Eletromagnetismo
Conceitos Básicos
Na região conhecida como Magnésia descobriu-se que alguns tipos de
rocha atraíam umas ás outras e podiam também atrair objetos de ferro. Essas
pedras, denominadas magnetitas, são na verdade constituídas por um óxido de
ferro (Fe2O4) a que damos o nome genérico de imãs naturais.
Atualmente, contudo, corpos de determinados metais como ferro, cobalto,
níquel e ligas metálicas especiais, depois de submetidos a processos denominados
processos de imantação, podem se transformar em imãs artificiais.

Fenômenos Magnéticos
Fenômenos associados a imãs tanto naturais como artificiais.
1- Quando um imã em forma de barra é
colocado em contato com limalha de ferro,
observa-se que as partículas de ferro são mais
fortemente atraídas pelas extremidades da
barra imantada. Essas regiões do imã são
denominadas pólos.
2- Suspendendo-se uma barra
imantada pelo seu centro de gravidade,
de modo que ela possa girar livremente,
observa-se que a barra se orienta
aproximadamente na direção norte-sul
geográfico do lugar.

3- Os imãs exercem, entre si, forças
de ação mútua de atração ou repulsão,
conforme a posição em que são postos em
presença um do outro.

Importante:
PÓLOS DE MESMO NOME SE REPELEM E
DE NOMES DIFERENTES SE ATRAEM.
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Inseparabilidade dos Pólos
Se uma barra imantada é cortada ao meio, não obteremos pólos norte e sul
isolados. Em vez disso, obteremos dois novos imãs, cada um deles com pólos norte
e sul. Se a operação de corte for repetida mais imãs serão obtidos, cada um deles
com pólos norte e sul.

Classificação das Substâncias Magnéticas
FERROMAGNÉTICAS
São aquelas que na presença de um imã, são fortemente atraídas pelos dois
pólos do imã.
Ex: ferro, cobalto, níquel e ligas destes elementos.
PARAMAGNÉTICAS
São aquelas que, colocadas próximas a um imã são fracamente atraídas
pelos dois pólos do imã.
Ex: neônio, óleo, madeira, alumínio, magnésio, platina, etc.
DIAMAGNÉTICAS
Aquelas que são fracamente repelidas pelos dois pólos de um imã.
Ex: bismuto, cobre, prata, ouro, chumbo, etc.
CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE

Dica:
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Campo Magnético
1. Campo Magnético: é toda região do espaço em torno de um condutor
percorrido por corrente ou em torno de um imã, modificada pela presença de tais
elementos. Para identificar a presença do campo, associa-se a cada ponto do
mesmo um vetor, denominado vetor indução magnética (B). A agulha de uma
bússola colocada num ponto do campo orienta-se na direção do vetor B daquele
ponto. Unidade SI: tesla (T).
2. Linha de Indução: é toda linha que, em cada ponto, é tangente ao vetor B
e orientada no seu sentido. As linhas de indução saem do pólo norte, chegam ao
pólo sul e são sempre fechadas , isto é, não têm nem fontes nem sorvedouros.

Campo Magnético Gerado por Corrente Elétrica
1. CAMPO DO CONDUTOR RETILÍNEO
As linhas de indução do campo magnético de um condutor reto, percorrido
por corrente, são circunferências concêntricas com o condutor, situadas em
planos perpendiculares a ele.
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Em um ponto P, a distância d do fio, o vetor indução magnética terás as
seguintes características:

B=

μ0 i
.
2π d

ONDE: 0 = permeabilidade magnética p/ vácuo 4. 10-7

Tm
A

DIREÇÃO - tangente à linha de indução que passa pelo ponto P.
SENTIDO - regra da mão direita.

2. ESPIRA
Um condutor circular, por uma corrente i, fica sujeito a uma espira
magnético com as seguintes características:

B=

μ0 i
.
2 R

DIREÇÃO - perpendicular ao plano da espira.
SENTIDO - regra da mão direita.
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3. SOLENÓIDE
No interior do solenóide, o vetor indução magnética B tem as seguintes
características:

B = μ0 .

N
.i
L

ONDE: N → n° de espiras.
L → comprimento do solenóide.
DIREÇÃO - paralela ao eixo solenóide.
SENTIDO - regra da mão direita modificada.

Importante:
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TREINANDO PARA O ENEM
01.

