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1. INDUTÂNCIA 

1.1. CAMPO INDUTOR )H(


 e  PERMEABILIDADE MAGNÉTICA () 

    Nas duas bobinas ao lado, nota-se  que o número de espiras e a corrente que as atravessa é a 

mesma. No entanto, o comprimento das linhas de indução em cada caso é diferente, ou seja, o 

comprimento do circuito magnético é diferente. No solenóide mais curto obtém-se maior 

intensidade de campo indutor porque há maior concentração de corrente e espiras por unidade de 

comprimento do circuito magnético. Sabe-se que o campo magnético é oriundo da corrente, no 

entanto, a geometria do condutor vai determinar se o poder de magnetização que esta corrente 

produz será intenso ou não. 

 

A fim de levar em conta o grau de concentração da corrente, para efeitos de magnetização, 

foi criada a grandeza INTENSIDADE DE CAMPO MAGNÉTICO )H(


. Esta grandeza também é 

chamada de intensidade de campo indutor, campo indutor ou campo magnetizante. O campo indutor 

é uma grandeza vetorial, cujo sentido é o mesmo das linhas de indução. O módulo do campo 

indutor é a razão entre as ampère-espiras magnetizantes e o comprimento do circuito magnético em 

questão. A unidade da intensidade de campo indutor no Sistema Internacional é Ampère-

espira/metro ou Ampère/metro, já que espira é uma grandeza adimensional (número puro). 

 

 Sejam três solenóides (espiras acomodadas numa forma tubular) de mesmas dimensões, 

mesmo número de espiras e mesma corrente, porém com núcleos de materiais diferentes. Como se 

pode observar no desenho, a ação de um mesmo campo indutor H produz diferentes induções e 

fluxos em função do material onde se estabelece o campo magnético. 

 

 

 

 

 

 

A grandeza que caracteriza a qualidade magnética do material é a permeabilidade 

magnética (), sendo portanto, análoga à condutividade (inverso da resistividade) para os materiais 

elétricos. Permeabilidade magnética absoluta ou simplesmente permeabilidade é a constante de 

proporcionalidade que relaciona campo indutor H com a indução produzida B. Pode ser considerada 

como sendo a facilidade com que o material do meio é atravessado pelas linhas de indução ou a 

facilidade com que um material magnetiza-se.  
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A unidade de permeabilidade 

magnética está indicada ao lado. 

Pode-se provar que T.m/A eqüivale a 

Henry/metro (H/m). 

 

No caso da eletricidade tem-se condutividade nula nos materiais isolantes. No entanto, no 

magnetismo, não existe o isolante magnético. Um dos piores meios de propagação do campo 

magnético é o vácuo e tem permeabilidade magnética absoluta (o) com um valor bem definido. 

 

T.m/A.104
o

7   

 

Este meio é tomado como referência na comparação entre os materiais magnéticos. Em 

função disto, define-se como permeabilidade relativa    ( r ), a razão entre a permeabilidade 

absoluta de um dado material e a permeabilidade do vácuo. 

   u (r ) = adimensional 

 

 

Dai, tem-se que: 0r  .   

 

Sabe-se que: e que:  Logo, deduz-se que: 

 

A permeabilidade relativa, simplesmente, diz quantas vezes o material é mais permeável do 

que o vácuo. Os materiais podem ser classificados de acordo com a sua permeabilidade, sendo que 

eles podem ser denominados de materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. 

 

Os materiais diamagnéticos possuem permeabilidade constante e pouco menor que a do 

vácuo, ou seja, estes materiais imantam-se muito pouco e em sentido contrário ao do campo indutor. 

Em função disto são fracamente repelidos pelos ímãs. Como exemplos, podemos citar o bismuto, 

cobre, água, prata, e ouro. 

