dependência do fluxo com estas grandezas é dada por: 
 

ΦLuz  Solar =

S ⋅

A

      = SAcos(θ ).
     (1.1) 

 
 Esta equação evidencia a relação entre a intensidade da luz solar, o tamanho da área da 
placa e o ângulo ( )θ  entre o feixe de luz e o vetor área 


A . 

 
 
2.2 SUPERFÍCIE GAUSSIANA E FLUXO DO CAMPO ELÉTRICO 

Seguindo nosso estudo sobre a Lei de Gauss, buscaremos agora analisar o fluxo das linhas 

de força de um campo elétrico não-uniforme através de uma superfície imaginária de formato 

arbitrário conhecida como superfície gaussiana. 

 

  
           (a)           (b) 
  
Fig. 2 – (a) uma superfície gaussiana imersa em um campo elétrico não-uniforme. (b) Visão ampliada 
da gaussiana mostrando o vetor campo elétrico 


E  em um elemento diferencial de área d


A  

(perpendicular ao elemento de área da superfície) formando um ângulo θ  entre si. 
 

  Uma superfície gaussiana é sempre uma superfície fechada, de modo que possa ser feita 

uma distinção clara entre pontos que estão no interior da superfície, sobre a superfície e fora da 

                                                             
5 Podemos também, sem perda de generalidade, definir vetor 


A  apontando no sentido do lado 1 para o 2. 
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superfície. Imaginemos que ela esteja dividida em elementos de área infinitesimais d

A , cujo módulo 

é a área dA  como mostra a Fig. 2(b). Cada vetor d

A  é perpendicular à superfície gaussiana e está 

voltado para fora da mesma. Como os elementos são infinitesimais, o campo elétrico E
r

 pode ser 

considerado constante em todos os pontos de um determinado elemento de área e forma um ângulo 

θ  com d

A . O fluxo do campo elétrico através de d


A  é dado por: 

cos .Ed EdA θΦ =    (1.2) 
 

 Se quisermos saber o fluxo através de toda a superfície gaussiana, basta integrar sobre 

toda a área: 

ΦE = dΦE∫
ΦE =


E ⋅d

A=∫ EdAcosθ∫ .

     (1.3) 

O círculo sobre o símbolo da integral indica que a integração deve ser feita sobre toda a 

superfície (fechada). O fluxo do campo elétrico é uma grandeza escalar, e sua unidade no sistema 

internacional de unidades (SI) é newton vezes metro quadrado por coulomb (N.m2/C). 

Um ponto importante a ser salientado em nossa discussão sobre fluxo do campo elétrico é 

que no exemplo da luz solar atravessando uma placa de vidro algo de fato está passando de um lado 

para outro (a luz), mas no caso do campo eletrostático não temos algo concreto atravessando a 

superfície gaussiana, as linhas de campo elétrico na verdade, não tem existência física, elas são 

meras construções humanas para representar o comportamento do campo elétrico em uma região do 

espaço, de modo pictórico, poderíamos imaginar que as linhas “espetam” a superfície. 

A Fig.3 mostra em corte as linhas de força de duas cargas de mesmo módulo e sinais 

contrários e algumas superfícies fechadas arbitrárias. 

O fluxo é negativo em cada ponto da superfície S2, pois as linhas de força apontam para 

dentro dela (podemos interpretar como um “sorvedouro” de linhas de campo) enquanto o vetor d

A  

aponta para fora, pois esta é a convenção que usamos: d

A  sempre aponta para fora da superfície 

fechada. O fluxo é positivo em S1, pois as linhas de força apontam para fora (podemos dizer que uma 

carga positiva “cria” linhas de campo). Em S3 e S4, o fluxo é nulo porque, nestas superfícies, o 

número de linhas de força que entra é igual ao número de linhas de força que sai. 

 A partir da discussão dessas ideias, podemos voltar novamente ao enunciado da lei de 

Gauss: 

“O fluxo do campo elétrico através de uma superfície gaussiana é proporcional à carga líquida 

dentro dela”. 
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Fig. 3 – Um dipolo elétrico e suas linhas de campo representando o campo resultante gerado pelas 
cargas. S1, S2, S3 e S4 são superfícies gaussianas mostradas em corte. 
 
