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RESUMO

O princípio da relatividade de Galileu estabelece que as leis da mecânica são as mesmas em
qualquer referencial inercial. Isto implica no fato de que a força em mecânica newtoniana é
a mesma em todos os referenciais inerciais. Por exemplo, a força gravitacional é invariante
pois depende apenas da distância relativa entre os corpos. Porém, na eletrodinâmica a força
de Lorentz, responsável pela dinâmica das cargas, depende explicitamente da velocidade.
Como sabemos a velocidade de um corpo depende sempre do sistema de referencia adotado.
Sendo assim, será que o princípio da relatividade é aplicado ao eletromagnetismo? O que
aconte com o campo elétrico e o campo magnético em diferentes referenciais? Problemas
simples como o de uma carga em movimento na presença de um campo magnético uniforme,
a primeira vista, pode apresentar respostas diferentes dependendo do sistema de referencia
adotado. Para compensar esses efeitos indesejáveis, os campos elétrico e magnético devem
se transformar. A partir de exemplos simples veremos como construir uma transformação
para os campos que preserve a simetria de Galileu para baixas velocidades (v << c).
Veremos a existência de dois diferentes limites de Galileu no eletromagnetismo clássico, o
limite elétrico e o limite magnético, cada um deles com um conjunto diferentes de equações
para a transformação dos campos. Levando em conta que mudança de referencial é um
conceito abstrato para os estudantes, faremos uso dos recursos computacionais, em especial
as animações, para proporcionar uma melhor compreenção e visualização dos fenômenos
estudados.

Palavras-Chaves: Transformação dos Campos, Referenciais, Força, Animações.

Desse modo, o professor deve estar capacitado e preparado para fazer uso dos recursos
disponíveis e então fazer com que sua aula seja aceita e compreendida pelos alunos. O
fato de o docente trabalhar com esses recursos não elimina sua presença ativa em sala
de aula, pelo contrário, o professor agora tem o papel de mediar o fenômeno natural
com o fenômeno representado pelo recurso. Com isso, ele deve sempre contextualizar o
fenômeno modelado, pois o recurso sozinho não fará sentido ao aluno. Assim, o papel do
professor é fundamental para fazer a conexão entre os conhecimentos prévios dos alunos e os
fenômenos estudados através dos recursos tecnológicos fenômeno natural com o fenômeno
representado pelo recurso. Com isso, ele deve sempre contextualizar o fenômeno modelado,
pois o recurso sozinho não fará sentido ao aluno. Assim, o papel do professor é fundamental
para fazer a conexão entre os conhecimentos prévios dos alunos e os fenômenos estudados
Com isso, ele deve sempre contextualizar o fenômeno modelado, pois o recurso sozinho
não fará sentido ao aluno. Assim, o papel do professor é fundamental para fazer a conexão
entre os conhecimentos prévios dos alunos e os fenômenos estudados através dos recursos
tecnológicos fenômeno natural com o fenômeno representado pelo recurso.



ABSTRACT

Galileo’s principle of relativity states that the laws of mechanics are the same in any
inertial frame. This implies that force is invariant in any boost between inertial frames.
This is the case, for instance, of the gravitacional force, which depends only upon the
distance between the masses. However, in electrodynamics, the Lorentz force, which is
responsible for the dynamics of electric charges, explicitly depends on velocity, and as we
know the velocity of a body always depends on the adopted reference system. So is the
principle of relativity applied to electromagnetism? What happens to the electric field
and the magnetic field in different frames? Simple problems such as a moving charge in
the presence of a uniform magnetic field, at first glance, could give different results in
differents frames. To compensate for these undesirable effects, the electric and magnetic
fields must transform. In this work we study simple examples which can lead us to formulas
expressing the transformation of fields which is compatible with galilean symmetry for
low velocities (v << c). We will see that there are two different Galileo limits in classical
electromagnetism, the electric limit and the magnetic limit, each carrying a different set
of equations for the transformation of the fields. Considering that referential change is
an abstract concept for students, we will make use of computational resources, especially
animations, to provide a better understanding and visualization of phenomena in different
references.

Keywords: Field transformations, Referentials, Force, Animations.
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1 Introdução

Em 1632, Galileu estabeleceu que todas as leis da física são as mesmas em qualquer
referencial inercial. Esse é o princípio da relatividade postulado por Galileu, que está
na base da mecânica newtoniana. Será que esse princípio também se aplica às leis da
eletrodinâmica? Na eletrodinâmica nos deparamos com a força magnética, que depende
explicitamente da velocidade. Contudo, velocidade é um conceito dependente de referencial.
Na mecânica até aparecem forças dependentes da velocidade, como a força de atrito,
contudo aqui a força depende apenas da velocidade relativa entre o corpo e a superfície, e
esta é a mesma em todos os referenciais. O fato da força magnética depender diretamente
da velocidade da carga no referencial em questão provoca uma aparente inconsistência a
respeito da força magnética, já que a mesma pode apresentar valores diferentes dependendo
do sistema de referência adotado. Logo, a primeira vista a eletrodinâmica não parece ser
consistente com o princípio da relatividade postulado por Galileu(GRIFFITHS, 2017).

Einstein acreditava que assim como a mecânica clássica, a teoria eletromagnética
também deveria obedecer ao princípio da relatividade. Para tanto, contudo, Einstein
teve de modificar princípos anteriromente consagrados da mecânica newtoniana. Einstein
apresenta a teoria da relatividade restrita no seu artigo entitulado “Zur Elektrodynamik
bewegter Körper”(Sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento) (EINSTEIN, 1905),
publicado em 1905. Ele inicia o artigo abordando um problema já conhecido de indução
eletromagnética :

Como é bem conhecido, a eletrodinâmica de Maxwell - tal como usualmente

entendida no momento -, quando aplicada a corpos em movimento, produz

assimetrias que não parecem ser inerentes ao fenômeno. Considere-se, por

exemplo, a interação eletrodinâmica entre um imã e um condutor. O fenômeno

observável, aqui, depende apenas do movimento relativo entre o condutor e o

imã, ao passo que o ponto de vista usual faz uma distinção clara entre os dois

casos, nos quais um ou outro dos dois corpos está em movimento. (STACHEL,
2001)

O problema consiste em movimentar um imã nas proximidades de uma espira
condutora em repouso. Nesse caso, de acordo com a lei de Faraday, uma corrente é
induzida na espira. Agora, se mantemos o imã em repouso e a espira se movendo, obtém-se
o mesmo resultado, ou seja, uma corrente de mesma magnitude da anterior é induzida
na espira, conforme ilustrada na Figura 1. Assim, o surgimento da corrente induzida na
espira depende apenas do movimeto relativo entre o imã e a espira.

Quando o imã está em movimento e a espira em repouso (Figura 1a) surge nas
vizinhaça do imã um campo eletromotriz (efeito Faraday) que produz a corrente na espira.
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Figura 1 – Experimento de indução eletromagnética.

Já quando o imã está em repouso e a espira em movimento (Figura 1b), a força magnética
atuante nas cargas em movimento da espira é responsável pelo mesmo efeito. Note que a
explicação para o fenômeno nas duas situações são totalmente diferentes, um atribuido a
um processo elétrico e outro a um processo magnético, isso ocorre devido a mudança de
referencial. Não parece justo pensar que a eletrodinâmica é incosistente com o princípio da
relatividade, já que de acordo com esse experimento os resultados obtidos são exatamente
os mesmos.

Embora a exigência de que as leis do eletromagnetismo valham em todos os
referenciais inerciais exija uma modificação da mecânica, será que no limite de baixas
velocidades (v � c) conseguimos uma teoria compatível com a simetria de Galileu? Como a
própria mecânica se reduz neste limite à mecânica newtoniana é esperado que o consigamos
fazer. Tal limite da eletrodinâmica é conhecida com o nome de eletrodinâmica de Galileu.
Veremos que para baixas velocidades é de fato possível termos uma força dependente da
velocidade e ainda assim mantermos as transformações de Galileu, e, conforme discutido ao
longo da monografia, isto só é possível em virtude da existência de dois tipos de cargas com
sinais opostos. Mas para que possamos ter uma força dependentente da velocidade, como
é o caso da força de Lorentz, e ainda assim termos a mesma força em todos os referenciais
é fundamental que os campos se transformem. Considere, como primeiro exemplo, uma
carga em cima de uma mesa em movimento na presença de um campo magnético externo.
Dois observadores analisam o fenômeno, Ataliba que vê a mesa e a carga em movimento e
Francistônia que está sobre a mesa, conforme representado na Figura 2.

Figura 2 – Carga vista em movimeto por Ataliba e em repouso por Francistônia.
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Ataliba vê a carga em movimento num campo magnético e afirma que atua sobre
ela uma força magnética. No entanto, para Francistônia a carga está em repouso, e, como
cargas em repouso não interagem com campo magnético, afirma que a força resultante
sobre a caga é nula. Quem está correto? Estamos aqui com uma inconsistência em relação
a força que atua sobre a carga, pois aparentemente ela não é a mesma nos dois referenciais.

Como uma segunda reflexão, imagine que Ataliba prende a extremidade de uma
mola no teto e outra numa carga elétrica com uma determinada massa, essa mola sofre
um deformação e em seguida o sistema é mantido em equilíbrio. Ataliba liga um grande
eletroimã que produz um campo magnético uniforme. Nesse momento Francistônia passa de
bicicleta com um certa velocidade, como mostra a Figura 3. No referencial de Francistônia
existe a presença de uma força magnética atuando sobre a carga, já que essa se movimenta
em relação a Francistônia. Essa força não existia no referencia de Ataliba. Qual a deformação
sofrida pela mola no referencial de Francistônia? Ela é igual ou diferente da deformação
medida no referencial de Ataliba?

Figura 3 – Carga presa a uma mola vista por Ataliba e por Francistônia.

Questões como essas iram surgir durante este trabalho. E notaremos que essas
divergências surgem quanto estamos trabalhando com campos e forças que dependem da
velocidade. Nossa intenção é mostrar como a partir destes e de outros exemplos simples
podemos construir de forma consistente o eletromagnetismo de Galileu.

No próximo capítulo discutiremos de forma bem introdutória e a título de revisão
um pouco sobre o conceito de campo elétrico e de campo magnético. No terceiro capítulo,
buscaremos as leis de transformação para os campos impondo que eles preservem a
simetria de Galileu. Veremos neste capítulo a existência de na realidade dois limites
distintos de Galileu, os quais são chamados de limite elétrico e limite magnético.No
quarto capítulo, faremos uma discussão de como alguns livros de física abordam as
transformação dos campos. No quinto capítulo, selecionamos alguns exemplos para aplicação
das equações de transformação dos campos. Esses exemplos podem ser trabalhados em
disciplinas de física básica e também no ensino médio. No último capítulo, discutiremos
sobre os recursos computacionais aplicados ao ensino de física. Tendo em vista que
imaginar mudança de referencial é algo abstrato para o aluno, criamos animações para



12 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

representar alguns experimentos de pensamento discutidos neste trabalho a fim de deixar
mais claro a visualização do fenômeno. Portanto, este trabalho destina-se aos professores
dos cursos de física básica e do ensino médio que desejam aprefeiçoar seus conceitos sobre
eletromagnetismo e desejam trabalhar temas que não são abordados frequentemente nos
cursos física.