Os materiais paramagnéticos possuem permeabilidade constante e pouco maior que a do 

vácuo, ou seja, estes materiais imantam-se muito pouco e no mesmo sentido do campo indutor. Em 

função disto são fracamente atraídos pelos ímãs. Como exemplos, podemos citar o manganês, 

estanho, cromo, oxigênio líquido, ar (à temperatura de 0ºC e pressão de 1 atm). 

Os materiais que possuem mais importância e têm mais utilização são os materiais 

denominados ferromagnéticos. Eles possuem permeabilidade relativa muito maior do que 1, ou 

seja, sua permeabilidade absoluta é, notadamente, muito maior que a do vácuo. O valor da 

permeabilidade destes materiais é muito alta, porém é variável com a variação do campo indutor H. 

Como exemplos, podemos citar: ferro, níquel, cobalto e aços especiais. O pó magnético da fita K-7 

é, geralmente, constituída de óxido de ferro (ou dióxido de cromo).  

 

 

1.2. HISTERESES MAGNÉTICA 

A fim de se observar todos os estágios de magnetização e 

desmagnetização de um material magnético, podemos introduzir este 

material num solenóide percorrido por uma corrente elétrica 

contínua variável. Anotando-se valores do campo indutor H e da 

indução magnética B, poderíamos montar um gráfico (veja o gráfico 

a seguir). 
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Observando-se o gráfico, vamos, 

inicialmente, aumentar o campo indutor, de 

modo que a indução magnética vai 

crescendo (de 0 até 1), chegando-se ao 

ponto de saturação magnética. Reduzindo-

se o campo indutor, a indução decresce, mas 

com um certo atraso (linha 1 - 2), ou seja, o 

material mantém, para cada valor de campo 

indutor, uma indução magnética superior ao 

que ele tinha na fase inicial de 

magnetização. Quando o campo indutor 

anula-se (H=0), ainda resta um pequeno 

magnetismo, ou seja, mesmo sem o campo 

indutor externo os imãs elementares 

mantêm-se parcialmente orientados. 

 

Este magnetismo retido no material é denominado de magnetismo (indução) residual. De 

modo a anular este magnetismo (desmagnetizar o material) deveríamos inverter o sentido da 

corrente no solenóide (campo indutor contrário ao anterior) e ir aumentando, gradativamente, até 

que a indução seja anulada (B=0). Aplicando-se um campo indutor -HC, a indução magnética B se 

anularia. O campo indutor necessário para causar este efeito é denominado de campo coercitivo. 

Nota-se na seqüência da análise gráfica que teremos um outro ponto de saturação magnética (ponto 

4), porém com polaridade contrária ao ponto de saturação anterior. 

 

Reduzindo-se a excitação na bobina magnetizadora, a indução magnética diminui até chegar 

ao ponto 5 (H = 0), sobrando uma indução residual negativa. Para anular esta indução residual deve-

se inverter o campo e aumentá-lo até alcançar HC. Continuando-se a aumentar o campo indutor 

chega-se novamente à saturação no sentido positivo. Como percebeu-se, o valor da indução 

magnética segue o valor do campo indutor H com um certo atraso, ou seja, quando H chega a zero, 

B ainda não foi anulado. Histeresis, em grego, significa atraso.  

  

Na construção de ímãs permanentes é mais 

aconselhável materiais que se caracterizassem por 

possuírem indução residual elevada e campo coercitivo 

também elevado. Assim sendo, teríamos uma boa 

indução de trabalho e os ímãs seriam difíceis de serem 

desmagnetizados. Como exemplos de materiais 

utilizados podemos citar o aço com alto teor de carbono 

e o ferrite. Após o corte do campo indutor, alguns 

átomos voltam a sua posição original, mas muitos deles 

não conseguem este retorno, devido aos átomos de 

carbono, os quais não sentem a ação do campo, 

dificultando, então, os movimentos dos átomos. No caso de núcleos de eletroímãs o importante é 

que a indução magnética seja alta para pequenos valores de H (alta permeabilidade) e que a indução 

residual e o campo coercitivo sejam baixos, de modo que, ao se extinguir a corrente, a indução 

residual seja anulada rapidamente.  