Na figura, representa-se um imã permanente em forma de barra, onde estão
indicados seus pólos. Se o imã for dividido em três partes A, B e C, pode-se então
afirmar que
a) a parte “A” terá dois pólos sul, pois sua extremidade direita está muito próxima
do pólo sul original.
b) a parte “B” terá dois pólos Sul, pois as suas duas extremidades estão muito
próximas do pólo sul do imã original.
c) a parte “C” terá somente o pólo Norte à direita, pois a sua extremidade
esquerda está muito distante do pólo Norte do imã original.
d) a parte “B” não terá pólos, pois as suas extremidades estão distantes dos pólos
do imã original.
e) cada uma das partes constituirá um imã independente com dois pólos opostos.
02. Considere as afirmações a seguir, a respeito de ímãs.
I. Convencionou-se que o pólo norte de um ímã é aquela extremidade que, quando
o ímã pode girar livremente, aponta para o norte geográfico da Terra.
II. Pólos magnéticos de mesmo nome se repelem e pólos magnéticos de nomes
contrários se atraem.
III. Quando se quebra, ao meio, um ímã em forma de barra, obtém-se dois novos
ímãs, cada um com apenas um pólo magnético.
Está(ão) correta(s):
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas I c II.
e) apenas II e III.
03. Quando uma barra de material ferromagnético é magnetizada, são:
a) acrescentados elétrons à barra.
b) retirados elétrons da barra.
c) acrescentados imãs e elementares à barra.
d) retirados imãs elementares da barra.
e) ordenados os imãs elementares da barra.
04. (VUNESP) A figura representa um imã em forma de barra, que vai cortado em
duas partes.

Logo em seguida ao corte, pode-se observar que os pedaços resultantes:
a) se repelem, se o corte for na linha A ou na linha B.
b) se atraem, se o corte for na linha A ou na linha B.
c) se repelem, se o corte for na linha A, e se atraem, se o corte for na linha B.
d) se atraem, se o corte for na linha A, e se repelem, se o corte for na linha A.
e) não interagem, se o corte for na linha A, e se atraem, se o corte for na linha B.
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05. (PUC-SP) Na experiência, o fio de um circuito passa sobre a agulha de uma
bússola. Com a chave C aberta, a agulha alinha-se como mostra a figura 1.
Fechando-se a chave C, a agulha da bússola assume nova posição (figura 2).

A partir desse experimento, concluiu-se que a corrente elétrica estabelecida no
circuito:
a) gerou um campo elétrico numa direção perpendicular à da corrente.
b) gerou um campo magnético numa direção perpendicular à da corrente.
c) gerou um campo elétrico numa direção paralela à da corrente.
d) gerou um campo magnético numa direção paralela à da corrente.
e) não interfere na nova posição assumida pela agulha da bússola, que foi causada
pela energia térmica produzida pela lâmpada.
06. (MACKENZIE-SP) As linhas de indução de um campo magnético são:
a) o lugar geométrico dos pontos, onde a intensidade do campo magnético é
constante.
b) as trajetórias descritas por cargas elétricas num campo magnético.
c) aquelas que em cada ponto tangenciam o vetor indução magnética, orientadas
no seu sentido.
d) aquelas que partem do pólo norte de um imã e vão até o infinito.
e) nenhuma das anteriores é correta.
07. (UFPel) A figura representa um fio retilíneo e muito longo percorrido por uma
corrente elétrica convencional i, de A para B.

Com relação ao sentido do campo magnético criado pela corrente elétrica no
ponto P e a intensidade, é correto afirmar que
a) o sentido é para fora da página e sua intensidade depende da distância “r²”.
b) o sentido é para o ponto “1” e sua intensidade depende da distância “r”.
c) o sentido é para o ponto “2” e sua intensidade independe da distância “r”.
d) o sentido é para dentro da página e sua intensidade depende da distância “r”.
e) o sentido é para o ponto “3” e sua intensidade depende da distância “r”.
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08. (UFSM) O circuito ao lado apresenta um eletroímã
(prego com um fio enrolado), ligado em série com um
resistor R de proteção e um gerador. O sentido
convencional da corrente elétrica e a polaridade no
eletroímã são respectivamente:
a) de b para a; sul em a.
b) de a para b; norte em a.
c) de b para a; norte em a.
d) de a para b; norte em b.
e) não haverá corrente elétrica entre os pontos a e b, devido á presença do
resistor R.
09. (UFSM) O módulo do campo de indução magnética gerado por uma corrente
elétrica contínua num fio retilíneo é, num ponto P do espaço que circunda o fio.
a) diretamente proporcional á intensidade da corrente que percorre o fio
diretamente proporcional á distância do ponto P do fio.
b) diretamente proporcional á intensidade da corrente que percorre o fio e
inversamente proporcional á distância do ponto P ao fio.
c) inversamente proporcional á intensidade da corrente que percorre o fio e
inversamente proporcional á distância do ponto P ao fio.
d) inversamente proporcional á intensidade da corrente que percorre o fio e
diretamente proporcional á distância do ponto P ao fio.
e) diretamente proporcional á intensidade da corrente que percorre o fio e
inversamente proporcional ao quadrado da distância do ponto P ao fio.
10. (FURG) Dois fios condutores, retilíneos, de comprimento infinito e paralelos
entre si, estão no plano desta página. Os fios transportam correntes de mesmo
valor i para a direita.