2 O Campo Elétrico e o Campo Magnético

Na natureza lidamos com diferentes tipos de interações. Corpos soltos de uma certa
altura vão ao chão, planetas orbitam o sol, ímãs se atraem ou repelem, toques sobre objetos
podem deslocá-los, corpos deslizando sobre superfícies interagem com estas sendo freados
em virtude do atrito, gases podem liquefazer e líquidos podem se tornar sólidos devido a
interações intermoleculares. Um dos grandes triunfos da física dos últimos séculos foi a
percepção de que todas estas podem ser reduzidas a poucas interações fundamentais. En-
quanto nossos dois primeiros exemplos decorrem da interação gravitacional todas os demais
são redutíveis a forças eletromagnéticas. Há, ainda, duas outras interações fundamentais,
estudadas na física nuclear, mas cujo diminuto alcance as torna pouco relevantes para o
estudo da maioria dos fenômenos cotidianos. As interações eletromagnéticas constituem o
foco central de nosso interesse nesta monografia. A ideia de que as interações magnéticas
que ocorrem entre ímãs e que forças elétricas são duas faces de uma mesma interação
fundamental é sutil e foi uma construção lenta e gradual historicamente. Em termos moder-
nos, podemos dizer que isto decorre do fato da carga fundamental responsável tanto pela
interação elétrica quanto pela magnética ser uma e a mesma - a chamada carga elétrica. A
fonte que produz campos elétricos são cargas elétricas enquanto para produzirmos campos
magnéticos devemos ter cargas elétricas em movimento1, o que é cotidianamente feito
através de correntes elétricas. A própria definição dos campos elétrico e magnético é feita
através da carga elétrica. Definimos o campo elétrico em um dado ponto do espaço a
partir da razão entre a força experienciada por uma carga teste em repouso colocada neste
ponto e sua carga. Conhecido o campo elétrico em um ponto do espaço, definimos o campo
magnético neste ponto com o uso de uma carga teste em movimento a partir da força de
Lorentz

−→
F = q

−→
E + q−→v ×

−→
B . (2.1)

Há uma série de sutilezas neste procedimento e foge ao nosso propósito nesta monografia
esmiuçá-las. O leitor interessado pode encontrar um tratamento detalhado nos capítulos 1
e 5 de (PURCELL, 2011). O primeiro termo do lado direito da equação (2.1) é denominado
força elétrica, já o termo dependente da velocidade é denominado força magnética. Nesta
equação estão presentes duas quantidades físicas importantes no eletromagnetismo, o
campo elétrico (−→E ) e o campo magnético (−→B ). No ensino médio e nas disciplinas de física
1 No século XIX se supunha que o próprio ímã era formado por correntes elétricas microscópicas. Contudo,

a compreensão do mecanismo fundamental responsável pela geração de campos magnéticos em ímãs
teve de aguardar o desenvolvimento da mecânica quântica. Hoje sabemos que além de cargas em
movimento produzirem campo magnético, o spin das partículas também é capaz de fazê-lo. Todavia,
nesta monografia estaremos em um âmbito puramente clássico de modo que para nós as fontes de
campo magnético serão apenas cargas em movimento.
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básica dos cursos universitários é comum não relacionarmos estas duas grandezas. Há,
contudo, uma relação entre elas e constitui o objetivo principal desta monografia estudá-la.
Neste capítulo faremos uma breve revisão histórica desta conexão e no próximo capítulo
aprofundaremos esta discussão.

Charles Augustin de Coulomb estudou a força de interação entre cargas em repouso,
tendo concluído experimentalmente que, para cargas puntiformes, a força elétrica é direta-
mente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da
distância entre elas, podendo ser atrativa (caso em que as cargas têm sinais contrários) ou
repulsiva (caso em que as cargas têm o mesmo sinal)2 Denotando por q1 e q2 as cargas
e por ~r o vetor posição de q2 com relação a q1, conforme representado na Fig.2, a lei de
Coulomb é expressa na forma

−→
F = q1q2

4πε0r2 r̂ , (2.2)

na qual r = |~r| é a distância entre as cargas, ε0 é a constante de permissividade do vácuo
(8, 854x109 C2

Nm2 ) e r̂ = ~r/r.

Figura 4 – Duas cargas elétricas q1 e q2 interagem à distância em virtude de uma força
elétrica. Caso possamos desprezar a dimensão espacial delas frente a distância
que as separa, isto é, se pudermos as considerar como cargas puntiformes, então
a força entre elas é dada pela lei de Coulomb 2.2.

A equação (2.2) define a força de interação apenas entre duas cargas puntiformes,
no caso de um número maior de cargas (ou no caso de uma distribuição contínua de cargas)
é necessário somar (ou integrar, no caso contínuo) vetorialmente as forças que cada carga
exerce individualmente. A validade deste procedimento é verificada empiricamente e isto é
conhecido como princípio da superposição.

Para que ocorra a interação entre duas cargas no espaço é necessário que uma
delas perceba a existência da outra. Porém, como isso ocorre? Para visualizarmos melhor
este mecanismo podemos introduzir o conceito de campo elétrico. O conceito de campo é
utilizado em diversas áreas da física, como a mecânica, termodinâmica, hidrodinâmica e o
2 O experimento de Coulomb é conhecido por sua dificuldade de execução. Detalhes sobre este experimento

e sobre o contexto histórico podem ser encontrados em (HEERING, 1992).
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próprio eletromagnetismo. Um campo segundo Richard Feynman é uma quantidade física
que assume diferentes valores em diferentes pontos do espaço (FEYNMAN, 2008).

O campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em uma região do espaço
que está sob influência de uma carga elétrica q (carga fonte) que altera as propriedades do
espaço ao redor de si de modo que uma outra carga q0 (carga de prova) colocada nessa
região fica sujeita a uma força exercida pela carga fonte (GUALTER; NEWTON; HELOU,
2001). Essa força é exercida sobre q0 devido ao campo elétrico gerado por q, desse modo, é
possível verificar a existência campo elétrico em determinada região do espaço.

Assim, podemos definir campo elétrico −→E em um ponto como a força que atua
sobre uma carga de teste q0 nesse ponto dividida pela carga teste,

−→
E =

−→
F

q0
. (2.3)

Substituindo esta definição na equação (2.2) vemos que o campo elétrico produzido
por uma carga puntiforme q em repouso é dado por:

−→
E = q

4πε0r2 r̂ . (2.4)

A Figura 5 mostra como são as linhas de campos para uma carga positiva e para
uma carga negativa.

Figura 5 – Campo elétrico produzido por uma carga puntiforme.

Note que, para o caso em que q > 0 o campo elétrico sempre aponta para fora,
Figura 5a e caso q < 0 o campo elétrico sempre aponta para dentro, Figura 5b. O campo
elétrico também atende ao principio da superposição, assim, o campo elétrico total em um
ponto do espaço devido a um número n de cargas é a soma da contribuição do campo de
cada carga no determinado ponto.

Estudamos a interação entre cargas em repouso. Mas o que acontece quando as
cargas estão em movimento? Para responder essa pergunta vamos analisar o seguinte
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experimento, que se baseia no fato de que correntes elétricas nada mais são do que
cargas elétricas em movimento. Dois fios paralelos são percorridos por correntes no mesmo
sentido, como mostra a Fig.6a. Observa-se que um fio exerce força sobre o outro sendo
essa atrativa. Quando o sentido de uma das correntes é invertido, como mostra a Figura
6b, a força também se inverte e passa ser repulsiva. Assim, existe algum tipo de ação
a distância entre os dois fios. Esta força tem várias características distintas da força
que estudamos anteriormente. Para começar, continua havendo uma força mesmo que
enovlvamos um dos fios por um condutor, não havendo a blindagem que ocorre com as
forças eletrostáticas (efeito Faraday). Isto exclui a possibilidade da força observada ser
oriunda de cargas superficiais estáticas no fio e demonstra que a força se deve ao movimento
das cargas(PURCELL, 2011). No entanto, o indício fundamental de que esta é de fato uma
força de outra natureza veio de uma outra observação empírica. Hans Christian Oersted

Figura 6 – Ao colocarmos dois fios paralelos entre si observarmos o surgimento de uma
força entre eles caso haja corrente passando por eles. Nota-se que esta força é
atrativa quando as correntes correm paralelas entre si e repulsiva caso contrário.

em 1819 observou que a agulha de uma bússula girava quando um fio próximo a bússula
conduzia corrente. Esse mesmo fenômeno ocorre quando um imã é colocado próxima a
uma bússola. Ações de ímãs produziam as forças magnéticas, conhecidas há muito tempo
e supostamente um fenômeno independente da eletricidade. Então, a corrente e o imã
produzem a mesma interação sobre a agulha da bússula. Assim, para entender a interação
entre correntes e outras cargas em movimento devemos introduzir o conceito de campo
magnético. Conforme comentamos anteriormente, a partir da força de Lorentz podemos
definir o campo magnético (−→B ) como sendo o vetor que determina a parte dependente da
velocidade da força sobre uma carga em movimento.

Como já mencionamos, uma carga q com velocidade −→v numa região onde existe
um campo magnético externo −→B , a carga interage com o campo magnético e atua sobre
ela uma força de natureza magnética. Essa forca é proporcial a |q|, a v e a B, e é definida
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pela seguinte equação:

−→
F = q−→v ×

−→
B (2.5)

A Figura 7 representa uma carga q positiva sob a ação de uma força magnética.
Note que a força magnética é perpendicular simultaneamente a velocidade e ao campo
magnético.

Figura 7 – Carga sob a ação de uma força magnética.

Vamos finalizar esse capítulo com uma pequena reflexão. Para uma carga q em
movimento com velocidade constante −→v na presença de um campo magnético a força
magnética atuando sobre a partícula é dada pela equação (2.5). Porém, (2.5) depende do
referencial. Se Ataliba dirige seu carro com a mesma velocidade −→v da carga, a velocidade
relativa entre a carga e Ataliba é nula. Nesse caso, a força magnética sobre a carga e
o campo magnético criado pela carga no referencial de Ataliba são nulos. Como isso é
possível? E o que acontece de fato com o campo elétrico e com o campo magnético medidos
no referencial de Ataliba? Eles são transformados? Buscaremos responder essa perguntas
no próximo capítulo.