 

Como exemplos de materiais utilizados para núcleos de eletroímãs podemos citar o aço-doce 

e o aço-silício. Estes materiais têm alta permeabilidade e pequeno campo coercitivo, porém têm alta 

indução residual, o que não chega a ser problema, pois é facilmente anulada, já que o campo 

coercitivo é muito baixo. 
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No gráfico ao lado, existem duas curvas que 

representam o comportamento magnético de dois 

materiais diferentes. Percebe-se que aplicando um 

mesmo campo indutor  H(Ae/m), as induções 

magnéticas B(T) serão diferentes. Isto ocorre 

porque os materiais não possuem a mesma 

permeabilidade magnética, ou seja, a 

permeabilidade do material X é superior a do 

material Y.  

Não obtém-se uma   linha reta, pois o 

crescimento de B não é linear em relação a H. No 

caso de uma curva relativa ao ar, teríamos uma 

linha reta quase paralela ao eixo do H, com uma 

pequena inclinação. 

Os fenômenos de histerese são em função do atrito e da inércia a que os pequenos ímãs 

elementares ficam submetidos e isto representa perda de energia. A área contida no ciclo de 

histerese resulta proporcional a energia perdida durante as operações. Os núcleos ferro-magnéticos, 

de um modo geral, apresentam perdas quando submetidos a campos magnéticos variáveis no tempo.  

Quando um material magnético é submetido a um campo magnetizante, seus ímãs 

elementares orientam-se com certa dificuldade, devido ao atrito interno que existe entre os mesmos. 

Tal atrito também existe quando o material é submetido a um campo desmagnetizante. Quanto 

maior for a dificuldade de magnetizar e desmagnetizar um material, maior será esse atrito e maior a 

energia dissipada em forma de calor, ou seja, maior será a perda por histerese magnética.  

Uma medida dessas dificuldades de magnetização e desmagnetização é o campo coercitivo. 

Os materiais duros, que têm campo coercitivo elevado, apresentam muitas perdas por histerese. Para 

redução dessas perdas deve-se usar material de baixo campo coercitivo, indução magnética baixa 

(material não saturado) e reduzir a freqüência de variação do fluxo, quando for possível. Assim, 

para trabalhos envolvendo correntes alternadas é conveniente que esta área seja a menor possível, 

pois o material está permanentemente magnetizando-se e desmagnetizando-se e isto implica em 

muita perda de energia. 

 

1.3. CIRCUITO MAGNÉTICO 

Num circuito elétrico existe uma grandeza denominada de resistência elétrica, a qual 

depende do comprimento do fio condutor, do material de que ele é feito e da área de sua seção 

transversal. Esta grandeza constitui a oposição oferecida à corrente. No caso de um circuito 

magnético também existe uma oposição oferecida ao estabelecimento de um fluxo magnético, a 

qual é denominada de relutância magnética (). Quanto maior o comprimento deste circuito 

magnético maior será a oposição oferecida ao fluxo e quanto maior a área da seção transversal do 

núcleo magnético menor será a relutância.  

Obviamente, a relutância depende também da permeabilidade magnética do 

núcleo. Portanto, para o cálculo de relutância temos a relação ao lado. 

Sendo o comprimento em m , a área em m
2
 e a permeabilidade em T.m/A e sabendo-se que 

T=Weber/m
2
, a unidade de  seráA.e/Wb, conforme quadro abaixo. A unidade de relutância pode 

ser, tanto Ampère por Weber como Ampère.espira por Weber, sendo que é mais comum esta 

última.  
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Com estas definições, podemos expressar a LEI DE HOPKINSON, que também é 

conhecida como a Lei de Ohm do eletromagnetismo. Esta lei diz que, num circuito magnético o 

fluxo é diretamente proporcional à força magnetomotriz aplicada (N . I   causa  dos  fenômenos  

magnéticos) e inversamente proporcional á relutância magnética do circuito.  