 O fluxo do campo elétrico está relacionado com o número de linhas de força que 
atravessam a superfície. Falta apenas definir o conceito de carga líquida que nada mais é do que a 
soma algébrica de todas as cargas envolvidas pela superfície. Deste modo, podemos expressar 
matematicamente a Lei de Gauss como: 
 

ΦE( ) gaussiana =

E

S
∫ ⋅d


A=

qliq
ε0

,   (1.4) 

 
onde o círculo no meio de integral de área (sobre a superfície S) indica que ela é fechada, e 

0ε é uma constante de proporcionalidade conhecida por coeficiente de permissividade elétrica no 

vácuo, igual a 8,85×10−12C2 / N.m2 . 

Da equação 1.4, podemos observar que o sinal do fluxo do campo elétrico estará diretamente 

associado ao sinal da carga líquida. Para uma carga líquida positiva, teremos um fluxo elétrico 

positivo (fluxo resultante para fora), e para uma carga líquida negativa por sua vez, o fluxo elétrico 

também será negativo (fluxo resultante para dentro). Outro ponto importantíssimo a ser observado é 

que o 

E  na equação 1.4 representa o campo elétrico resultante devido a TODAS as cargas 

existentes no sistema, e não somente aquele criado pelas cargas contidas na gaussiana. 

 

2.3 A LEI DE GAUSS E A LEI DE COULOMB 

 Uma lei física corresponde a um certo modo de descrever a natureza, não sendo a Lei de 

Gauss e a Lei de Coulomb exceções. A Lei de Coulomb tem como base o princípio de ação à 

distância entre cargas pontuais em repouso (ou quase), não existindo um elemento mediador da força 

eletrostática entre elas; no entanto esta ação não é instantânea. Ao movermos uma das cargas a 

informação sobre este movimento se propaga em todas as direções, como uma onda eletromagnética 

à velocidade da luz no vácuo.  
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A Lei de Gauss assume que as cargas geram campos elétricos no espaço à sua volta, ou 

seja: 

 
 
 
  

Assim, podemos associar um vetor campo elétrico a um ponto P no espaço próximo a uma 

carga q1. Quando colocamos uma carga q2 em P, q1 interage com q2 por meio do campo elétrico em 

P. 

Podemos nos perguntar: afinal campos elétricos existem ou não? Esta não é uma questão 

simples de responder. Para a Física, apenas grandezas que podem ser medidas de fato, 

correspondem a grandezas reais. Ao tentarmos obter o campo elétrico em um ponto, o que na 

verdade fazemos é colocar uma carga de prova6 e medir a força que atua sobre ela e, a partir desta 

força, calculamos o campo elétrico através da definição: 

     

E =

F
q0
.                                                (1.5) 

Se estivermos interessados em saber a intensidade do campo elétrico em um ponto P a uma 

distância r de uma carga q, podemos aproximar uma carga de prova q0 e usar a Lei de Coulomb para 

determiná-lo: 

     

F =
1
4πε0

q q0
r2

E =
F
q0

=
1
4πε0

q

r2
.

                                  (1.6) 

Este resultado nos diz que o campo elétrico gerado por uma carga q em um ponto P a uma 

distância r, é proporcional à magnitude desta carga e inversamente proporcional à distância (do ponto 

em relação à carga) ao quadrado. Quanto à direção e o sentido de 

E , podemos observar da eq. 1.5 

que é o mesmo de 

F . 

Mas em relação à Lei de Gauss, ao aplicá-la, também obtemos este resultado? A Fig. 4 

mostra uma carga pontual positiva q, ao redor da qual desenhamos uma superfície gaussiana 

esférica com centro na carga q. Este formato para a superfície foi escolhido devido à simetria radial 

existente no problema. Podemos observar que, através desta escolha, o ângulo θ  entre 

E  e d


A  

será constante e igual a zero para toda a superfície; e a intensidade do campo elétrico sobre qualquer 

ponto da gaussiana será a mesma, pois todos os pontos sobre ela estão a uma mesma distância (raio 

da gaussiana) da carga. Da equação 1.4 temos que: 

                                                             
6 Por definição, uma carga pontual positiva com valor tendendo a zero, de modo a não perturbar a distribuição de carga 
responsável pelo campo elétrico. 

campo      e       campo 
atua sobre 

carga 
gera 

carga 
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ε0


E

S
∫ id


A= ε0 E

S
∫ dAcos(0) = qliq;       qliq = q.  

Como E é constante sobre a gaussiana, podemos tirá-lo para fora da integral. Assim, 

ε0E dA
S
∫ = q.  

