


CAMPO MAGNÉTICO

 CONCEITOS MAGNÉTICOS
 ÍMA
 PRINCÍPIOS MAGNÉTISCO.
 EXERCÍCIO.
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Introdução: È a parte da Física que estuda as relações entre os
fenômenos elétricos e magnético.
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TIPOS DE 
IMÃS

NATURAL

MAGNETITA

TEMPORÁRIO

CONTATO ATRITO CORRENTE
ELÉTRICA
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Ponto
de Curie.

Ferro: Temperatura de Curie: 770°C 
Cobalto: Temperatura de Curie: 1075°C    

Níquel: Temperatura de Curie: 365°C 
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Marque C para o correto e E para o errado.

Sobre o comportamento deles podemos afirma que:
( ) O ímã normalmente tem dois polos, chamados norte e sul.
( ) Se partimos um ímã ao meio, ficamos com dois ímãs.
( ) Polos de mesmo nome, atraem-se e de nomes contrários repelem-se.
( ) Uma extremidade do ímã (polo norte) atrai pregos; a outra (polo sul)
repele-os.
( ) Quando aproximamos as pontas de dois imãs, pode haver repulsão ou
atraca entre elas.
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Indique a alternativa correta.
a) Nas proximidades do polo norte geográfico da Terra encontra-se o
polo norte magnético.
b) Os polos norte geográfico e sul magnético da Terra encontram-se
exatamente no mesmo local.
c) Polos magnéticos de mesmo nome (norte e norte ou sul e sul) se
atraem.
d) Os polos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletrizadas
com carga positiva e negativa, respectivamente.
e) Quando um ímã é quebrado em dois ou mais pedaços, cada um
deles continua tendo dois polos magnéticos: o norte e o sul.
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Campo Magnético - Região do espaço em torno de um ímã onde atua 
uma força denominada força magnética.
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Linhas de indução: Permitem visualizar o campo magnético de um
ímã. Convenciona-se que as linhas de indução saem do pólo norte e
entram no pólo sul.
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Vetor indução magnética( ): Caracteriza a ação de um ímã,
em cada ponto do campo magnético.
a)Direção é tangente à linha de indução que passa pelo ponto
considerado.
b) Sentido mesmo sentido da linha de indução, na convenção dada.
c) Módulo assume valor que, em geral, depende da posição do ponto.

A unidade do módulo do vetor indução no S.I denomina-se Tesla (T).
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Campo Magnético Uniforme
De maneira análoga ao campo elétrico uniforme, é definido como o
campo ou parte dele onde o vetor indução magnética é igual em
todos os pontos, ou seja, tem mesmo módulo, direção e sentido.
Assim sua representação por meio de linha de indução é feita por
linhas paralelas e igualmente espaçadas.
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Por um fio condutor retilíneo passa uma corrente contínua de
intensidade i, no sentido indicado na figura.

Quais dos vetores, numerados de 1 a 8, podem representar o vetor indução
magnética criado pela corrente nos pontos A e B, pertencentes a um plano
perpendicular ao fio?
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