Logo, temos: 



I.N

  ou   

 

A Lei de Hopkinson poderia ser 

comparada a Lei de Ohm, sendo a primeira 

aplicada a um circuito magnético e a segunda 

aplicada a um circuito elétrico.   

No circuito magnético, temos uma 

força magnetomotriz (f.m.m.  N.I) aplicada 

a bobina, um fluxo magnético () que é 

constante ao longo do circuito e uma 

relutância total (t), a qual poderá ser 

dividida em duas parcelas, relutância do 

núcleo magnético(n) e relutância do entreferro (espaço de ar ; ef). No caso do circuito elétrico 

acima, temos uma força eletromotriz () aplicada ao circuito, uma corrente (I) que é a mesma ao 

longo do circuito e uma resistência total (Rt). 

Na prática, é geralmente impossível fazer a distribuição das espiras ao longo de todo o 

núcleo magnético, ou seja, normalmente a bobina é colocada num ou dois locais de forma a ser 

possível a sua construção de maneira simples. Este procedimento traz como resultado um fenômeno 

indesejável, que é a dispersão magnética, a qual será desprezada no nosso estudo. Na realidade, 

sempre existe uma certa quantidade de linhas de indução saindo do caminho limitado pelo núcleo.  

 

1.4. DEFINIÇÃO DE INDUTÂNCIA  

Considere um circuito formado por um 

solenóide alimentado por um gerador que fornece 

corrente contínua, a qual origina um campo magnético, 

cujas linhas de indução são linhas fechadas que se 

concatenam (atravessam) com o solenóide. Seja  o 

fluxo magnético concatenado com o circuito, podemos 

dizer que ele é diretamente proporcional a intensidade 

da corrente. Duplicando i, teremos uma duplicação de 

B, duplicando, pois, . A constante de proporcionalidade L é denominada de 

INDUTÂNCIA ou coeficiente de auto-indução. No caso de uma bobina com N 

espiras teríamos a relação ao lado. 

 

Assim como existe o componente denominado de resistor que tem a 

propriedade caracterizada como resistência, também existe o componente 

denominado de indutor (símbolos ao lado), o qual possui a propriedade 

conhecida como indutância. Esta grandeza pode ser medida através de um 

indutímetro.  

Tem uma indutância de 1 henry (1H), a espira onde, por exemplo, a corrente sofre uma 

variação de 1A, de modo que a variação de fluxo seja de 1Wb. 

     I . N .  
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 No caso de circuitos que contém bobinas, teremos uma elevada indutância, a qual será ainda 

maior quando introduzirmos um núcleo magnético no seu interior. Em função disto, denomina-se 

uma bobina de indutor. No caso da introdução de um núcleo magnético no interior de uma bobina, 

tem-se um campo magnético indutor H que não muda para uma determinada corrente i, mas 

aumenta consideravelmente a indução magnética B, pois B =  . H, refletindo num aumento 

substancial na variação de fluxo.  

 No caso, então, de solenóides com muitas espiras enroladas em núcleos magnéticos teremos 

indutância de valor elevado. Comparando a indutância de um circuito onde temos um condutor 

retilíneo com a indutância de um circuito constituído por um condutor enrolado no formato de 

espiral (bobina), conclui-se que a indutância no primeiro caso é muito menor do que no segundo. 

Considerando o circuito ao lado, onde temos um 

solenóide, uma chave e uma fonte de tensão contínua, quando 

fecharmos a chave, a corrente começa a crescer rapidamente. 

Enquanto a corrente está crescendo, as linhas de indução 

começam a se expandir através do circuito e esta indução 

magnética “corta” a bobina. Consequentemente teremos o 

surgimento de uma f.e.m. auto-induzida, conforme foi visto 

quando estudamos a Lei de Faraday. Esta f.e.m. de auto-induçäo 

atua de modo a se opor ao crescimento da corrente, de acordo 

com o que vimos no estudo da Lei de Lenz.  