 A integral de todos os elementos de área infinitesimais será igual à área de uma superfície 

esférica de raio r ( 24π=sup.esfA r ), temos então, 

2
0 (4 )E r qε π =  

2
0

1 .
4

qE
rπε

=  

 

 

 
Fig. 4 – Uma superfície gaussiana de formato esférico, centrada em uma carga pontual q. 

 
 Conforme mencionado anteriormente, uma superfície gaussiana é uma superfície fechada 

imaginária que pode assumir QUALQUER formato que desejarmos, porém nem todos os formatos 

escolhidos serão úteis. Devemos sempre escolher formas que aproveitem a simetria das linhas de 

campo elétrico do problema, pois apesar da Lei de Gauss sempre ser válida, ela somente facilitará os 

cálculos quando o módulo do campo elétrico e o ângulo θ  entre 

E  e d


A  forem constantes. 

A Lei de Gauss é mais geral do que a Lei de Coulomb, pois ela também pode ser utilizada 

para casos que envolvam cargas em movimento. De certa forma, podemos pensar na Lei de 

Coulomb como um caso particular da Lei de Gauss aplicada a situações envolvendo cargas em 

repouso (ou quase). 
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2.4 LEI DE GAUSS E SIMETRIA 

A Lei de Gauss pode ser utilizada: (a) para determinarmos o fluxo do campo elétrico a partir 

do cálculo da carga líquida envolvida pela gaussiana e (b) para obtermos o campo elétrico a partir do 

fluxo, o que nem sempre terá solução, pois isto significa calcular 

E  em um dado ponto a partir do 

conhecimento de uma grandeza relativa à toda superfície, como é o caso do fluxo. A simetria da 

superfície gaussiana em relação às linhas de campo desempenha um papel vital na obtenção do 

campo elétrico a partir do fluxo. 

 Na seção anterior, para obtermos a expressão do campo elétrico gerado por uma carga 

pontual, adotamos uma superfície gaussiana de formato esférico para facilitar os cálculos. Entretanto, 

destacamos que o fluxo do campo elétrico através da gaussiana não depende do formato desta, 

apenas da carga líquida que ela envolve. Observe na Fig. 5, em uma representação em corte, duas 

gaussianas distintas de formato esférico, envolvendo a mesma carga. Pela Lei de Gauss, o fluxo 

através das duas superfícies deve ser o mesmo, pois ambas envolvem a mesma carga líquida. 

Entretanto, sabemos que o campo elétrico sobre a gaussiana varia com o inverso do seu raio ao 

quadrado, logo, fica a questão: como é possível que EΦ  seja o mesmo para S1 e S2 se estas esferas 

têm raios diferentes? Pode-se responder esta pergunta através de argumentos geométricos: 

conforme aumentamos o raio da esfera, sua área superficial aumenta proporcionalmente ao seu raio 

ao quadrado ( 2
esferaA r∝ ), compensando assim a diminuição do campo elétrico ( 2

1E
r

∝ ), visto que 

o fluxo é proporcional ao produto entre E e A. 

 
Fig. 5 – Uma carga pontual positiva envolta por duas gaussianas de formato esférico concêntricas 

com a carga. 
 

 Mesmo em configurações onde as superfícies têm formato arbitrário, como é o caso da Fig. 

6, a Lei de Gauss continua válida, e nos diz que o fluxo através de S1 e S2 é o mesmo. Como faremos 

agora para justificar tal afirmação, já que o argumento geométrico que utilizamos anteriormente não é 

mais válido? Basta observarmos que o número de linhas que atravessam as duas superfícies é o 

mesmo, logo o fluxo do campo elétrico através de ambas é igual. Se pensarmos bem, esta situação é 

fisicamente plausível, visto que o espaço vazio não “cria” e nem “sorve” campo elétrico. O fato de 
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uma superfície gaussiana envolver uma região maior do espaço do que a outra, não altera o fluxo de 

linhas de campo, pois ambas continuam envolvendo a mesma quantidade de carga líquida. 

 
Fig. 6 – Uma carga pontual positiva envolta por duas gaussianas de formato arbitrário. 

  
  

Passaremos agora a discutir a segunda Lei de Maxwell apresentada, na Tabela 1, na 

introdução deste texto. 
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3 LEI DE AMPÈRE-MAXWELL 

 Relembrando o enunciado mais geral da Lei de Ampère-Maxwell: 

  A integral do campo magnético sobre um percurso fechado arbitrário (laço 

amperiano) é proporcional à corrente líquida que atravessa a superfície limitada por este percurso e a 

variação temporal do fluxo do campo elétrico. 