3 Como os campos se transformam?

No capítulo anterior, discutimos um pouco a história do eletromagnetismo e vimos
de uma forma bem introdutória como surgiu a concepção de que fenômenos elétrico e
magnéticos estão relacionados. Em uma linguagem moderna podemos, apenas com os
conceitos apresentados no capítulo anterior, motivar em cursos introdutórios de eletromag-
netismo o papel fundamental que referenciais desempenham na discussão sobre quais são os
campos elétricos e magnéticos presentes. Um conjunto de cargas em repouso produz apenas
um campo eletrostático. No entanto, ao mudarmos de referencial veremos estas mesmas
cargas se movendo de forma que elas produzem também campos magnéticos. Portanto,
o campo magnético é uma grandeza dependente de referencial. Argumentos simples, a
serem desenvolvidos extensamente neste capítulo, mostram também que o campo elétrico
tem de se transformar ao mudarmos de referencial. Uma pergunta fundamental então é:
como os campos se transformam ao mudarmos de referencial? Inicialmente se supunha
que estas transformações deveriam ser compatíveis com as leis de transformação presentes
na mecânica clássica1. Neste caso, esperamos que a força que atue sobre a partícula seja
a mesma em todos os referenciais inerciais. Portanto, uma forma de buscarmos a lei
de transformação dos campos é impondo que eles se transformem de forma a manter a
força de Lorentz (2.1) invariante. Em outras palavras, podemos buscar transformação de
campos que compensem exatamente o fato da força de Lorentz depender da velocidade,
de forma que a força seja invariante, como bem estabelecido e verificado no âmbito da
mecânica. Acontece, contudo, que isto não é possível. Ao contrário de toda uma tradi-
ção estabelecida ao longo dos séculos XVII e XIX na qual distintos fenômenos foram
reduzidos à mecânica - como a acústica, a termodinâmica, física dos fluidos, etc. Com o
eletromagnetismo não apenas tal redução se mostrou inviável como o eletromagnetismo
ainda modificou a mecânica. Em vez das leis de transformação da mecânica newtoniana, o
campo eletromagnético é regido pelas leis da relatividade restrita2. E as implicações destas
leis de transformação geram efeitos mecânicos altamente não-intuitivos e revolucionários,
como a dilatação temporal, contração espacial, relatividade da simultaneidade, etc. E
tudo isto foi descoberto ao se investigar qual era o grupo de simetria, isto é, quais são as

1 Modernamente, isto significa dizer que o grupo de simetria esperado para a lei de transformação dos
campos deveria ser o grupo de Galileu, expressão matemática para a visão dos cientistas da época de
que o eletromagnetismo poderia ser redutível à mecânica, convicção expressa, entre outros lugares,
pela concepção de que a propagação da luz se daria como vibração mecânica em um meio, denominado
éter lumínifero. Boa parte da discussão deste capítulo encontra sua expressão natural na linguagem
de teoria de grupos. No entanto, evitaremos no corpo do texto usar o maquinário formal de teoria de
grupos e nos ateremos a fazer alguns comentários como nota de rodapé.

2 I.e., o grupo de simetria do eletromagnetismo é o grupo de Lorentz e não o de Galileu. Esperamos que
para velocidades muito baixas comparadas à da luz o primeiro recaia sobre o segundo, no entanto há
diversas sutilezas neste procedimento, conforme comentaremos ao longo do texto.
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regras de trasnsformações por trás da esturtura do eletromagnetismo, atestado pelo título
do artigo seminal de Einstein(EINSTEIN, 1905) - Sobre a eletrodinâmica dos corpos em
movimento. Usando o ferramental teórico da relatividade restrita podemos encontrar em
livros de eletromagnetismo avançado a demonstração das equações de transformações dos
campos, dadas pelas equações (GRIFFITHS, 2017).


−→
E ′‖ = −→E ‖ ;−→E ′⊥ = γ(−→E ⊥ +−→v ×−→B )
−→
B ′‖ = −→B ‖ ;−→B ′⊥ = γ(−→B − 1

c2
−→v ×

−→
E ) ,

(3.1)

Na qual γ = 1√
1− v2

c2

. Foge ao nosso propósito demonstrar ou trabalhar com estas expres-

sões nesta monografia. Nosso foco estará em mostrar que no limite de baixas velocidades
(v � c) podemos lidar com leis muito mais simples do que esta e que são diretamente
obteníveis a partir de exemplos físicos corriqueiramente estudados em cursos introdutórios
de eletromagnetismo. Apesar das leis de transformação (3.1) serem incompatíveis com as
transformações de Galileu, mostraremos que até ordem v/c é possível lidarmos com leis de
transformação para o campo que são compatíveis com as transformações Galileanas da
mecânica newtoniana (e obteremos o chamado eletromagnetismo de Galileu), contudo é im-
possível fazermos algo análogo para ordem v2/c2. Naturalmente, tais leis de transformação
podem ser matematicamente obtidas a partir das leis gerais (3.1), no entanto o processo é
extremamente sutil e fadado a erros, sendo, conforme argumentaremos, muito mais natural
fazê-lo a partir de experimentos de pensamento. De fato, suponha que tomemos a expansão
das equações (3.1) até ordem v/c. Nesta ordem temos que γ ≈ 1, de modo que

−→
E ′ = −→E +−→v ×−→B
−→
B ′ = −→B − 1

c2
−→v ×

−→
E

(3.2)

Sabemos que no limite de baixas velocidades, os resultados obtidos pela teoria da relativi-
dade são equivalentes aos da física clássica. Será que as equações (3.2) são compatíveis
com as leis de transformação de Galileu? Para tanto, elas devem satisfazer o princípio da
invariância da força. Será que as equações (3.2) satisfazem esta invariância? Para responder
essa pergunta vamos analisar o seguinte problema.

Considere que um partícula de carga positiva q se mova com velocidade constante
−→v c numa região onde existe a presença de um campo elétrico uniforme −→E e de um campo
magnético uniforme −→B . Dois observadores analisam o movimento da partícula. O primeiro
observador está num referencial S em repouso em relação ao solo e vê a partícula em
movimento. Já o segundo observador está em um referencial S ′ que se desloca em relação
ao solo com velocidade constante −→v . Qual será a força que atua sobre a partícula nesses
dois referenciais?

Em S a força sobre a partícula será:
−→
F = q(−→E +−→v c ×

−→
B ) . (3.3)
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Em S ′ a força sobre a partícula será:

−→
F ′ = q(−→E ′ +−→v ′c ×

−→
B ′) .

Substituindo a equação (3.2) em −→F ′ e lembrando que da regra de composição de
velocidade de Galileu −→v ′c = −→v c −−→v , então:

−→
F ′ = q[−→E +−→v ×−→B + (−→v c −−→v )× (−→B − 1

c2
−→v ×

−→
E )] ,

donde, comparando com a equação (3.3), obtemos

−→
F ′ = −→F − 1

c2 (−→v c −−→v )× (−→v ×−→E ) , (3.4)

Podemos notar que −→F 6= −→F ′ e com isso as equações (3.2) não formam um conjunto
de equações para transformação dos campos em baixas velocidades compatíveis as leis
de transformação de Galileu3. É possível, contudo, contruirmos leis de transformação
para os campos compatíveis com as as transformações de Galileu. Este é o denominado
eletromagnetismo de Galileu e foi pioneiramente desenvolvido por J.M. Lévy-Leblond e M.
Bellac(LÉVY-LEBLOND; BELLAC, 1973). Estes autores mostraram a existência de dois
limites de Galileu diferentes para o eletromagnetismo clássico e não apenas um. O primeiro
é o limite magnético que é válido quando os efeitos magnéticos são dominantes (cB >> E).
Já o segundo é o limite elétrico que é válido quando os efeitos elétricos dominam (E >> cB).
Esses limites são independente e não devem ser misturados. eles descrevem um conjunto
de equações que obedecem a relatividade de Galileu. O tratamento dos autores é bem
matemático e abstrato. Nosso propósito nesta monografia é chegar às mesmas conclusões
a partir de exemplos ao alcance de cursos introdutórios sobre eletromagnetismo.

3.1 Equações dos campos no limite magnético
Como mencionado no final da seção anterior, há dois regimes distintos nos quais

conseguimos construir leis de transformação para os campos que são compatíveis com o
grupo de simetrias de Galileu. Nesta seção, construíremos a partir de experimentos de
pensamento simples o primeiro deles, denominado limite magnético, por razões que ficarão
claras abaixo.

a) Carga elétrica sobre a ação de campos externos.

Uma carga q está sobre uma mesa que se desloca com velocidade constante −→v
(considere que algum agente externo provocou o movimento da mesa) em uma região na
3 Há, ainda, outros problemas com a lei de transformação (3.2). A composição de duas operações deste

tipo não produz uma transformação do mesmo tipo, portanto elas sequer formam um grupo, quanto
menos o grupo de Galileu. Por todas estas razões, há cientistas que recomendam evitar completamente
este conjunto de transformações por não terem sentido algum(LÉVY-LEBLOND; BELLAC, 1973).
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qual existe um campo magnético uniforme −→B e na ausência de qualquer campo elétrico
externo. Dois observadores, Ataliba e Francistônia, que estão em diferentes referenciais
analisam o fenômeno. Ataliba está em repouso em relação ao solo (referencial S) e vê a
mesa e a carga em movimento. Já Francistônia está sobre a mesa (referencial S ′) e se
desloca junto com a carga.

Ataliba afirma que atua sobre a carga uma força magnética dirigida para cima e que
a carga não permanecerá mais sobre a mesa (suponha que a força magnética seja intensa
o suficiente para vencer o peso da carga q). Para Francistônia a carga está em repouso
sobre a mesa, pois não existe movimento relativo entre a carga e Francistônia já que a
velocidade é a mesma. Como vimos no capítulo anterior, cargas em repouso não interagem
com campo magnético. Assim, Francistônia afirma que não atua força magnética sobre a
carga e a mesma permanecerá sobre a mesa. A Figura 8 representa a visão desses dois
observadores.

Figura 8 – Carga vista por dois observadores.

Nota-se que alguma coisa está em desacordo em relação a análise feita pelos dois
observadores. Como é possível a carga estar e não estar sobre a mesa ao mesmo tempo?
Ataliba e Francistônia devem concordar com o resultado, ou a carga permanecerá sobre
a mesa ou não permanecerá. A força medida por Ataliba no referencial S pode ser
determinada pela expressão da força de Lorentz (2.1) e é dada por

−→
F = q−→v ×

−→
B .

Sabemos que Francistônia deve concordar com essa força. Como não há nenhuma força
magnética para ela, concluímos que deve surgir algum campo novo no referencial S’. Este
campo deve ser de natureza eletromagnética, afinal se a esfera em cima da mesa fosse
neutra em nenhum dos dois referenciais haveria força, de modo que este novo campo deve
acoplar com a carga elétrica. Assim, a única possibilidade é que surja um campo elétrico
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em S’, apesar de não haver nenhum, por hipótese, em S. Denotando por −→E ′ este campo
temos que no referencial S ′ a força é determinada por

−→
F ′ = q

−→
E ′ .

Como argumentamos, devemos ter −→F = −→F ′, donde

q
−→
E ′ = q−→v ×

−→
B .

