


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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O campo magnético de um ímã também é descrito por um vetor. Esse vetor é
denominado vetor indução magnética e simbolizado por B.



Essas linhas são denominadas linhas de indução do campo magnético do
ímã; na região externa ao ímã, elas são orientadas convencionalmente do
polo norte para o polo sul, como mostra a figura a seguir.
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Campo magnético uniforme é aquele em que o vetor indução magnética
B tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido em todos
os pontos do meio.
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Em um campo magnético uniforme, as linhas de indução são representadas
por linhas retas paralelas, igualmente espaçadas e com a mesma orientação.



01. Em quais dos objetos listados a seguir você consegue perceber interação 
magnética com os polos de um bom ímã?
I) Borracha escolar
II) Bola de gude
III) Tampa de alumínio
IV) Caneta plástica
V) Pedaço de fio de cobre
VI) Corda de guitarra
VII) Grafite de lapiseira
VIII) Chave de fenda comum
IX) Cuba (de pia) de aço inoxidável

10

ATIVIDADES



2. 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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3.(Fuvest-SP) Um ímã, em forma de barra, de polaridade N (norte) e S (sul), é fixado
em uma mesa horizontal. Um outro ímã semelhante, de polaridade desconhecida,
indicada por A e T, quando colocado na posição mostrada na figura 1, é repelido para
a direita.
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Quebra-se esse ímã ao meio e, utilizando as duas metades, fazem-se quatro
experiências, representadas nas figuras I, II, III e IV, em que as metades são
colocadas, uma de cada vez, nas proximidades do ímã fixo.



Indicando por “nada” a ausência de atração ou repulsão da parte testada, os
resultados das quatro experiências são, respectivamente:
I II III IV
a) repulsão atração repulsão atração
b) repulsão repulsão repulsão repulsão
c) repulsão repulsão atração atração
d) repulsão nada nada atração
e) atração nada nada repulsão
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A intensidade da força magnética que atua numa partícula eletrizada
pode ser obtida a partir do desvio sofrido pela partícula. Experimentos
mostram que, em determinado campo magnético, a intensidade dessa
força é proporcional ao módulo da carga elétrica e ao módulo da
velocidade da partícula (quando v é perpendicular a B).
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Fm = força magnética
q = carga elétrica.
B =  campo magnético
V = velocidade da partícula.
Θ = ângulo entre V e B
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