A primeira coisa que podemos observar, comparando com a Lei de Gauss para a eletricidade, 

é que a integral agora é sobre um percurso fechado arbitrário (laço amperiano) e não sobre uma 

superfície fechada arbitrária (superfície gaussiana). Além disso, ela envolve cargas em movimento 

(corrente) e variação temporal (derivada do fluxo do campo elétrico, através de uma superfície aberta, 

em relação ao tempo). O que está lei basicamente nos diz é que um campo magnético pode ser 

produzido por uma corrente elétrica, por um campo elétrico variável ou ainda, por ambos 

simultaneamente (princípio de superposição!). Originalmente esta lei foi estabelecida por André Marie 

Ampère (1775-1836) levando em conta apenas a produção de um campo magnético por uma 

corrente. Maxwell generalizou a Lei de Ampère levando em consideração a produção de campos 

magnéticos por campos elétricos variáveis. Esse novo termo, chamado corrente de deslocamento 

restaurou a simetria das equações básicas do eletromagnetismo. A Lei de Faraday-Lenz, que 

veremos posteriormente, diz que um campo magnético variável produz um campo elétrico e agora, 

através da corrente de deslocamento proposta por Maxwell, a Lei de Ampère-Maxwell diz que um 

campo elétrico variável produz um campo magnético. Entretanto, na época em que Maxwell propôs 

esse novo termo, com os dispositivos experimentais existentes era praticamente impossível detectar 

o efeito devido a campos elétricos variáveis. O efeito de correntes elétricas na produção de campos 

magnéticos obscurecia completamente qualquer efeito devido a campos elétricos variáveis. 

Passaram-se 20 anos até que, não antes da morte de Maxwell, a primeira confirmação direta desta 

teoria fosse obtida por Heinrich Hertz. 

O conceito de corrente de deslocamento nos permite manter a noção de que a corrente 

elétrica é contínua (a qual foi admitida implicitamente quando o conceito de corrente foi usado pela 

primeira vez). Em circuitos de corrente alternada (nos quais o sentido do campo aplicado varia com 

uma certa frequência), sempre que termina uma corrente de condução (fluxo de portadores de 

cargas) começa uma de deslocamento, de igual intensidade, mantendo assim a continuidade da 

corrente. Talvez você esteja achando que o conceito de corrente de deslocamento é um tanto 

abstrato e difícil de captar. Concordamos com você, é um conceito bastante abstrato, mas aos 

poucos ele adquirirá maior significação para você. Por enquanto, o importante é notar que, para fins 

práticos, a corrente de deslocamento é equivalente a uma corrente comum de condução. Embora ela 

se constitua numa variação temporal do fluxo elétrico e não num movimento real dos portadores de 

carga, ela também cria um campo magnético, como se fosse uma corrente de condução. 
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3.1 LAÇO AMPERIANO E CAMPO MAGNÉTICO 

 Seguindo nosso estudo sobre a Lei de Ampère, buscaremos agora analisar as linhas de 

força de um campo magnético não-uniforme sobre um percurso imaginário de formato arbitrário 

conhecido como laço amperiano. Veja Fig. 7. 

 Um laço amperiano é sempre uma curva fechada. Imaginemos que este laço esteja dividido 

em elementos de comprimento infinitesimais ds , cujo módulo é um. Cada vetor ds é tangente ao 

laço amperiano e aponta no sentido de integração, escolhido arbitrariamente. Como os elementos 

são infinitesimais, o campo magnético 

B  pode ser considerado constante em todos os pontos de um 

determinado elemento de comprimento e forma um ângulo θ  com ds . O produto escalar 

B ⋅ds é o 

produto de um elemento diferencial de comprimento ds do laço amperiano pela componente do 

campo Bcos θ na direção de ds . A integral pode ser vista como o somatório destes produtos ao 

longo do laço amperiano (fechado). O círculo no meio de integral de linha indica que o percurso é 

fechado. 

 
 

                                                       
                       (a)                                                                                          (b) 
 

Fig. 7 – (a) Laço amperiano imerso em um campo magnético estático não-uniforme. (b) Visão 
ampliada de parte do laço, mostrando o ângulo θ  formado entre o vetor campo elétrico


B  e um 

elemento diferencial de comprimento ds , tangente ao elemento de comprimento do laço. 
  