Portanto, a equação para o campo elétrico gerado no referencial S ′ será:

−→
E ′ = −→v ×−→B , (3.5)

ou seja, a existência do campo elétrico −→E ′ está diretamente relacionado com o campo
magnético −→B . Isso mostra que o campo elétrico e o campo magnético não são independentes,
existe uma relação entre eles que pode ser estabelecida por diferentes observadores. A
Figura 9 representa o campo gerado em S ′. E o que acontece com o campo magnético no

Figura 9 – Campo gerado atuando sobre a carga.

referencial S ′? Para respondermos a esta pergunta, imaginemos, agora, que Ataliba esteja
se deslocando com velocidade −→u . Como vimos, no referencial de Ataliba, denotado por S ′′,
surge um campo elétrico dado por

−→
E ′′ = −→u ×−→B . (3.6)

Além disto, neste referencial a carga se move com velocidade −→v −−→u , donde a força que
Ataliba atribuirá a carga será agora

−→
F ′′ = q

−→
E ′′ + q(−→v −−→u )×−→B ′′ = q−→u ×

−→
B + q(−→v −−→u )×−→B ′′ . (3.7)

Impondo que −→F ′′ = −→F obtemos

(−→v −−→u )×−→B = (−→v −−→u )×−→B ′′ . (3.8)
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Como isto deve ser verdade para qualquer ~u, em qualquer direção, concluímos que ~B = ~B′′,
isto é, o campo magnético é invariante. Se desejarmos, podemos relacionar diretamente
os campos entre os referenciais S ′ e S ′′, situação na qual há tanto campo elétrico quanto
campo magnético em ambos os referenciais. Denotando por ~V = ~u− ~v a velocidade de S ′′

com respeito a S ′ temos, pelas equações (3.5) e (3.6), que
−→
E ′′ = −→E ′ +−→V ×−→B ′
−→
B ′′ = −→B ′ .

(3.9)

Estas leis de transformação para os campos mantém a força invariante4. Chama a atena-
ção a assimetria das transformações dos campos elétricos e magnéticos. Esta assimetria
é apenas aparente, como veremos há outro conjunto de transformação que inverte os
papéis destes campos. Tal assimetria se deve ao fato de que neste exemplo temos que
o campo magnético é muito mais intenso do que o elétrico, i.e., | ~B|c >> | ~E|. Isto é
claramente válido no referencial S, no qual não há campo elétrico, e também válido nos
demais, já que estamos sempre supondo que as velocidades entre os diferentes referen-
ciais envolvidos é sempre muito menor do que a da luz. Como temos a dominância do
campo magnético, o conjunto de transformações (3.9) é denominado limite magnético.
Nesse problema trabalhamos com campos externos atuando sobre a carga, sem nos pre-
ocuparmos com as fontes dos campos. Antes de estudarmos o limite elétrico, vejamos
como as fontes dos campos no limite magnético se transformam ao mudarmos de referencial.

b) Carga sob ação de campos produzidos por um fio .

Em um fio eletricamente neutro as cargas negativas se movem com velocidade
constante (na média) −→v e as cargas positivas estão em repouso. A Figura 10a mostra
a distribuição de cargas no fio, na qual representamos as cargas positivas à direita e
as negativas à esquerda para melhor visualização, mas na realidade tais cargas estão
sobrepostas. De forma mais precisa, supomos que a densidade de cargas ρ no fio é nula,
mas a densidade de corrente não o é. Para um observador num referencial S em repouso em
relação ao solo, existe uma corrente elétrica I percorrendo o fio devido ao movimento das
cargas negativas, consequantemente uma densidade de corrente −→J 6= 0. Se colocamos uma
carga q em repouso nas proximidades do fio qual será a força que atua sobre a carga? Vamos
supor que as cargas no fio estão proximas o suficiente de modo que podemos considerá-las
uma linha de cargas. Em relação ao referencial S, as cargas positivas têm densidade linear
de cargas λ+ = λ e as cargas negativas λ+ = −λ, de modo que a densidade de cargas total
é nula, de forma que este fio não produz campo elétrico. Porém, devido ao movimento das
4 Além disto, conforme trabalhado neste exemplo, fica claro que a composição de duas transformações

deste tipo, é também uma transformação do mesmo tipo. De fato, estas transformações são elementos
do grupo de Galileu. Por esta razão, elas são exemplo do chamado eletromagnetismo de Galileu.
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cargas, um campo magnético é produzido. No entanto, como a carga q está em repouso,
não existe interação entre q e o campo magnético criado pelo fio. Logo, a força resultante
sobre a carga é nula, −→F = 0.

Figura 10 – Cargas em movimento num fio.

Consideremos agora um observador num referencial S ′ que se move com a mesma
velocidade das cargas negativas, −→v . Qual a força que atua sobre a carga q no referencial S ′?
Será que encontraremos o mesmo resultado? Em S ′ as cargas negativas estão em repouso
enquanto que as cargas positivas se movem com velocidade −−→v . Nesse caso, notamos que
a corrente não se altera, logo, I ′ = I. Com isso, o fio ainda produz campo magnético que
será o mesmo produzino no referencial S, ou seja, −→B ′ = −→B . A Figura 10b representa o fio
no referencial S ′. Mas, agora, a carga q está em movimento com velocidade −−→v , de modo
que existe uma força magnética atuando sobre q, dada por:

−→
F ′mag = −q−→v ×−→B . (3.10)

Alguma coisa está estanha! No referencial S a força é nula e em S ′ existe uma força
magnética. Como sabemos, a força resultante sobre uma partícula deve ser a mesma em
todos os referenciais inerciais. Logo, o que esta acontecendo? Como no exemplo anterior,
deve surgir em S ′ um campo elétrico, de forma a fazer a correção necessária e com isso
manter a força nula em S ′. De fato, como vimos no exemplo anterior, surge em S ′ um
campo elétrico −→E ′ = −→v × −→B de forma que a força resultante é de fato nula, conforme
esperado. No entanto, uma pergunta central se coloca aqui. Quem está gerando esse
campo?

Para que o fio produza um campo elétrico em S ′ é necessário que nesse referencial
o fio não esteja mais localmente neutro, de modo que a densidade linear total de cargas
não seja nula em S ′. Como isso é possível?

Primeiro vamos escrever quem será a densidade linear de carga em S. Suporemos,
por simplicidade, que a densidade de cargas positivas no fio seja uniforme. Como o fio é
localmente neutro, isto significa também que a densidade de cargas negativas também
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é uniforme. Analisemos um elemento de comprimento ∆x do fio, na qual há uma carga
Q > 0 de cargas positivas e, portanto, uma carga −Q de cargas negativas, de forma que

λ+ = Q
∆x

λ− = − Q
∆x .

(3.11)

Agora vamos olhar para o referencial S ′ e analisar o que acontece com as densidades
de cargas. Por simetria, esperamos que em S ′ a densidade de cargas de cada tipo seja
uniformme também. No entanto, nada garante a densidade de cargas positiva seja igual
à densidade de cargas negativas. De antemão, inclusive, esperamos que não seja, afinal
sabemos que em S’ há um campo elétrico. Digamos que o comprimento agora ocupado
pela carga Q seja ∆x′+ e que o comprimento ocupado pela carga −Q seja ∆x′−. Desta
forma, 

λ′+ = Q
∆x′+

λ′− = − Q
∆x′−

.
(3.12)

Podemos encontrar ∆x′+ e ∆x′− através da contração de Lorentz que é conhecida da
relatividade restrita. Ganharemos alguns insights interessantes ao começarmos pela análise
relativística. Como as cargas positivas estão em repouso em S, temos pela contração de
Lorentz(NUSSENZVEIG, 2014) que

∆x′+ = ∆x
γ
, (3.13)

na qual γ =
(
1− v2

c2

)− 1
2 . Desta forma,

λ′+ = γλ+ = γλ . (3.14)

Por outro lado, o referencial de repouso das cargas negativas é S ′, donde

∆x = ∆x′−
γ

. (3.15)

Assim,
λ′− = λ−

γ
= −λ

γ
(3.16)

Note que a densidade cargas positivas é maior em S ′ do que em S, mostrando que a mesma
quantidade de carga agora está distribuida em um menor comprimento, ou seja, ocorreu
uma contração de comprimento. Ao contrário, as cargas negativas estão distribuidas em
um comprimento maior em S ′ do que em S provocando uma redução da densidade linear
de cargas em S ′. Portanto, a densidade total de cargas no referencial S ′ será

λ′ = λ′+ + λ′− =
(
γ − 1

γ

)
λ (3.17)
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Fazendo uma aproximação em série de Taylor em primeira ordem em γ e 1
γ
, temos:

γ =
(

1− v2

c2

)− 1
2

≈ 1 + v2

2c2 ,

1
γ

=
(

1− v2

c2

) 1
2

≈ 1− v2

2c2 .

Logo, substituindo as aproximações acima na equação (3.17), obtemos

λ′ = v2λ

c2 = v(vλ)
c2 .

Como a corrente I que atravessa o fio em S é dada por λv, temos que5

λ′ = vI

c2 (3.18)

Como visto nos cursos de física básica, o campo elétrico produzido pela densidade de carga
(λ′) pode ser obtido pela lei de Gauss e é dado por

−→
E ′ = λ′

2πε0r
r̂ = vI

2πε0c2r
r̂ .

A velocidade da luz pode ser relacionada com ε0 e com µ0 pela relação

c = 1
√
ε0µ0

, (3.19)

de forma que o campo elétrico em S ′ pode ser escrito na forma

−→
E ′ = v

(
µ0I

2πr

)
r̂.

O campo magnético produzido pelo fio no referencial S pode ser determinado pela lei de
Ampère e é dado por

−→
B = µ0I

2πr ϕ̂

de forma que o campo elétrico no referencial S ′ satisfaz à relação
−→
E ′ = −→v ×−→B . (3.20)

Voltemos agora a nosso problema, posto no início desta seção e ilustrado na Figura 10
- qual a força que atua em uma carga teste, posta em repouso no referencial S. Como
vimos, em S tal força é nula, de forma que o mesmo deve ser verdade em S ′. Neste outro
referencial, há a atuação de uma força magnética na carga, dada na equação (3.10). Vemos,
agora, que há também uma força elétrica, de forma que a força resultante atuante na carga
teste é

−→
F ′ = −→F ′mag +−→F ′ele = −q−→v ×−→B + q−→v ×

−→
B = 0!

5 No referencial S′ a corrente é dada por I ′ = λ′
+v. Pela equação (3.14) temos, ao desprezar termos de

ordem cúbica na velocidade, I ′ = I, como havíamos mencionado anteriormente.
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Portanto, como esperavamos −→F ′ = −→F = 0, ou seja, a força sobre q é a mesma nos dois
referenciais.

Podemos escrever a relação (3.18) de uma outra forma. Consideremos que as cargas
atravessam uma seção reta de área A. Ao dividirmos ambos os lados da equação (3.18) por
A relacionamos a densidade volumétrica de cargas (ρ′) com a densidade de corrente (−→J ),

ρ′ = vJ

c2 .

Observe, ainda, que caso tivéssemos ido para um referencial S ′′ que se movesse com relação
à S em uma direção perpendicular a do fio, a densidade de cargas não se alteraria. De
fato, neste caso não haveria qualquer modificação na distância entre as cargas. Assim,
vemos que para a transformação da densidade de cargas importa apenas a componente da
velocidade ao longo da direção na qual há corrente. Portanto, a generalização da expressão
anterior que relaciona a densidade de cargas em um referencial S’ qualquer que se move
com velocidade ~v (mas sempre supondo v � c) com relação à S é dada por6

ρ′ = −
−→v ·
−→
J

c2 . (3.21)

Esta expressão encontra-se simplificada pelo fato de em S termos, por hipótese, ρ = 0.
Podemos generalizá-la da mesma forma que fizemos na subseção anterior7, obtendo

ρ′ = ρ−
−→v ·
−→
J

c2 . (3.22)

A relação entre os campos elétricos produzidos por estas densidades de carga em cada
referencial é

−→
E ′ = −→E +−→v ×−→B , (3.23)

re-obtemos a equação para a transformação do campo elétrico anteriormente escrita na
equação (3.9).

