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❑APRESENTAÇÃO

▪ CAMPO MAGNÉTICO.

▪ CAMPO MAGNÉTICO DE UM IMÃ.

▪ POLOS DE UM IMÃ.

▪ CAMPO MAGNÉTICO 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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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.



1. 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
17
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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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Agora, vamos ver como determinar o sentido da força magnética.

Para isso, usaremos uma regra prática, denominada regra da mão direita
espalmada, que está de acordo com as observações experimentais.

23

Para carga positiva

Para determinar o sentido dessa força,
aponte, com a mão direita espalmada, o
polegar no sentido da velocidade v e os
outros dedos no sentido de B. A força Fm
será, então, perpendicular à palma da mão,
“saindo” dela.
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Para carga negativa
Se a carga for negativa, a força magnética terá sentido oposto ao que
teria se a carga fosse positiva. Nesse caso, a força também é
perpendicular à palma da mão, mas “entrando” nela.
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01. Julgue falsa ou verdadeira cada uma das seguintes

afirmações:

I. Um portador de carga elétrica imerso em um campo magnético sempre fica
submetido a uma força, devido a esse campo.

II. Um portador de carga elétrica imerso em um campo elétrico sempre fica
submetido a uma força, devido a esse campo.

III. A força magnética atuante em um portador de carga elétrica não modifica o
módulo de sua velocidade, porque a força e a velocidade são perpendiculares.
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02.Uma partícula eletrizada é lançada com velocidade v , que forma um ângulo com
o vetor indução magnética B . Sendo de 2,0 μC a carga da partícula, v = 5,0 · 106 m/s
e B = 3,0 · 10–1 T, determine a intensidade da força magnética atuante nela, em
função de , para valores iguais a 0°, 30°, 90° e 180°.
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03.Suponha que uma carga elétrica de 4 μC seja lançada em um campo
magnético uniforme de 8 T. Sendo de 60 o ângulo formado entre v e B,
determine a força magnética que atua sobre a carga supondo que a
mesma foi lançada com velocidade igual a 5 x 103 m/s.

a) Fmag = 0,0014 . 10-1 N
b) Fmag = 1,4 . 10-3 N
c) Fmag = 1,2 . 10-1 N
d) Fmag = 1,4 . 10-1 N
e) Fmag = 0,14 . 10-1 N
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04.(PUC) Um elétron num tubo de raios catódicos está se movendo 
paralelamente ao eixo do tubo com velocidade 107 m/s. Aplicando-se um 
campo de indução magnética de 2T, paralelo ao eixo do tubo, a força 
magnética que atua sobre o elétron vale:

a) 3,2 . 10-12N
b) nula
c) 1,6 . 10-12 N
d) 1,6 . 10-26 N
e) 3,2 . 10-26 N
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05.Imagine que 0,12 N seja a força que atua sobre uma carga elétrica 
com carga de 6 μC e lançada em uma região de campo magnético igual a 
5 T. Determine a velocidade dessa carga supondo que o ângulo formado 
entre v e B seja de 300.

a) v = 8 m/s
b) v = 800 m/s
c) v = 8000 m/s
d) v = 0,8 m/s
e) v = 0,08 m/s
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06.
I. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético 
sofre sempre a ação de uma força magnética. 
II. Uma carga elétrica submetida a um campo elétrico sofre sempre a ação de 
uma força elétrica.
III. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro 
de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade da carga.
Aponte abaixo a opção correta:

a) Somente I está correta.
b) Somente II está correta.
c) Somente III está correta.
d) II e III estão corretas.
e) Todas estão corretas.
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Vejamos a ilustração abaixo que nos mostra a partícula eletrizada sendo atirada
perpendicularmente às linhas de indução de um ponto do campo magnético.

Com isso a partícula que fica sob a ação de uma 
força com intensidade constante, possuirá uma 
direção perpendicular à velocidade. Portanto 
podemos concluir que quando uma partícula 
eletrizada é atirada em uma direção 
perpendicular às linhas de indução de qualquer 
campo magnético uniforme, ela irá realizar um 
movimento circular e uniforme.
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Essa partícula irá realizar uma trajetória circular situada 
em um plano perpendicular às linhas de indução do campo.

Cálculo do raio da trajetória
Para que possamos entender melhor 
sobre este cálculo, vamos pensar em uma 
partícula atirada perpendicularmente ao 
campo magnético, fazendo com que sua 
trajetória seja em forma de 
circunferência.
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Como já sabemos a força magnética Fm é considerada uma força centrípeta Fcp. 
Portanto podemos fazer uma comparação entre as duas fórmulas, para que 
possamos calcular o raio R.

R = raio da trajetória
M = massa da partícula
V = velocidade da partícula
q = carga da partícula
B = intensidade do campo magnético
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Considerando que uma partícula foi atirada em uma direção
perpendicular às linhas de indução de um campo magnético (B), realizando
assim um movimento circular e uniforme. O período T significa o intervalo de
tempo gasto numa volta. Vejamos então como determinar esse intervalo de
tempo:
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06.Um dêuteron – partícula constituída por um nêutron e um próton –
descreve trajetória circular de raio igual a 10 cm num campo Magnético de 
indução uniforme e constante, de intensidade igual a 2,0 T. Sendo a massa 
e a carga elétrica do dêuteron respectivamente iguais a 3,4 · 10–27 kg e 1,6 
· 10–19 C e supondo a força magnética como a única atuante, calcule:

a) o módulo de sua velocidade;
b) o intervalo de tempo para o dêuteron percorrer uma 
Semicircunferência. Use  = 3,14.
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07.Um cíclotron foi construído de maneira a utilizar um campo 
magnético uniforme, , de módulo constante igual a 1,6 T, 
capaz de gerar uma força magnética, , sempre perpendicular à velocidade da 
partícula. Considere que esse campo magnético, ao atuar sobre uma partícula 
positiva de massa igual a 1,7 x 10–27 kg e carga igual a 1,6 x 10–19 C, faça com 
que a partícula se movimente em uma trajetória que, a cada volta, pode ser 
considerada circular e uniforme, com velocidade igual a 3,0 x 104 m/s. Nessas 
condições, o raio dessa trajetória circular seria aproximadamente

a)1 x 10–4 m.                 
b) 2 x 10–4 m.                   
c) 3 x 10–4 m.                    
d) 4 x 10–4 m.                    
e) 5 x 10–4 m. 
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