 Como visto na Tabela 1, podemos expressar matematicamente a Lei de Ampère-Maxwell 

como: 


B∫ ⋅ds = µ0 iliq +ε0

dΦE

dt

$

%
&

'

(
)   (Lei de Ampère-Maxwell) 
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 Nesta equação, a integral 

B∫ ⋅ds (também conhecida com circulação de 


B ) é uma 

integral de linha sobre um percurso fechado qualquer; iliq é a corrente líquida que atravessa a área 

delimitada pelo percurso de integração; B
r

 é o campo magnético, ds  é um vetor sempre tangente ao 

percurso de integração e no sentido deste, ds é um comprimento elementar sobre o percurso de 

integração; 0µ  é chamada de constante de permeabilidade magnética no vácuo, µ0 = 4π ×10
−7T.m/A .  

 Na seção anterior vimos que apesar da Lei de Gauss ser sempre válida, de um ponto de 

vista prático, a utilidade da mesma restringe-se a situações com uma simetria tal que a integral de 

superfície envolvida pudesse ser facilmente resolvível. Pois bem, o mesmo acontece com a Lei de 

Ampère-Maxwell quando aplicada ao cálculo de campos magnéticos: ela continua sendo válida para 

todos os contornos de integração, mas sua utilidade restringe-se aos casos onde a simetria das 

linhas do campo magnético permite o cálculo analítico da integral de linha 

B∫ ⋅ds . 

 
3.2 LEI DE AMPÈRE 

Grosso modo, podemos dizer que a Lei de Ampère é um caso particular da Lei de Ampére-

Maxwell, onde não existem variações de fluxo elétrico envolvidas no problema. Em outras palavras, 

estamos considerando a produção de um campo magnético apenas devido a correntes elétricas de 

condução, reduzindo a equação de Ampère-Maxwell à: 


B∫ ⋅ds = µ0iliq   (Lei de Ampère). 

O que esta equação nos diz é que para um campo magnético estático a integral de 

B  sobre 

qualquer percurso fechado é proporcional à corrente líquida (iliq) que atravessa a superfície delimitada 

por esse percurso. Essa integral depende, portanto, somente das correntes internas ao percurso. Mas 

cuidado! O campo magnético que aparece no lado esquerdo da equação é o campo devido a TODAS 

as correntes existentes no sistema, e não somente às correntes elétricas contidas dentro do laço 

amperiano. Com a Lei de Ampère pode-se calcular campos magnéticos produzidos por correntes 

constantes (a Lei de Ampère-Maxwell é valida sempre, mas a Lei de Ampère é válida apenas para 

correntes constantes!), desde que as condições de simetria do problema permitam que B seja 

constante sobre o laço amperiano e, em consequência, possa ser colocado fora da integral. (Caso 

isso não seja possível, a Lei de Ampère continua válida, entretanto devemos utilizar a Lei de Biot-

Savart para resolver o problema.) 

Para melhor compreendermos o conceito de corrente líquida na Lei de Ampère, imaginemos 

quatro fios retos longos que transportam correntes i1, i2, i3 e i4, perpendicularmente ao plano da 

página, entrando ou saindo dela, como mostra a Fig. 8. Como os fios são perpendiculares à página, o 

campo magnético devido a cada uma das correntes está no plano da página e, por consequência, o 

campo magnético resultante em cada ponto, dado pela soma vetorial dos campos individuais, 

também se encontra neste plano. L1, L2 e L3 são três laços amperianos arbitrários, para os quais 
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escolhemos arbitrariamente os sentidos de integração. Para aplicarmos a Lei de Ampère, precisamos 

calcular a integral de linha do produto escalar 

B.ds sobre um laço amperiano, onde 


B  é o campo 

magnético resultante de todas as correntes existentes (quatro). Consideremos o laço L1. A Fig. 8 

mostra um elemento diferencial ds do laço L1, assim como o campo magnético 

B , devido às quatro 

correntes. 