Assim, temos as equaçãos de transformação dos campos no limite magnético e
também as equações de transformação das fontes de campos, que seguem reproduzidas
abaixo. 

−→
B ′ = −→B
−→
E ′ = −→E +−→v ×−→B

(3.24)

6 Pode-se objetar que a expressão (3.21) aparentemente leva a medidas diferentes para a carga do fio
quando observada por diferentes referenciais, já que o fio era neutro em S. Esta, no entanto, é uma
patologia do fio infinito. Note que mesmo no referencial S a conservação de cargas é um aspecto sutil,
já que devemos estar continuamente alimentando o extremo superior do fio com novas cargas (veja
figura 10). Para analisarmos a invariância da carga devemos analisar uma situação mais física. Suponha
que tenhamos uma distribuição localizadas de correntes magnetostáticas, de tal forma que ∇ · −→J = 0.
Pode-se demonstrar neste caso que

∫ −→v · −→J dV = −→v ·
∫ −→
J dV = 0, com a integral se estendendo por

todo o espaço. Desta forma, se a carga total é nula em S, também o é S′.
7 Para tanto, devemos novamente introduzir um terceiro referencial. Omitimos os detalhes por serem

totalmente análogos ao procedimento anterior.
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e para as fontes 
−→
J ′ = −→J

ρ′ = ρ− −→v ·
−→
J

c2

(3.25)

Antes de passarmos ao limite elétrico, gostaríamos de tecer alguns comentários sobre
os resultados que obtivemos. Conforme discutido na seção anterior, o limite magnético se dá
no limite em que | ~B|c� | ~E|. A contrapartida para as fontes é que devemos ter | ~J | � |ρ|c,
algo que se verifica no exemplo explorado nesta subseção. Note que este limite é possível
apenas em virtude da existência de dois sinais distintos de carga elétrica. Em qualquer
sistema contendo cargas de apenas um sinal é impossível termos o limite magnético. Em
particular, a interação gravitacional, cuja formulação relativística se dá na relatividade
geral, não possui um limite galileano do tipo magnético. De fato, há apenas uma teoria
compatível com Galileu da interação gravitacional, a teoria da gravitação universal de
Newton. Quando há cargas de sinal contrário, contudo, conseguimos juntar o efeito de
um número macroscópico de cargas e ainda assim termos um corpo neutro, como ocorre
cotidianamente nos fios. Nestes sistemas, o termo em ordem v/c do campo produzido pelo fio
se torna o termo dominante, algo que jamais ocorreria na gravitação. E assim conseguimos
observar efeitos magnéticos em nosso tão não-relativístico cotidiano(FEYNMAN, 2008).
Desta forma, vemos que o limite magnético é, em essência, relativístico. O próprio campo
magnético é já uma manifestação relativística e, para entendermos mecanicamente a lei
de transformação para as fontes devemos empregar a mecânica relativística. Só assim
entendemos porque a densidade de cargas não é invariante (contração de Lorentz) e porque
a corrente o é. Note que esta última é tão esquisita quanto a anterior da perspectiva
newtoniana. Afinal, sendo J = ρv, e, esperando newtoniamente que ρ não mude mas
que a velocidade mude, era de se esperar que a densidade de corrente mudasse de um
referencial para o outro. E para explicar a sua invariância necessitamos de argumentos
relativísticos, como detalhado nesta seção. E sua invariância é observada cotidianamente,
ao atribuírmos a mesma corrente I em diferentes referenciais. De fato, esta transformação
não-intuitiva para a corrente foi um entrave histórico considerável. Conforme discutido
em (PURCELL, 2011), demorou para que se tornasse consensual a visão de que correntes
nada mais eram do que cargas em movimento. No início haviam três campos distintos
de estudo, a eletricidade, o magnetismo e o galvanismo, este último ramo se ocupando
das correntes. Contudo, este é apenas um dos limites clássicos do eletromagnetismo. Na
próxima seção voltaremos nossa atenção para o limite elétrico.

3.2 Equações dos campos no limite elétrico

Na seção anterior vimos um conjunto de transformações para os campos que
são compatíveis com as leis de transformação da mecânica newtoniana. Comentamos a
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assimetria existente entre as transformações do campo magnético e elétrico e mostramos
como isto pode ser compreendido a partir de uma análise das fontes que produzem estes
campos. Este, contudo, não é o único tipo de limite possível. Conforme vimos anteriormente,
o limite magnético ocorre quando | ~J | � |ρ|c. Mencionamos, ainda, que este limite era
possível tão somente em virtude da existência de cargas de sinais opostas. O limite
elétrico é caracterizado em situações para as quais | ~J | � |ρ|c. Os campos produzidos por
estas fontes satisfazem | ~B|c� | ~E|, ao contrário do que ocorreu na seção anterior. Caso
houvesse apenas um tipo de carga, como ocorre na interação gravitacional, este seria o
único limite possível. Em resumo, enquanto em mecânica relativística usual (excluindo-se
quaisquer interações elétricas) temos que no limite de baixas velocidades sempre temos
a parte espacial dos quadrivetores em módulo bem menor do que a parte espacial (para
o quadrivetor deslocamento, por exemplo, |∆~r| � ct), no eletromagnetismo temos duas
possibilidades para o limite de baixas velocidades. Nesta seção, ilustraremos o limite
elétrico em dois experimentos mentais.

a) Campo elétrico e magnético produzido por um fio.
Em seu referencial, Ataliba dispõe de um fio, no qual não passa corrente elétrica,

mas no qual há uma densidade uniforme de carga dada por λ. Ataliba observa, portanto,
que em seu referencial há apenas um campo elétrico, o qual pode ser diretamente calculado
a partir da lei de Gauss, mas nenhum campo magnético. Francistônia, contudo, se move
paralelamente ao fio com velocidade ~v. Para ela, há no fio, além de uma distribuição
uniforme de cargas, uma corrente no fio. Desta forma, Francistônia percebe a existência de
um campo magnético em seu referencial, que não estava presente no referencial de Ataliba.
A pergunta que nos colocamos, a exemplo do que fizemos na seção anterior, é como se
relacionam os campos nos referenciais de Ataliba e de Francistônia. A Figura 11 representa
o fio visto no referencial de Ataliba e no referencial de Francistônia.

Figura 11 – Fio visto no referencial de Ataliba em que as cargas estão em repouso e no
referencial de Francistônia no qual as cargas tem movimento.

Aqui seguiremos, contudo, um caminho um pouco diferente. Em vez de primei-
ramente obtermos a transformação dos campos e posteriormente examinaremos como



3.2. EQUAÇÕES DOS CAMPOS NO LIMITE ELÉTRICO 31

se transformam as fontes que os produzem, inverteremos aqui a abordagem. Este é o
procedimento mais simples neste caso pois, como comentamos na abertura desta seção, o
limite elétrico corresponde ao caso no qual | ~J | � |ρ|c que é exatamente o limite no qual a
mecânica clássica usual opera. Desta forma, a lei de transformação para as fontes neste
caso será exatamente a lei de transformação que estamos cotidianamente acostumados
desde os cursos introdutórios de mecânica. Vemos, portanto, que neste caso a densidade
de cargas deve ser invariante de Galileu8, de forma que λ′ = λ. Além disso, enquanto no
referencial de Ataliba por hipótese não há corrente, Francistônia percebe a existência de
uma corrente

I ′ = λ′v = λv . (3.26)

Nossos resultados podem ser imediatamente generalizados de forma semelhante a que
fizemos na seção anterior. As leis de transformação para as fontes no limite elétrico
(| ~J | � |ρ|c) são dadas por ρ

′ = ρ ,
−→
J ′ = −→J − ρ−→v .

(3.27)

Agora que conhecemos as leis de transformação dos campos, vejamos como os campos se
transformam entre os referenciais. Voltando a nosso exemplo, como λ = λ′, temos que o
campo elétrico em ambos os referenciais é o mesmo. Pela lei de Gauss, temos que ele é
dado por

~E ′ = ~E = λ

2πε0r
r̂ . (3.28)

Resta apenas determinar o campo magnético existente no referencial de Francistônia. Nos
cursos introdutórios vemos que o campo magnético criado por um fio que transporta
corrente I ′ é dado por

−→
B ′ = µ0I

′

2πr ϕ̂ . (3.29)

Pela expressão (3.26) obtemos
−→
B ′ = µ0λv

2πr ϕ̂ . (3.30)

Por fim, substituindo a equação (3.28), verificamos que

−→
B ′ = µ0ε0Evϕ̂ . (3.31)

Esta nossa expressão pode ser escrita em uma forma manifestamente covariante ao notarmos
que Evϕ̂ = −~v × ~E. Além disso, sabemos que c2 = (µ0ε0)−1, nos deixando com nossa
expressão final

−→
B ′ = −~v ×

~E

c2 . (3.32)
8 Note que aqui qualquer efeito de contração de Lorentz pode ser desprezado. De fato, a primeira correção

devido a este efeito foi obtida na equação (3.22. Contudo, enquanto na seção anterior tal correção era
significativa, em virtude de termos | ~J | � |ρ|c, aqui esta correção pode ser seguramente ignorada.
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Este exemplo ilustra que se temos puramente campo elétrico em um dado ponto do espaço
em um certo referencial, teremos neste mesmo ponto um campo magnético em qualquer
outro referencial que se mova com respeito ao primeiro em uma direção que não seja
paralela à direção do campo elétrico no ponto em consideração.

O resultado anterior vale apenas quando em S não há campo magnético algum.
Podemos generalizar nosso resultado, de modo semelhante ao realizado na seção anterior.
No caso mais geral, obtemos (desde que | ~B|c� | ~E|)

−→
E ′ = −→E ,
−→
B ′ = −→B − 1

c2
−→v ×

−→
E .