O campo magnético resultante dos dois fios é nulo na seguinte região:
a) na linha reta perpendicular ao plano da página e localizada abaixo dos dois fios.
b) na linha reta paralela aos dois fios e localizada acima dos dois fios.
c) na linha reta paralela aos dois fios e localizada abaixo dos dois fios.
d) na linha reta perpendicular ao plano da página e localizada acima dos dois fios.
e) na linha reta paralela aos dois fios e localizada no meio, entre os fios.
11. (UFSM) Um aluno afirmou que, numa experiência de laboratório, viu a
extremidade de uma pequena barra suspensa, ser repelida, tanto pelo pólo norte
como pelo pólo sul de um ímã. Pode-se afirmar que:
a) o relato da experiência é inverídico.
b) a barra era outro ímã.
c) a substância da barra era ferromagnética.
d) a substância da barra era paramagnética.
e) substância da barra era diamagnética.
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12. (UFSM) Quando uma barra de material ferromagnético é magnetizada, são
a) acrescentados elétrons à barra.
b) retirados elétrons da barra.
c) acrescentados ímãs elementares à barra.
d) retirados ímãs elementares da barra.
e) ordenados os ímãs elementares da barra.
13. (UFSM) Três barras de material magneticamente diferentes são observadas
na presença de um mesmo ímã permanente, verificando-se o seguinte:
 a barra A é fortemente atraída pelo ímã;
 a barra B é fracamente atraída pelo ímã.
 a barra C é fracamente repelida pelo ímã.
Pode-se, então, afirmar que os materiais das barras A, B e C são, respectivamente,
a) diamagnético, paramagnético, paramagnético.
b) paramagnético, diamagnético, ferromagnético.
c) ferromagnético, diamagnético, paramagnético.
d) ferromagnético, paramagnético, diamagnético.
e) diamagnético, ferromagnético, paramagnético.
14. (UFSM) Uma bússola sobre uma mesa apresenta a orientação indicada na
figura a seguir.

Se, em “A”, for colocado um ímã com o pólo norte voltado para essa bússola, terse-á a seguinte orientação:

15. (UFSM) Leia atentamente as afirmativas que seguem.
I. O pólo norte geográfico é um pólo sul magnético.
II. Em um ímã permanente, as linhas de indução saem do pólo norte e vão para o
pólo sul, independentemente de estarem na parte interna ou externa do ímã.
III. Considerando a agulha de uma bússola, a extremidade que aponta para o norte
geográfico é o pólo norte magnético da agulha.
Está(ao) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) I apenas.
b) II apenas.
c) III apenas.
d) I e II apenas.
e) I e III apenas.
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16. (UFSM) Uma bússola encontra-se próxima a uma barra de aço. Assim,
I. não se pode confiar na direção do norte indicado.
II. se a barra de aço não for um ímã permanente, ela não altera a direção do norteindicado.
III. a barra de aço, como um ímã temporário, altera a direção do norte indicado.
Está(ao) correta(s):
a) I apenas.
b) II apenas.
c) III apenas.
d) I e II apenas.
e) I e III apenas.
17. (UFSM) Um condutor reto muito longo é percorrido por uma corrente “i”. A
intensidade do campo magnético, em um ponto situado a uma distância “r” da
parte central do mesmo, é
I. independente da distância do ponto ao condutor.
II. diretamente proporcional à intensidade de corrente “i”.
III. diretamente proporcional à distância do ponto ao condutor.
Das proposições, está(ão) correta(s):
a) somente I.
b) somente II.
c) somente III.
d) somente I e II.
e) somente I e III.
18. (UFSM) Suponha-se que, através de um condutor retilíneo muito longo, passe
uma corrente elétrica contínua I que penetra perpendicularmente no plano da
página, a meio caminho entre os pontos A e B, conforme a figura.

O diagrama que representa os vetores campo magnético de indução B , nos
pontos A e B, é:

19. (UFSM) Um condutor reto, longo, é percorrido por uma corrente elétrica
constante. A intensidade do campo magnético em um ponto próximo do condutor:
a) independe da distância do ponto ao condutor.
b) depende somente da distância do ponto ao condutor.
c) independe do valor da corrente no condutor.
d) depende somente da corrente no condutor.
e) é diretamente proporcional à corrente no condutor e inversamente proporcional
à distância do ponto ao condutor.
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20. (UFSM)

A figura representa um fio condutor perpendicular ao plano da página, no centro
de um círculo que contém os pontos 1, 2, 3, 4 e 5. O fio é percorrido por uma
corrente i que sai desse plano.
A agulha de uma bússola sofre deflexão máxima, quando colocada no ponto
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
21. (UFSM) As extremidades A e B de um solenóide são mantidas nos potenciais
elétricos VA e VB, sendo VB > VA. A posição de equilíbrio da agulha da bússola,
quando colocada no ponto P do eixo do solenóide é
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