Podemos escrever então: 


B∫ ⋅ds = Bcosθ ds = µ0iliq∫ .    (2.1) 

Neste exemplo consideramos que a orientação de 

B  é conhecida, conforme apresentado na 

Fig. 8. No entanto, mesmo que não se conheça previamente a orientação de 

B , é possível usar-se a 

Lei de Ampère, arbitrando-lhe uma orientação e, ao final, verificando se o resultado é coerente. Por 

exemplo, supondo que

B esteja orientado, de modo geral, no mesmo sentido escolhido para percorrer 

o caminho de integração. Então usamos uma regra (da mão direita reta-curva7) para atribuir um sinal 

positivo ou um sinal negativo para cada uma das correntes que constituem a corrente resultante iliq, 

envolta pelo laço. Resolvermos, então, a eq. 2.1 para a intensidade de 

B . Se B resultar em um valor 

positivo, o sentido suposto para 

B  está correto. Em caso contrário, redesenhamos 


B  no sentido 

contrário. Obviamente um novo cálculo do 

B  resultante produziria o mesmo valor, exceto que desta 

feita com o sinal positivo. 

 
 
Fig. 8 – Vista em corte de quatro fios retos longos transportando correntes elétricas, de 

mesma intensidade, perpendicularmente ao plano da página, entrando ou saindo dela. 
 

                                                             
7 Com a mão direita curva ao redor do laço amperiano, os quatro dedos apontam no sentido escolhido para a integração e o 
polegar aponta no sentido que é considerado positivo para corrente. Corrente que aponte no sentido contrário ao do polegar, é 
considerada negativa. 
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 Por exemplo, com o sentido de integração anti-horário, escolhido para L1, a corrente líquida 

envolta pelo laço é: 

1 2 3liqi i i i= − +      (corrente líquida envolvida por L1). 

Caso 1 2 3i i i i= = = , a corrente líquida será igual a i ( liqi i= ). Note que a corrente i4 não está 

inclusa no laço amperiano L1 (entretanto contribui para o campo resultante 

B  em ds ). Logo 

podemos escrever para o laço amperiano L1 como: 

Bcosθ ds = µ0∫ (i1 − i2 + i3).  

O cálculo desta integral (lado esquerdo a equação) só é passível de solução quando se 

conhece o campo magnético ao longo do percurso. (Este não é o caso em nosso exemplo da Figura 

8.) O resultado da integração, entretanto, pode ser obtido a partir do lado direito desta expressão 

0 1 2 3( )i i iµ − + , que depende somente das correntes que atravessam a área delimitada pelo laço 

amperiano. 

De modo análogo podemos calcular o resultado da integral à esquerda da eq. 2.1 para o laço 

amperiano L2 e L3. Para L3, 

B∫ ⋅ds = Bcosθ ds = µ0iliq∫   ∴   Bcosθ ds = µ0∫ (−i1 + i2 − i3 + i4 ) . 

Caso as intensidades das quatro correntes sejam iguais, temos que Bcosθ ds = 0∫ . Para o laço 

amperiano L2 podemos observar que não existe corrente líquida envolvida. Logo Bcosθ ds = 0∫ , 

como em L3.  

Salientamos que isso não significa que o campo magnético seja zero em cada ponto 

sobre L2 e L3, mas sim que o resultado da integral de linha para estes percursos é zero, ou 

seja, a circulação de 

B é igual a zero. 

 
3.3 APLICAÇÕES DA LEI DE AMPÈRE 

 Vejamos agora um exemplo de aplicação da Lei de Ampère. Suponhamos um fio retilíneo 

muito longo conduzindo uma corrente i (Fig. 9). Pode-se verificar experimentalmente (usando uma 

agulha magnética) que o campo magnético em um ponto P, a uma distância r próxima ao fio, e em 

sua região central, é tangente a uma circunferência centrada no fio e que passa por este ponto (esta 

circunferência se situa em um plano perpendicular ao fio). Tomemos a circunferência de raio r, 

situada em um plano perpendicular ao fio, como o nosso laço amperiano (percurso de integração), de 

tal modo que o sentido de d!s seja o mesmo de 
!
B . O ângulo entre 

!
B  e d!s é, então, zero. Logo: 


B.ds = Bdscos0 = Bds.  

Então: 
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B.ds∫ = µ0iliq            ∴            Bdscos0o∫ = µ0iliq.  

Fig. 9 – Fio reto longo conduzindo corrente. 
 

 A simetria do problema (das linhas de campo mais especificamente) nos permite dizer que 

B tem o mesmo valor em todos os pontos da circunferência de raio r (percurso de integração) e pode 

ser colocado fora da integral: 

B ds∫ = µ0iliq  , 

onde a integral é simplesmente o perímetro da circunferência (2πr): 

B2πr = µ0i           ∴           B =
µ0i
2πr

.  