(3.33)

A composição de duas transformações do tipo anterior fornecem uma transformação do
mesmo tipo, ao contrário do que ocorria com as equações (3.2), como comentado anterior-
mente neste capítulo. O conjunto de transformações (3.27) e (3.33) caracterizam o que
é conhecido como limite elétrico do eletromagnetismo de Galileu. No próximo exemplo
veremos que este conjunto de transformações deixa a força de Lorentz sobre fios invariantes
(ao contrário do que ocorreria se usassemos as equações (3.2)).

b) Força em um fio
A Figura 12 apresenta dois fios paralelos. Em S, referencial de Ataliba, o fio 1

está neutro, porém transporta uma corrente ~J1. Já o fio 2 é o mesmo que estava presente
no exemplo anterior, apresentando para Ataliba uma distribuição uniforme de carga e
nenhuma corrente. Para Ataliba, portanto, não há qualquer força sobre o fio 1. Tal qual no
exemplo anterior, Francistônia se desloca paralelamente ao fio com velocidade −→v . Como
vimos, para Francistônia o fio 2 produz um campo magnético, o qual exerce uma força
sobre o fio 1. Como pode Francistônia perceber uma força sobre o fio 1 quando Ataliba não
constata a existência de nenhuma força? Para resolvermos este problema necessitaremos de
tudo o que desenvolvemos até aqui. Primeiramente, determinemos qual a força magnética
que Francistônia observa atuando no fio 1. Para tanto, é mais simples calcularmos a força
por elemento de volume. Como o fio 1 está no limite magnético, sabemos pela seção anterior
que a densidade de corrente ~J ′1 medida por Francistônia no fio 1 é a mesma atribuída por
Ataliba, dada por hipótese por ~J1. Assim, a força magnética por unidade de volume sobre
o fio 1 no referencial de Francistônia é dada por ~F ′mag = ~J1 × ~B2, na qual ~B2 é o campo
magnético criado pelo fio 2 no referencial S ′ na posição do elemento de volume do fio 1
analisado. Pela equação (3.32) vemos que

~F ′mag = − ~J1 ×
(~v × ~E2)

c2 . (3.34)

Portanto, deve haver alguma força de natureza elétrica no referencial de Francistônia. E
de fato devemos ter uma, afinal o fio 1 está no limite magnético e portanto, como visto
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Figura 12 – Força entre fios paralelos visto por Ataliba e por Francistônia.

na seção anterior, se ele é localmente neutro em S não pode ser localmente neutro em S ′.
Denotando por ρ′ a densidade de carga em S ′, temos que haverá para Francistônia também
uma força elétrica no elemento de volume do fio 1 em questão dada por ~F ′ele = ρ′ ~E2. Note
que como o fio 2 está no limite elétrico, o campo elétrico que ele produz em cada ponto
do espaço é o mesmo tanto para Ataliba quanto para Francistônia. Pela equação (3.21),
vemos que a força elétrica é dada por

~F ′ele = −
−→v ·
−→
J 1

c2
~E2 . (3.35)

Portanto, a força sobre o fio 1 medida por Francistônia é dada por

~F ′ = ~F ′mag + ~F ′ele = −
−→
J 1 ·
−→
E 2

c2 ~v = 0 , (3.36)

na qual usamos a identidade vetorial −→A × (−→B × −→C ) = (−→A · −→C )−→B − (−→A · −→B )−→C . Desta
forma, Francistônia concorda com Ataliba que sobre o fio 1 não há qualquer força.

Estes exemplos, e muitos outros análogos, mostram que a força sobre fios é invariante
ao usarmos as leis de transformação dadas nas equações (3.27) e (3.33). Mais formalmente,
pode-se demonstrar que a força de Lorentz ρ ~E + ~J × ~B é invariante frente a estas
transformações.

3.3 Eletromagnetismo de Galileu - resumo dos resultados obtidos
Sabemos que em eletromagnetismo forças dependentes da velocidade são observadas

cotidianamente, como consta na força de Lorentz. Uma vez que nossa experiência cotidiana
é compatível com a descrição newtoniana da mecânica, cujo grupo de simetria é Galileu,
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uma pergunta natural que se coloca é: será possível fazer uma teoria do eletromagnetismo
cujo grupo de simetria é o grupo de Galileu? O fato disto não ser possível conduziu Einstein
a uma nova mecânica, contudo no regime de baixas velocidades é possível elaborarmos
uma tal teoria, conhecida pelo nome de eletromagnetismo de Galileu, válida até ordem
linear na velocidade. Como força é um invariante de Galileu, podemos empregar exemplos
simples para motivar a construção desta teoria. No entanto, devido à existência de dois
tipos de carga de sinais contrários temos dois limites possíveis de baixa velocidade das
transformações de Lorentz - um para o qual a componente zero do quadrivetor corrente
predomina sobre a parte espacial e outro no qual é desprezível. O primeiro destes regimes
é denominado limite elétrico e o segundo limite magnético.

Sintetizemos em uma tabela os resultados obtidos nas seções 3.1 e 3.2. Na primeira
coluna da Tabela 1 encontram-se as equações de transformação dos campos e na segunda
coluna as equações de transformação das fontes. A primeira linha corresponde ao limite
magnético enquanto a segunda corresponde ao limite elétrico.

Campos Fontes

1)


−→
B ′ = −→B
−→
E ′ = −→E +−→v ×−→B

a)


−→
J ′ = −→J

ρ′ = ρ− 1
c2
−→v ·
−→
J

2)


−→
E ′ = −→E
−→
B ′ = −→B − 1

c2
−→v ×

−→
E

b)

ρ
′ = ρ
−→
J ′ = −→J − ρ−→v

Tabela 1 - Equações de transformação dos campos e das fontes.

Além de estudarmos como os campos se transformam e como se transformam as fontes que
os produzem, investigamos também a força entre fontes e campos produzidos por outras
fontes. Em particular, na seção 3.1 analisamos a interação entre campos no limite magnético
e fontes no limite elétrico (força que um fio exerce sobre uma carga). Isto corresponde a
combinarmos os elementos 1b da tabela anterior. Mostramos que para esta combinação a
força de Lorentz é um invariante de Galileu. Já na seção 2, estudamos a força que campos
no limite elétrico exercem sobre fontes no limite magnético (a força que uma distribuição
linear de cargas exerce sobre um fio que transporta corrente). Este caso corresponde a
combinarmos os elementos 2a da tabela anterior. Mostramos que neste caso também a força
de Lorentz é um invariante de Galileu. Não estudamos, contudo, combinações do tipo 1a
ou 2b. Nestes casos, contudo, pode-se mostrar que a força de Lorentz não é um invariante
de Galileu(LÉVY-LEBLOND; BELLAC, 1973). Analisemos, por exemplo, o caso 2b. Neste
caso, | ~B|c� | ~E| e | ~J | � |ρ|c. Desta forma, na combinação 2b o termo ~J × ~B da força de
Lorentz é, em módulo, inteiramente desprezível frente ao termo elétrico. Se desprezarmos
completamente este termo e escrevermos a força entre cargas e campos no caso 2b apenas
como ~F = ρ ~E teremos uma força que satisfaz imediatamente a invariância de Galileu (já
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que no caso 2b tanto o campo elétrico quanto a densidade de carga são invariantes). A este
caso de invariância galileana podemos denominar eletrostática. Note que caso houvesse
apenas um tipo de carga, a combinação 2b seria a única possível no limite de baixas
velocidades e neste caso é impossível formar uma força invariante dependente da velocidade.
Isto é o que acontece com a gravitação. A partir da teoria da relatividade geral, a única
aproximação que podemos fazer que preserva a simetria de Galileu é a aproximação em
ordem 0 que é justamente a teoria da gravitação universal de Newton. Com cargas de
sinais contrários, contudo, conseguimos montar uma teoria que corresponde a um limite
não trivial das transformações de Lorentz (no sentido em que deixamos ainda termos
dependentes de v/c) mas que ainda é compatível com a simetria de Galileu. Esta foi uma das
razões para o sucesso das tentativas pioneiras de estabelecer uma teoria para o magnetismo
e para efeitos de indução, como a lei de Faraday, por cabeças inteiramente dominadas
pela visão newtoniana, ainda que estes sejam fenômenos genuinamente relativísticos. A
combinação dos elementos 1a da tabela anterior também não deixam invariante a força de
Lorentz. Este regime corresponde ao que chamamos magnetostática. Neste caso, a força
invariante é dada apenas pelo termo magnético ~J × ~B. No capítulo 5 aplicaremos estas
ideias e leis de transformação em alguns problemas interessantes, mas antes dedicaremos
um curto capítulo a examinar como os livros didáticos tradicionalmente abordam a questão
da transformação dos campos.





4 Como os livros abordam as transformações
dos campos

Nas seções anteriores apresentamos o conceito de campo elétrico e de campo
magnético e também como esses campos se transformam em diferentes referenciais. Agora
surge uma grande pergunta. Como os livros de física abordam esses temas? Para respondê-la,
analisaremos alguns livros de física do ensino médio e do ensino superior.

Analisamos três livos, um de ensino médio que foi o livro Física 3 do Alberto
Gaspar e dois do ensino superior que foram os livros: Física III do Young & Freedman e o
livro Física uma abordagem estratégica do Randall.

O primeiro livro analisado foi Física 3 do Alberto Gaspar, que apresenta uma
linguagem simples, de fácil entendimento e muito contextualizado. Porém, ele apresenta
pouca relação entre o campo elétrico e o campo magnético. O autor anucia pela primeira
vez uma relação direta entre esses dois campos no capítulo 10, no qual trata da indução
eletromagnética. Até esse momento, o leitor não é capaz de relacionar o campo elétrco
com o magnético e acredita que eles são quantidades físicas independentes. Já no capítulo
12 Gaspar apresenta alguns elementos sobre a teoria da relatividade. Ele inicia o capítulo
com o problema do mistério do tapete mágico, como reproduzimos a seguir.

Um menino voa num tapete mágico, próximo ao solo, com velocidade constante
−→v , horizontal, levando no colo uma pequena esfera positivamente carregada,

apoiada sem atrito sobre uma almofada isolante. Em determinado momento, ele

atravessa por entre os pólos de um grande eletroímã que pode gerar um campo

magnético uniforme, cujo vetor campo magnético −→B está orientado verticalmente

para baixo. Nesse momento, ao lado do eletroímã, uma menina parada no solo

liga o eletroímã. O que acontece com a esfera carrega? O eletromagnétismo, que

estudamos até o capítulo anterior, dá duas resposta diferentes a essa pergunta.

(GASPAR, 2001)

Esse problema é justamente o estavamos discutindo na seção anterior sobre as
transformações dos campos. Gaspar não fala das equações de transformação dos campos
mas certamente desperta a curiosidade do leitor em querer saber porque esse fenômeno
aparentemente tem duas resposta dependendo do ponto de vista. Ele também discute como
essa assimetria presente no eletromagnetismo influênciou Einstein no desenvolvimento da
teoria da relatividade.

O segundo livro analisado foi Física III do Young & Freedman. Como os outros
livros de nosso conhecimento, ele primeiro discute os conceitos de campo elétrico e depois
os de campo magnético, mas até então sem apresentar nenhuma conexão entre eles. A
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conexão entre os campos surge apenas no capítulo 29 quando o autor fala sobre indução
eletromagnética discutindo sobre os campos elétricos induzidos devido à variação de um
campo magnético. No capítulo 28 ele apresenta em seu primeiro exemplo o cálculo da força
magnética entre dois prótons que se movem. No final da solução desse exemplo, o autor
comenta que a força magnética pode mudar dependendo do referencial adotado, segue o
trecho abaixo :

note que é essencial o uso do mesmo sistema de referência no cálculo todo.