 Sabe-se que L= N.  / i e que  = -N./t.  Logo 

podemos afirmar que o valor da f.e.m. induzida é obtida através da 

expressão ao lado.   

 

No circuito ao lado, temos uma fonte CC, um resistor, um indutor 

e uma chave aberta. Vamos analisar a diferença na produção de uma 

f.e.m. considerando o circuito sem o resistor e com o resistor.  

 

Sabe-se que o valor da f.e.m. auto-induzida 

depende da rapidez da variação da corrente, ou seja, 

quando mais rápida a variação da corrente, maior 

será o valor desta f.e.m. e o seu valor é função 

também do valor da corrente, pois correntes maiores 

produzem campos magnéticos mais intensos. O 

aumento deste campo equivale a um número maior 

de linhas de indução “cortando” a bobina, ou seja, a 

f.e.m. auto-induzida será elevada. O tempo de 

energização de um indutor, quando ele passa a ser 

alimentado diretamente por uma fonte CC não é 

instantâneo, embora seja muito pequeno (gráfico de 

I1). Ligando-se um resistor em série com o indutor 

pode-se retardar este tempo, fazendo com a corrente 

cresça mais lentamente (gráfico de I2). 

“A INDUTÂNCIA DE UM CIRCUITO REPRESENTA A CAPACIDADE  

QUE O CIRCUITO POSSUI EM GERAR UMA F.E.M. DE AUTO-INDUÇÃO QUE SE 

OPONHA AS VARIAÇÕES DE CORRENTE.” 

Um circuito tem uma indutância de 1H quando, por exemplo, ele se deixa induzir por 1V, 

sempre que a corrente variar na razão de 1A por segundo. 

t 

I1 

t 

I2 

SEM 

RESISTOR 

COM  

RESISTOR 

retardo 

tiL  / . 
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Assim como no circuito RC temos uma constante de tempo, no circuito RL 

também existe uma constante de tempo  dada pela relação ao lado.  

 A f.e.m. induzida é sempre de sentido tal que se opõe à variação imposta (Lei de Lenz). Este 

efeito é particularmente notável quando da abertura de chaves que interrompem repentinamente a 

corrente do circuito. A corrente não pode cair instantaneamente a zero, pois isto implicaria numa 

f.e.m. induzida infinita tendendo a manter a corrente. Esta f.e.m. aparece como uma tensão entre os 

terminais da chave interruptora e causa o aparecimento de uma faísca.   

Em resumo, a corrente não se reduz a zero 

instantaneamente, mas mantém-se pela faísca. 

Também, quando se liga a chave, a corrente não 

assume seu valor contínuo repentinamente, mas leva 

um determinado tempo, função da indutância do 

circuito. Nos gráficos ao lado, nota-se que a variação 

da corrente é  mais lenta no fechamento (t0) do que 

na abertura (t2) do circuito. Portanto, o pico de 

tensão (f.e.m. ) neste último caso é mais intenso. Isto 

é comprovado através da observação da constante de 

tempo  =L/R, pois na abertura da chave temos o 

surgimento de ar entre seus contatos, ou seja, uma 

resistência de valor elevadíssimo.   

Observe no gráfico que a polaridade da tensão no fechamento do circuito, ao se estabelecer 

uma corrente, é contrária a polaridade da tensão na abertura do circuito. A faísca que salta na 

abertura da chave pode asssumir dimensões grandes, quando o circuito for de alta indutância e a 

corrente normal for muito intensa (motores de grande potência). Freqüentemente se quer evitar as 

faíscas, porque ela vai oxidando os contatos da chave.  

No circuito analisado anteriormente, quando a corrente atinge o seu valor máximo, 

determinado pela tensão e resistência do circuito, ela não varia mais. Assim sendo, não teremos 

mais variação de fluxo, desaparecendo a f.e.m. de auto-induçäo. No caso de corrente contínua, a 

indutância só afeta a corrente no circuito quando o mesmo é ligado ou desligado, ou quando 

alguma condição do circuito for alterada, pois só nestas ocasiões teremos fluxo magnético variável. 