Esta equação, obtida de uma das Equações de Maxwell, nos permite calcular a intensidade 

do campo magnético de um longo fio retilíneo, conduzindo uma corrente i, a uma distância r do centro 

do fio. Note que, novamente, argumentos de simetria foram vitais na dedução feita.  

Resolveremos agora um problema com o máximo detalhamento, a fim de dar-lhe o máximo 

de “dicas” acerca da utilização prática da Lei de Ampère. A Fig. 10 mostra um longo cabo coaxial 

formado por um condutor cilíndrico de raio R1 envolvido por uma casca cilíndrica condutora de raio 

R2. O condutor carrega uma corrente i uniformemente distribuída sobre sua seção reta. A casca 

cilíndrica conduz uma corrente de mesma intensidade, mas de sentido oposto. Calculemos B(r), 

sendo r uma distância genérica medida radialmente a partir do eixo do condutor cilíndrico. Vejamos 

primeiramente o caso r < R1: 

 

B 

i 

 
Percurso de 
integração (laço 
amperiano) 

d s 
r 
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Fig. 10 – Um longo cabo coaxial formado por um condutor cilíndrico de raio R1 envolto por uma casca 

cilíndrica condutora de raio R2. 
 

A partir da simetria do problema e da regra da mão direita, conclui-se que a direção de 

B  em 

cada plano perpendicular ao eixo é tangente a circunferências concêntricas em torno do eixo e o 

sentido do traçado imaginário destas circunferências é anti-horário. 

Escolhamos agora um percurso fechado conveniente à aplicação da Lei de Ampère. Nesse 

caso, uma circunferência de raio r < R1 é, sem dúvida, um percurso conveniente (Fig. 11). 

A partir da simetria do problema, conclui-se que 

B  é tangente ao percurso de integração 

formando um ângulo de 0º com ds  ( ds é também tangente à circunferência e aponta no sentido de

B ). Além disto, também a partir da simetria do problema, o módulo de


B , ainda desconhecido, é 

constante sobre todo o percurso de integração. Pode-se, então, aplicar a Lei de Ampère e explicitar o 

produto escalar da integral

B.ds∫ : 


B∫ ⋅ds = µ0iliq           ∴           B∫ dscos0o = µ0iliq           ∴            B∫ ds = µ0iliq.  

Como B é constante sobre o percurso, ele pode ser colocado fora do símbolo de integral: 

B ds∫ = µ0iliq  , mas ds∫  é a integral de um elemento de circunferência sobre toda a 

circunferência (integral fechada). Ora, isso é simplesmente o perímetro da circunferência (2πr).  

Logo: 

02 .liqB r iπ µ=  

 

i 

R2 

R1 

i 
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Fig. 11 – O laço amperiano (círculo tracejado) só envolve parte da corrente que passa no condutor 
interno. 


B  e ds   estão alinhados ao longo de todo o percurso de integração. 

 
 

 O próximo passo é calcular a iliq que atravessa a superfície delimitada pelo percurso de 

integração, neste exemplo, o disco delimitado pelo círculo de raio r. A corrente líquida é uma fração 

da corrente conduzida pelo condutor, pois o percurso de integração tem um raio r qualquer, menor do 

que R1, i.e., a corrente que atravessa a superfície delimitada pelo percurso de integração é apenas 

parte da corrente conduzida pelo condutor de raio R1. (Nessa etapa do cálculo é comum cometer-se o 

erro de considerar toda a corrente i). 

 Como a corrente está uniformemente distribuída na seção reta do condutor pode-se nele 

definir uma densidade de corrente 1 2
1

i iJ
A Rπ

= = . J1 representa, então, a corrente por unidade de 

área através da seção reta do condutor. Então, se quisermos saber qual a corrente numa certa área 

dessa seção reta, basta multiplicar J1 por esta área. (J1 faz aqui o papel da densidade de cargas no 

cálculo de campos elétricos.) No presente caso queremos saber qual a corrente que atravessa a área 

πr² (área delimitada pelo percurso de integração); 

2
2 2

1 2 2
1 1

. .liq
i ri J r r i
R R

π π
π

= = =  

 Observe que se r = R1; a corrente líquida é igual a corrente conduzida pelo fio (iliq = i), como 

era de se esperar. Feito o cálculo da corrente, podemos escrever: 

2
0

0 2 2
1 1

2                         
2
ir rB r i B

R R
µπ µ
π

= ∴ =      (2.2) 

 

. 
B 

d s 

r 
R1 

R2 
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 Esta expressão nos dá B(r) para r < R1.  Para R1 < r < R2 (Fig. 12) as considerações iniciais 

acerca de 

B  e do percurso de integração são as mesmas, exceto que o percurso de integração 

deverá ter um raio genérico r entre R1 e R2: 

 

 
 

Fig. 12 - O laço amperiano (círculo tracejado) envolve toda a corrente do condutor interno e mais uma 
parte da corrente que passa pela casca cilíndrica. 