Descrevemos as velocidade e os campos em relação a um observador estacionário

no sistema de coordenadas da Figura 28.2. Para um sistema de coordenadas que

se move com uma das cargas, uma das velocidades seria zero; logo, não existiria

nenhuma força magnética. A explicação desse paradoxo aparente forneceu um

caminho para a elaboração da teoria especial da relatividade. (YOUNG;
FREEDMAN, 2011)

O terceiro livro analisado foi Física uma abordagem estratégica do Randall, ele foi o
único dos livros analisados que apresentou as equações de transformação dos campos. Ele
trata desse conteúdo no capítulo 35, onde o autor inicia a discussão de uma forma muito
interessante e através de exemplos chega nas equações de transformações dos campos.
Porém, não discute sobre a existência do limite elétrico e do magnético e, com isso, acaba
unificando as equações, resultando em uma mistura dos dois limites. Abaixo reproduzimos
a foto de(KNIGHT, 2011) no trecho em que ele escreve as leis de transformação para os
campos. Note que ele enfatiza que estas são as equações de transformação de Galileu para
o campo, embora, como discutimos, estas equações não preservem a simetria de Galileu.

Figura 13 – Foto do livro do Randall da página 1088 equação 35.11.

Portanto, todos os livros analisados apresentaram o conceito de campo elétrico e
de campo magnético separadamente, não estabeleceram uma relação entre os dois campos,
os tratando durante boa parte do curso como fossem quantidades físicas sem nenhuma
conexão. Não defendemos aqui, naturalmente, que se aborde em um curso introdutório de
eletromagnetismo as leis de transformação dos campos com o detalhe que aqui expusemos.
Contudo, se passa boa parte dos cursos de mecânica enfatizando o quão fundamental
é que a força seja a mesma para todos os referenciais. Isto está ligado ao conceito de
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referenciais inerciais, única classe de referenciais na qual valem as leis de Newton, coroa
máxima de qualquer curso de mecânica. É no mínimo problemático o aluno começar
a estudar magnetismo e ensinarmos a ele uma força que depende da velocidade, sem
qualquer discussão, algo que a priori parece colocar em xeque todo o curso de mecânica
estudado previamente. Cabe, acreditamos, ao menos chamar atenção para o fato de que os
campos dependem sim do referencial, ainda que não se escreva as leis de transformação. E,
caso desejemos escrever as leis de transformação dos campos, não o façamos através de
expressões como a que consta na Figura 13, que, como destacado por Levy-Leblond(LÉVY-
LEBLOND; BELLAC, 1973), são despidas de um significado bem definido e devem ser
inteiramente evitadas.





5 Aplicações em problemas mais sofisticados

Neste capítulo abordaremos duas aplicações para as equações de transformação
dos campos discutidas no capítulo 3. Estes problemas podem ser discutidos em cursos
introdutórios de física básica e, talvez com alguma adaptação, possam ser usados como
desafio no ensino médio.

5.1 Carga presa em uma mola
Ataliba prende a extremidade de uma mola no teto e a outra numa partícula de

massa m e carga positiva q, a mola possui uma constante elástica k. Essa mola sofre
um deformação e em seguida o sistema é mantido em equilíbrio. Ataliba liga um grande
eletroimã que produz um campo magnético uniforme −→B , como mostra a Figura 14. Nesse
momento Francistônia passa de bicicleta com velocidade −→v . Qual a deformação sofrida
pela mola do ponto de vista de Ataliba e de Francistônia? Será que eles concordam entre
si?

Inicialmente vamos analisar esse problema no referencial de Ataliba, denotado por
S. Qual será a deformação sofrida pela mola? Para Ataliba a partícula está em repouso,
nesse caso as únicas forças que atuam na partícula são o peso (−→P ) e a força elástica (−→F elas),
já que a velocidade da partícula é nula e, portanto, o campo magnético não interage com
ela, donde o diagrama de forças é dado conforme ilustrado na Figura 15. Portanto,

Figura 14 – Carga presa a uma mola.

Da primeira lei de Newton a soma das forças é igual a zero, assim:∑−→
F = 0

−→
P +−→F elas = 0,
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Figura 15 – Diagrama de forças no referencial S.

mg = k∆x

donde
∆x = mg

k
. (5.1)

Analisemos, agora, o problema no referencial de Francistônia, que será denotado
por S ′. Será que Francistônia mede a mesma deformação medida por Ataliba? Ela vê a
partícula se movimentar com velocidade −−→v . Para ela, portanto, haverá sobre a partícula
uma força magnética apontando para cima (lembre que supusemos que a carga é positiva).
Assim, se pensarmos em termos da soma das forças, a defromação sofrida pela mola
medida por Francistônia não será a mesma da equação (5.1). Nesse caso, chegamos a
uma controvérsia, já que segundo a relatividade de Galileu a medida das distâncias são
as mesmas em diferentes referenciais inercias, e, portanto, os dois observadores devem
concordar com a distensão da mola medida. Para resolver esse dilema devemos usar as
equações de transformação dos campos.

Note que neste problema o campo externo está no limite magnético. Assim, como
vimos na equação (3.24), o campo magnético será o mesmo nos dois referenciais. Porém,
vemos pelas mesmas equações, que no referencial de Francistônia há um campo elétrico!
Pela equação (3.24), vemos que o campo visto por Francistônia é dado por

−→
E ′ = −→v ×−→B

.
Desta forma, a força elétrica medida por Francistônia é dada por

−→
F ′ele = q

−→
E ′ = q−→v ×

−→
B

. Pela equação (3.24), vemos que o campo magnético no referencial de Francistônia é o
mesmo percebido por Ataliba. Desta forma, para Francistônia há uma força magnética
dada por (lembrando que para Francistônia a velocidade da carga −~v)!

−→
F ′mag = −q−→v ×−→B = −−→F ′ele .
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A Figura 16 mostra o diagrama de força para essa situação.

Figura 16 – Diagrama de forças atuando carga no Referencial de Francistônia.

Assim, para Francistônia a força elástica deve também valer −~P . Assim, apesar
de perceberem campos eletromagnéticos distintos, tanto Francistônia quanto Ataliba
concordam entre si com relação a todas as forças mecânica presentes no problema, em
particular com a força elástica e, portanto, com o quanto a mola deve estar deformada.

5.2 Movimento de uma carga na presença de campos cruzados
uniformes
Ataliba solta uma partícula de carga q > 0 inicialmente do repouso. Suponha

que no referencial S de Ataliba exista um campo elétrico uniforme −→E , paralelo ao eixo
y, e um campo magnético uniforme −→B paralelo ao eixo z. Suporemos, neste problema,
que |−→B |c � |−→E |. Qual trajetória descrita pela partícula? E quais são as equações de
movimento dessa partícula? Esse problema aparece em livros mais avançados de eletro-
magnetismo(GRIFFITHS, 2017) ou de mecânica. Porém, a solução proposta nesses livros
exige o uso de equações diferenciais ordinárias acopladas. Utilizaremos as transformações
dos campos com o objetivo de facilitar a solução desse problema e evitar resolver equações
diferencias acopladas.

Vamos pensar qualitativamente o que acontece com a partícula a medida que ela
se movimenta. Primeiramente, note que não há nenhuma força no eixo z, de modo que
o movimento se dará no plano xy. Inicialmente a partícula está em repouso na origem,
desse modo o campo magnético não interage com a carga e então a força magnética é
nula. Já o campo elétrico interage com cargas em repouso e acelera a partícula na direção
+y. Surge, então, uma força magnética na direção +x que deflete a carga. Conforme sua
velocidade aumenta, a força magnética também aumenta. Chega um momento no qual
a força magnética é forte o bastante para vencer a força elétrica e começa a acelerar a
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partícula na direção −y. Contudo, isto faz com que a carga desacelere, o que por sua vez
diminui a força magnética.

Este problema, contudo, pode ser muito simplificado desde que o examinemos do
referencial adequado. Como estamos, por hipótese, no limite magnético, então o campo
magnético é invariante mas o campo elétrico não. Podemos buscar um referencial no qual
não haja o campo elétrico desapareça! Pela equação (3.24), vemos que o referencial que
satisfaz a estas condição obedece à equação

−→0 = −→E +−→v ×−→B . (5.2)

Note que −→v ×−→B é ortogonal à −→B , donde, é possível zerar o campo elétrico apenas em
virtude de, por hipótese, −→E · −→B = 0. No entanto, quando os campos são perpendiculares
entre si, então há infinitos referenciais possíveis nos quais não há campo elétrico. O mais
simples1 é o referencial que se move com relação a Ataliba na direção x como velocidade
dada por

v = E

B
. (5.3)

Neste novo referencial, atua sobre a carga apenas o campo magnético. Como estamos
no limite magnético, o campo magnético neste novo referencial permanece o mesmo do
referencial de Ataliba. Como o campo é uniforme, sabemos desde o curso de física básica o
movimento neste referencial S ′: a partícula sofrerá a ação de uma força magnética que
manterá o módulo de sua velocidade constante e mudará apenas a sua direção, fazendo a
carga descrever um movimento circular uniforme. Como supusemos que a velocidade inicial
era nula, neste novo referencial a velocidade inicial terá módulo |−→v |, dado na equação
(5.3). Juntamos todas estas informações na Figura 17.

Portanto, para Ataliba, o movimento será a composição de uma translação com
velocidade −→v com uma rotação em torno do eixo perpendicular à −→v e com velocidade
angular −→v /R, ou seja, Ataliba está diante de uma ciclóide, ilustrada na Figura 18. E
conseguimos obter esta informação sem necessitar a realização de nenhuma conta!

Podemos, ainda, encontrar a função movimento da carga no referencial de Ataliba.
Para tanto devemos apenas determinar o raio R do círculo que ela descrevem em S ′

e, posteriormente, voltarmos para o referencial de Ataliba. Nos cursos de ensino médio,
mostra-se que

R = mv

qB
,

donde, pela equação (5.3), concluímos que

R = mE

qB2 . (5.4)

1 Podemos, caso desejar, escolher −→v a componente paralela à −→B que desejarmos, mas com a componente
perpendicular necessariamente em x e com módulo dado pela equação (5.3).
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Figura 17 – Carga descrevendo trajetória circular vista por um observador em S ′.

Figura 18 – Círculo rolando sem deslizar gera uma cicloide.

Escolhamos a origem em S ′ coincidente com a posição original da carga. Como a velocidade
inicial da carga no referencial S ′ está na direção x, donde o centro do círulo está no ponto
(0, R). Portanto, a equação de movimento na carga satisfaz à equação de um círculo
x′(t)2 + (y′ −R)2 = R2. As equações paramétricas são estudadas em cursos introdutórios
de geometria analítica e dadas por

x′(t) = ±R senωt

y′(t) = R±R cosωt . (5.5)

Onde ω é a frequência angular que pode ser obtida pela relação

ω = v

R
= qB

m
. (5.6)

Aplicaremos as condições iniciais do problema nas equações 5.5 afim de especificar qual
sinal (+ ou -) precede as funções seno e cosseno. As condições iniciais são
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x
′(0) = y′(0) = 0

ẋ′(0) = −v, ẏ′(0) = 0 .

Após uma curta álgebra, vemos que as equações de movimento da partícula serão
em S ′ serão dadas por

x
′(t) = −R senωt

y′(t) = R(1− cosωt) .
(5.7)

Por fim, podemos escrever agora o desejado movimento no referencial de Ataliba.
Escolhendo a origem de Ataliba de forma a coincidir com a origem do referencial S ′ no
instante inicial, temos que x(t) = x′(t) + vt e y(t) = y′(t), dondex(t) = R(ωt− senωt)

y(t) = R(1− cosωt) ,
(5.8)

as quais de fato correspondem as equações de uma cicloide, conforme ilustrado na figura
19.