Se, no entanto, uma bobina for alimentada por uma tensão alternada, o efeito da indutância estará 

sempre presente no circuito, pois a corrente sofre uma variação permanente e uma f.e.m. estará 

sendo induzida durante todo o período da corrente alternada.  

 

1.5. APLICAÇÕES PRÁTICAS DE INDUTÂNCIA  

  - Resistor de fio  

Ao lado, temos um resistor de fio enrolado em dupla espiral. 

Assim, os efeitos magnéticos se anulam, pois a corrente passa em 

sentido contrário nas espiras que estão lado a lado. Desta forma, 

temos uma indutância nula, fazendo com que o resistor tenha 

apenas o efeito resistivo (apenas resistência).  

 

- Circuitos com capacitor ou resistor 

 No caso de circuitos com elevada indutância, poderíamos utilizar a 

montagem ao lado. O circuito RC em paralelo com a chave tenderia a 

evitar o aparecimento de faíscas no instante de abertura da chave. O 

capacitor iria atuar no sentido de armazenar as cargas que circulariam no 

referido instante.  

t 

i 

 

t t0 t1 t2 t3 

faísca 

L 

R

L
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Uma outra forma de eliminar as faíscas seria através da 

utilização de um resistor, conforme esquema ao lado. Convém 

salientar que devemos fechar a chave K antes de abrir ch, pois assim 

a f.e.m. auto-induzida na bobina, provocaria a circulação de uma 

corrente na malha superior do circuito, onde está o resistor.  

 

 

- Circuito com lâmpada neon  

 Ao lado, temos uma fonte de C.C., uma chave, um 

indutor e uma lâmpada neon. A diferença entre a lâmpada neon 

e a lâmpada comum é que a primeira exige uma determinada 

tensão (tensão de ignição) para acender (70V). Quando 

fecharmos a chave, observaremos que a lâmpada não acende. 

Conclui-se que a f.e.m. auto-induzida no indutor não é muito 

elevada. Quando abrirmos a chave, a lâmpada acenderá 

momentaneamente, indicando que a f.e.m. induzida entre os terminais do indutor e da lâmpada que 

está em paralelo, é maior do que a tensão de ignição. Isto se justifica, pois as variações de corrente e 

fluxo no instante de abertura ocorrem de uma forma extremamente rápida, rapidez esta que não 

ocorreu no fechamento do circuito.  

 

  - Relé com diodo  

 Ao lado, temos um circuito digital que controla o 

funcionamento de um motor elétrico, sendo que o 

transistor atuará como chave para operar o relé. A 

colocação de um diodo em paralelo com a bobina do relé 

tem a função de evitar a queima do transistor no 

momento em que o relé é desligado, pois quando este 

chaveamento ocorre teremos uma variação brusca do 

fluxo magnético na bobina, gerando nesta, a indução de 

uma tensão, de acordo com as Leis de Faraday e de Lenz. 

O diodo, então, devidamente conectado, atua como curto-

circuito no processo de desernegização da bobina. O 

diodo inclusive é denominado de elemento “supressor” neste caso. 

1.6. FATORES INFLUENTES NA INDUTÂNCIA   

Sabe-se que a variação de B no interior de um solenóide é igual a: 


I . N .
  B





   

Sabendo-se também que Δ = ΔB . A e que 
I

NL






. , teremos: Δ=



I . N . 
. A 

Como: 


N

I
.L  , teremos:  

N

I
L


.. = 



I . N . 
. A . Logo, obtém-se: 



2N .A  . 
L


  

 

A indutância de uma bobina sem núcleo magnético é constante, pois a permeabilidade 

magnética possui um valor fixo (relutância constante) e a indutância de uma bobina com núcleo 

magnético é variável, em função da variação da permeabilidade. Como é comum os indutores serem 

usados numa  faixa onde a permeabilidade não sofre variação significativa, podemos admitir que a 

indutância dos circuitos magnéticos com núcleos também é uma constante do circuito (exceto 

quando estes núcleos magnéticos estiverem próximos do ponto de saturação).  

