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APRESENTAÇÃO

 CAMPOMAGNÉTICO.

 CAMPOMAGNÉTICO DE UM IMÃ.

 POLOS DE UM IMÃ.

 CAMPOMAGNÉTICO DA TERRA.



Vamos iniciar, agora, o estudo do Eletromagnetismo. Veremos, por
exemplo, que a corrente elétrica, além de produzir efeitos em um fio,
também afeta o espaço ao redor dele. Esse assunto é bem abrangente.
Para termos uma ideia, abordaremos, por exemplo, o princípio de
funcionamento da campainha elétrica, dos motores elétricos,
galvanômetros analógicos, microfones dinâmicos, das usinas geradoras
de energia elétrica (hidrelétrica, termelétrica, nuclear), dos
transformadores de tensão, cartões magnéticos, das fitas magnéticas de
áudio e vídeo.
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Polos magnéticos

Provavelmente você já manuseou um ímã e pôde observar que ele
atrai alguns materiais, como, por exemplo, o ferro. As regiões de um
ímã em que as ações magnéticas são mais intensas denominam-se
polos magnéticos.
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Quando um desses ímãs é suspenso pelo
seu centro de gravidade, como no caso da
agulha magnética da bússola, ele se alinha
aproximadamente na direção norte-sul
geográfica do local. Observe a ilustração
abaixo: a extremidade do ímã que se volta
para o polo norte geográfico recebe o nome
de polo norte magnético. Da mesma forma,
a extremidade que aponta para o polo sul
geográfico chama-se polo sul magnético.
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Se você manusear dois ímãs de polos magnéticos

conhecidos, facilmente descobrirá que:
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Em a e b, os ímãs se repelem, pois polos de
mesmo nome estão próximos:
norte-norte e sul-sul, respectivamente. Em c,
os ímãs se atraem, já que polos de nomes
diferentes estão próximos.



Esse fato leva-nos a concluir que, se o
polo norte magnético da agulha da
bússola aponta para o polo norte
geográfico, é porque no polo norte
geográfico existe um polo sul
magnético. Da mesma forma, no polo
sul geográfico existe um polo norte
magnético.
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Dois polos magnéticos se atraem ou se repelem na razão inversa
do quadrado da distância que os separa.
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Dobrando a distância entre os polos, a intensidade das forças reduz-se a um
quarto do valor inicial.



A experiência mostra que é impossível separar os polos magnéticos
de um ímã. Isso significa que é impossível conseguir um pedaço de
ímã que tenha só o polo norte magnético ou só o polo sul magnético.

De fato, quando dividimos um ímã ao meio, obtemos dois outros
ímãs, cada um com seus próprios polos norte e sul.
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Se dividirmos ao meio esses dois novos ímãs, obteremos 

quatro ímãs também com seus próprios polos norte e sul e assim 
sucessivamente, o que será estudado no Tópico 2 seguinte. Observe as figuras:
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