Figura 19 – Movimento de uma partícula sob a ação de campos elétricos e magnéticos
perpendiculares entre si.

Por fim, gostaríamos de fazer apenas alguns comentários. Nos livros de mecânica
por vezes se encontra a solução deste problema sem se fazer nenhuma ressalva com relação
às magnitudes do campo, enquanto o que fizemos acima vale apenas no limite magnético
(|−→B |c� |−→E |). Os livros encontram a solução ao resolvem a 2a lei de Newton, colocando
como força externa a força de Lorentz. Neste caso, obtém-se realmente que quando a
partícula é solta do repouso então o movimento será sempre cicloidal. Contudo, para
campos magnéticos fracos (da ordem ou menores do que |−→E |/c), a força magnética demora
a conseguir fazer a carga voltar, de modo que a carga chega a atingir velocidades da ordem
ou maiores do que c. Este resultado claramente é absurdo, e devemos substituir as soluções
encontradas nos livros por um tratamento relativístico. Portanto, as soluções encontradas
nos livros correspondem ao que ocorre apenas no limite magnético, conforme supusemos
desde o início desta seção.



5.2. MOVIMENTO DE UMA CARGA NA PRESENÇA DE CAMPOS CRUZADOS
UNIFORMES 47

Por fim, note que, caso invertessemos o sinal da carga, o movimento continuaria
sendo na média para o mesmo lado. De fato, o referencial que devemos escolher para anular
o campo magnético independe da carga em questão! Ao mudar a carga mudamos apenas
o sentido do movimento, que no caso de uma carga negativa passa a se dar no sentido
anti-horário. Uma situação experimental interessante na qual este problema é útil é para
plasmas. Este estado da matéria se caracteriza por temperaturas altíssimas de modo que
temos cargas livres. Tipicamente, plasmas são mantidos confinados mediante a aplicação
de enormes campos magnéticos. Assim, caso desejemos criar uma corrente numa direção
perpendicular ao campo magnético não é muito útil aplicar um campo elétrico externo
nesta direção, já que ele induzirá um movimento de cargas positivas e negativas na média
na mesma direção. De fato, correntes em plasmas costuma ser geradas a partir de campos
magnéticos inomogêneos (ver, por exemplo, seção 6.2 de (TEMKó, 1987).





6 Animações aplicadas ao Ensino de Física

A tecnologia cresceu e se transformou rapidamente nas últimas décadas. Em apenas
uma mudança de geração, fomos da televisão de tubo e VCR a Smartphones e Tablets
capazes de processar mais dados que nem o melhor computador de 20 anos atrás seria.
Diante disso, percebemos que a sala de aula se manteve a mesma nesse tempo, tornando-
se cada vez mais ultrapassada e antiquada. Por esse motivo, se faz necessário alguma
mudança no nosso sistema de educação atual, para que não tornemos nossa sala de aula um
local de mal-estar para os jovens. Atualmente, a juventude encontra-se em um mundo de
possibilidades infinitas, onde podem acessar informações de todo tipo com apenas alguns
toques. Eles nascem e crescem já em convivência com a tecnologia, aprendendo desde cedo
a manuseá-la e acostumados às variações tecnológicas constantes. Porém o uso que fazem
disso ainda é muito limitado, quase sempre sendo atividades como redes sociais e jogos
online.

Essa evolução da tecnologia provocou mudanças nas escolas e principalmente no
papel docente. Agora, o professor deve estar sempre atualizado e possuir um domínio de
diversos saberes, não apenas o saber especializado. Isso provoca resistência em uma parte
dos docentes, pois muitos não querem sair da sua zona de conforto e ainda continuam com
suas aulas tradicionais. É necessário que o professor esteja determinado e aberto a novas
mudanças na sua forma de trabalho, assim, é importante investir em sua capacitação, para
que seja possível extrair o máximo do potencial existente nos recursos tecnológicos.

Para a utilização plena desses recursos tecnológicos e a efetiva construção do

conhecimento, o professor de física necessita possuir as habilidades necessárias

que envolvem desde o domínio da tecnologia ao modo de usá-la como meio

auxiliar na sala de aula. O recurso por si não substitui a presença ativa do

professor, é necessário que o educador atue como o mediador entre o fenômeno

natural e o fenômeno representado pelo programa computacional. (SILVA;
TAVARES; SILVA, 2018)

Desse modo, o professor deve estar capacitado e preparado para fazer uso dos
recursos disponíveis e então fazer com que sua aula seja aceita e compreendida pelos
alunos. O fato de o docente trabalhar com esses recursos não elimina sua presença ativa em
sala de aula, pelo contrário, o professor agora tem o papel de mediar o fenômeno natural
com o fenômeno representado pelo recurso. Com isso, ele deve sempre contextualizar o
fenômeno modelado, pois o recurso sozinho não fará sentido ao aluno. Assim, o papel do
professor é fundamental para fazer a conexão entre os conhecimentos prévios dos alunos e
os fenômenos estudados através dos recursos tecnológicos.
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A utilização de recursos tecnológicos na educação pode auxiliar o professor no
processo de ensino-aprendizagem. Nota-se que existe uma gama de recursos virtuais
disponíveis, porém, o mais importante é como o professor fará uso deles. Sendo assim,
diante desses variados tipos de recursos, o professor deve ser capaz de escolher o mais
adequado à sua realidade e com seus objetivos da sua aula. Nesse sentido, é necessário
que o professor esteja sempre atualizado a respeito das novidades tecnológicas que estão
surgindo e também ter em mente que elas serão sua aliada em sala de aula.

Visando explorar o potencial dos recursos computacionais, elaboramos em conjunto
com este trabalho um produto educacional que permite ao aluno uma melhor comprenção
e visualização dos fenômenos eletromagéticos em diferentes referenciais. Em todos os
problemas apresentados no capítulo anterior, realizamos uma mudança de referencial
e muitas das vezes vimos que isto facilitou a compreensão do problema. No entanto,
isso pode não ser natural para o aluno que deve imaginar como o fenômeno acontece
em cada referencial. Isso pode gerar muitas dúvidas na cabeça do estudante ou até
mesmo comprometer sua aprendizagem a respeito do fenômeno estudado. Assim, criamos
animações para melhor representar o problema da partícula sob a ação de um campo
elétrico e um campo magnético (seção 5.2), pois a primeira vista não são muito intuitivos
sob uma mudança de referencial.

As animações foram criadas no programa Pencil 2D que é um software gratuito
destinado à criação de desenho animado. Essa ferramenta permite que o usuário trabalhe
sua criatividade de modo simples, não exigindo um domínio das técnicas avançadas de
animação. A ideia de movimento na animação é construida com uma combinação de um
conjunto de imagens em sequência conhecida como frames. Na Figura 20 representamos os
frames do problema da trajetória de uma carga sob a ação de um campo elétrico e de um
campo magnético, problema estudado na seção 5.2. Construir uma animação para esse
problema é muito interesante e importante porque no mundo real é difícil relacionarmos
trajetórias em distintos referenciais, sobretudo ao se iniciar o estudo da física. Na Figura 20a
apresentamos a trajetória vista por Ataliba (referencial S). Com a animação, permitimos
que o aluno veja a construção passo a passo da trajétoria da partícula à medida que ela
se move. Isso também facilita compreender como o campo elétrico e o campo magnético
atuam sobre a carga provocando o seu movimento. Já na Figura 20b representamos os
frames da animação sob o ponto de vista de Francistônia (referencial S ′ ). Imaginar como é
a trajetória descrita pela partícula vista em S ′ não é muito natural e requer um certo grau
de abstração por parte dos alunos, sobretudo aqueles que ainda não estudaram a cicloide.
Na seção 5.2 escolhemos adequadamente a velocidade do referencial S ′ com o objetivo de
eliminar os efeitos do campo elétrico. Com isso, a carga descreve uma trajetória circular
como representado na Figura 20b.

As animações apresentadas são mais uma forma de ajudar o aluno a entender
como os campos se transformam em diferentes referenciais e ainda o fato de que o que é
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puramente campo magnético em um referencial pode apresentar campo elétrico no outro.
Vale a pena resaltar que apesar das animações serem um ótimo recurso didático, elas
sozinhas não são capazes de provocar a compreenção completa dos problema apresentado
na seção 5.2, elas apenas auxiliam o professor. Assim, o professor tem o importante papel
de relacionar e contextualizar o fenômeno estudado diretamente com as animações. Com
isso, suas aulas ficam cada vez mais dinâmicas e interessantes aos alunos que conseguem
vê o fenômeno físico acontecer e não apenas imagina-lo.

Todas as animações criadas neste trabalho estão disponíveis no Youtube, no canal
FÍSICA ANIMADA , que pode ser acessado através do link

https : //www.youtube.com/channel/UCNEcfpQoNf9vNKUBDpFcxLg/videos

.
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Figura 20 – Frames do problema da carga sob a ação de campo elétrico e campo magnético.



7 Considerações finais

O eletromagnetismo a primeira vista apresenta algumas inconsistências quando um
determinado fenômeno é visto em diferentes referenciais inerciais, isso porque a força de
Lorentz depende explicitamente da velocidade. Como solução desses problemas é necessário
que o campo elétrico ou campo magnético se transformem. Nesta monografia vimos a
partir de exemplos simples como obter estas leis de transformação para os campos no
limite de baixas velocidades, de forma que elas preservem a simetria de Galileu, a qual
observamos em nosso mundo cotidianamente. Para tanto, impusemos a invariância da
força de Lorentz. Como discutimos no capítulo 3, existem dois limites de Galileu distintos
para a transformação dos campos, o limite elétrico e o magnético. Mostramos o porquê de
surgirem dois limites e como as fontes (cargas e correntes) os produzem.

Nesta monografia apresentamos várias questões e problemas controversos envolvendo
mudança de referencial. Como este é um conceito abstrato, é comum os estudantes terem
dificuldade em imaginá-los, principalmente no caso de alunos do ensino médio. Assim,
buscamos os recursos computacionais como solução, pois atualmente eles auxiliam o
professor na sala de aula. A criação de animações foi muito importante para quebrar
essa abstração, pois quando o aluno vê o fenômeno acontecer, tudo fica mais claro e
consequentemente ele poderá tira conclusões mais concretas a respeito do problema.

O problema discutido na seção 5.2, nos mostrou como foi extremamente útil a
aplicação das equações de transformação dos campos. Com uma mudança de referencial
adequada conseguimos resolver um problema complexo, que tipicamente envolve o uso de
equações diferenciais acopladas, de uma forma mais rápida e intuitiva, e, o mais importante,
não foi necessário resolver equações diferenciais. Logo, de posse dessa solução, esse problema
pode ser facilmente proposto para alunos das disciplinas de física básica como também
alunos do ensino médio, pois sua solução não requer conceitos de matemática avançada.
Potanto, este trabalho pode servir como base para os professores que desejam expor temas
pouco abordados no ensino de física, aprimorar seus conceitos em eletromagnetismo e que
desejam fazer uma aula mais dinâmica e interessante aos alunos.
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