L 
ch 

K 
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N                 NA B

A                 B

 Comparando a indutância de uma bobina sem núcleo magnético com a indutância de uma 

bobina com núcleo magnético, deduziríamos que no primeiro caso (sem núcleo) a indutância seria 

muito menor, pois a relutância é muito maior.  

 

Exemplo: Numa bobina houve uma redução de corrente de 100A para 90A num intervalo de tempo 

de 1ms e, com isto, gerou-se uma f.e.m. auto-induzida de 20V. Qual é a indutância da bobina?  

   i=I2 – I1 = 90 - 100   i=-10A 

     

t

i
L.



        

001,0

10
.L20


  

      
10A

0,001s . 20V
L   2mH   0,002H  L   

 

a) Noções de Indutância-mútua  

 Considerando o desenho ao lado, onde existem duas bobinas 

próximas, uma da outra, teremos o fluxo magnético de uma bobina 

enlaçando as espiras da outra. Se na bobina A circular uma corrente 

variável, surgirá um fluxo variável, o qual dará origem a uma f.e.m. (f.e.m. 

auto-induzida) na própria bobina e também uma f.e.m. na bobina B (f.e.m. 

de mútua-indução), a qual tem um sentido tal que tenta impedir a variação 

do fluxo na primeira bobina (segundo Lenz).  

 Existe um coeficiente, denominado de indutância-mútua que 

mede o acoplamento magnético existente entre as duas bobinas. Este 

coeficiente depende do número de espiras das duas bobinas e da posição 

relativa das bobinas.  

 Ao lado, temos três casos de acoplamentos magnéticos. No 

primeiro, temos duas espiras colocadas perpendicularmente entre si, de 

modo que o acoplamento magnético é nulo. No segundo, temos um 

acoplamento magnético médio, ou seja, uma determinada quantidade de 

fluxo produzido numa espira consegue atingir a outra espira. E no terceiro 

caso, temos um acoplamento magnético máximo, pois uma espira está 

colocada dentro da outra.  

No circuito ao lado, temos duas bobinas, sendo 

uma delas alimentada por uma fonte de C.C. e a outra 

tem, entre seus terminais, um miliamperímetro. 

Considerando-se que as bobinas estão próximas, de modo 

que o fluxo produzido por uma atinge a outra, podemos 

afirmar que existirá corrente induzida na bobina da 

direita, desde que o fluxo através dela varie. Isto será 

obtido nos instantes de abertura ou de fechamento da 

chave, sendo que no instante de abertura a variação de fluxo é mais rápida, obtendo-se, então, uma 

tensão induzida muito elevada. Também apareceria corrente induzida na segunda bobina se uma das 

bobinas fosse movimentada, pois assim também ocorreria uma variação de fluxo magnético. 

Quando se deseja a indução permanente de f.e.m. se utiliza corrente alternada. 

 

 

 

 

 

=20V 

I1 = 100A 

I2 = 90A 

t = 0,001s 

L=? 
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b) Aplicação prática da mútua-indução  

 Normalmente, a energia elétrica é transmitida 

em corrente alternada (CA) pelo fato de podermos 

utilizar transformadores, pois em corrente contínua 

(CC) isto não seria possível. Quando esta transmissão 

ocorre em distâncias muito elevadas (acima de 

500km), recorre-se a CC, a qual torna-se mais 

vantajosa (menor número de fios e fios mais finos).  

-Transposição de condutores  

As linhas telefônicas podem ser influenciadas 

por f.e.m. das linhas de distribuição em baixa tensão. 

Por este motivo, deve existir uma distância segura 

entre as duas.  