B  e ds   estão alinhados ao longo de todo o 

percurso de integração. 
 

 
B∫ .ds = µ0iliq
Bdscos0o∫ = µ0iliq           ∴           Bds =∫ µ0iliq

B ds = µ0iliq∫           ∴          B2πr = µ0iliq

 

 
 Nesse caso, porém, liqi , é a própria corrente que percorre o condutor interno, pois a área 

delimitada pelo percurso de integração abrange toda a seção reta do condutor de raio R1. Então: 

B = µ0i
2πr

 é a expressão de B(r) para R1 < r < R2.  

Esta expressão nada mais é do que a indução magnética de um fio retilíneo conduzindo 

corrente, muito longo. Registre-se também que até agora a casca metálica não entrou nos cálculos. 

Isso em princípio não significa que a casca que aparece na Lei de Ampère é o campo sobre o 

percurso de integração podendo ser devido a correntes internas ou externas a ele. Portanto, qualquer 

contribuição ao campo magnético que a casca tivesse na região r < R1 teria já sido automaticamente 

considerada no cálculo desse campo. Muito cuidado, no entanto, pois esta afirmação só pode ser 

feita a partir das condições de simetria do problema. Se a casca fosse paralelepipédica, por exemplo, 

a coisa seria diferente. 

 

d s . 
B 

R1 

R2 

r 
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 Finalmente, examinemos o caso r > R2: as suposições acerca da direção e sentido de 

B  

são as mesmas. É claro que o fato de que as correntes são iguais e opostas já nos leva a pensar que 

nessa região o campo será nulo. Porém, como não temos certeza disto, suponhamos que B é 

diferente de zero e que sua direção é tangente a círculos concêntricos tal como nos casos anteriores. 

Quanto ao sentido, suponhamos que seja o do campo da casca, pois esta está mais próxima do 

ponto considerado. 

 
 
Fig. 13 - O laço amperiano (círculo tracejado) envolve a corrente do condutor interno e externo. 


B  e 

ds   estão alinhados ao longo de todo o percurso de integração. 
 

Nesse caso o percurso de integração encerra as duas correntes que são iguais e opostas 

(Fig. 13). Logo, liqi  será nula: B2πr = 0 de onde vem que B = 0, pois r é um raio genérico e 2π uma 

constante. Portanto, é nulo o campo magnético na região r > R2. 

Ressaltamos mais uma vez que as Equações de Maxwell são gerais, mas a “chave do 

sucesso” para aplicá-las em situações práticas reside na escolha de superfícies e percursos de 

integração adequados. Esferas e círculos são de grande utilidade, mas em alguns casos usa-se 

cilindros, retângulos, cubos e outros. Depende da simetria das linhas de campo existentes no 
problema. Se usarmos superfícies e percursos de integração irregulares, as leis continuam válidas, 

mas E e B não podem ser fatorados (retirados de dentro da integral) porque não são constantes em 

todos os pontos da superfície ou do percurso de integração e a integral, a princípio, não será 

facilmente resolvível. 

  

d s 
. 

B 

R1 

R2 

r 


B∫ .ds = µ0iliq           ∴           Bdscos0o∫ = µ0iliq
Bds =∫ µ0iliq           ∴           B2πr = µ0iliq      
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4. Considerações Finais 

Concluímos o presente texto de apoio salientando, uma vez mais, a importância do estudo 

das Leis de Maxwell para um real entendimento do eletromagnetismo. Tivemos como objetivo aqui, 

apresentar uma breve introdução a essas leis, nos restringindo as Leis de Gauss para a Eletricidade 

e a Lei de Ampère de modo que possa ser útil a professores de disciplinas de Física Geral. A 

discussão sobre corrente de deslocamento, que completa a Lei de Ampère-Maxwell, assim como a 

Lei de Gauss para o magnetismo e a Lei de Faraday-Lenz serão consideradas em uma possível nova 

edição deste texto. 
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