Normalmente para tensões de baixa tensão em 

380/220V, a distância mínima é de 0,6m. Como influência da f.e.m. de mútua-indução podemos 

citar também o caso da transposição das linhas de distribuição. Nas linhas de distribuição ou de 

transmissão trifásicas, pode ocorrer a mútua-indução entre os três condutores, pois as distâncias 

entre eles são pequenas. Em transmissão é mais comum a transposição, devido às linhas serem de 

grandes distâncias (geralmente centenas de quilômetros).  

  Pode-se equilibrar o fenômeno da mútua-indução por meio da transposição das fases. 

Se os condutores estiverem eqüidistantes, a f.e.m. de mútua-indução equilibrar-se-á e a tensão entre 

eles no final do trecho será igual. Caso o sistema não seja equilibrado, ocorrerá uma desigualdade 

de tensão entre os três condutores, o que não é desejável que aconteça.  

 

 

 

1.7. ASSOCIAÇÕES DE INDUTORES  

 A associação de indutores deve ser considerada sob dois aspectos: sem indutância mútua e 

com indutância mútua. Em qualquer dos dois casos, podemos associar os indutores em série e em 

paralelo, sendo que será analisado, no nosso caso, somente situações sem indutância mútua.  
 

1
0
: Associação em série  

Na associação em série sem indutância mútua, as bobinas 

deverão estar dispostas de tal modo que o campo magnético de uma 

não possa induzir uma f.e.m. nas outras. Como estarão em série, a 

mesma corrente fluirá em todas, e elas estarão sujeitas a mesma variação de corrente. As f.e.ms. são 

calculadas por:  

 

  

 

Mas, no circuito série, tem-se: 21t
    

Sabe-se que:  21
iii   

 

Portanto:    
 

a                     c                            b                    a

usina
geradora

cargab                     a                            c                    b

c                     b                            a                    c

Alta tensão (CA) 

13,8kV ou 22kV 

Baixa tensão (CA) 

380/220V 

Linha telefônica 

48V - (CC) 

d=0,6m 

t

iL

t

iL

t

iLt
t














 22

2
11

1

.
                 

.
            

.


t

iL

t

iL

t

iLt













 .
  

.
  

. 21

... 21  LLLt
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2
0
: Associação em paralelo  

Na associação em paralelo sem indutância mútua não haverá 

acoplamento magnético entre as bobinas e a f.e.m. induzida será a mesma 

em todos os indutores. Cada ramo do circuito apresentará, geralmente, 

uma razão de variação de corrente diferente. No circuito paralelo tem-se:  

 

21t
iii   

 

21t
iii   

  

E ainda: 21t    

 

 Temos também: 
2

2

1

1

t L

t .
i                 

L

t .
i            

L

t.
i

   









 

21t L

t .
     

L

t .
      

L

t.    





 
 ...     

L

1
      

L

1
      

L

1

21t

   

  

 

 Observa-se assim, que as equações da associação de indutores são respectivamente 

semelhantes as da associação de resistores.  

 

Um exemplo de aplicação de indutores em série e em paralelo seria no caso do 

transformador dos equipamentos elétricos que funcionam tanto em 110V como em 220V. Quando a 

chave seletora do equipamento é colocada em 110V as duas bobinas do primário do transformador 

são conectadas em paralelo, sendo que a tensão em cada bobina é a mesma (110V). Quando a 

tensão da rede é 220V, através da chave seletora as bobinas ficam associadas em série, podendo 

assim o primário receber a tensão de 220V. Neste caso então, a tensão dobrou em relação ao 

primeiro caso, mas o número de espiras também dobrou, de modo que a tensão induzida no 

secundário não muda de valor, fazendo com que o equipamento continue funcionando dentro das 

suas características nominais. Atualmente todo este processo é feito através de um circuito 

eletrônico, o qual efetua esta seleção de uma forma automática. 

t

iL

t

iL

t

iLt
t
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