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ELETROMAGNETISMO – 1a PARTE

Magnetismo:

As primeiras observações de fenômenos magnéticos são muito antigas, datam do século VI

a.C. O nome magnetismo vem de Magnésia, pequena região da Ásia Menor onde foi encontrado,

em abundância,  um mineral  naturalmente  magnético,  chamado  magnetita  (ver  Figura  1).  Esse

mineral é um ímã natural, constituído de óxido de ferro. 

Fonte: https://vivescortadaimport.com/diccionario-minerales/minerales/magnetita/index.php

Figura 1 – A magnetita é um mineral magnético formado por óxido de ferro.  

1 AUXILIA – Preparatório para o ENEM

Aos 5 anos dei idade, Einstein ficou fascinado pelo funcionamento de uma bússola 
que lhe fora dada por seu pai. Ele se perguntava o que seria a força invisível que 
puxava a agulha e por que ela apontava sempre para o norte… Você sabe responder 
ao questionamento de Einstein?

https://vivescortadaimport.com/diccionario-minerales/minerales/magnetita/index.php


Polos de um ímã:

Na  Figura  2,  podemos  observar  que,  ao  pendurarmos  um  ímã  natural  em  formato  de

alongado, ele ficará sempre alinhado na direção geográfico norte-sul. A extremidade que aponta

para o norte geográfico é chamada de polo norte do ímã. A outra, apontada para o sul geográfico, é

denominada polo sul do ímã. 

Os polos são as partes dos ímãs em que os efeitos magnéticos se apresentam mais intensos.

Nem sempre essas partes se localizam nas extremidades do ímã, é o caso dos ímãs esféricos.  

Você já brincou com dois ímãs? Se sim, você deve ter notado que eles conseguem se repelir

ou  se  atrair  mesmo  sem  se  encostar.  Mágica?  Não,  Física!  Quando  dois  ímãs  são  colocados

próximos, o polo norte de um repele o polo norte do outro. Já o polo norte de um atrai o polo sul do

outro. Assim, podemos concluir que:  polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Isso

ocorre porque existe uma força entre os ímãs, que pode ser de atração ou repulsão. Essa força é

chamada de força magnética e funciona de forma muito semelhante a força elétrica. A diferença é

que aqui existem polos magnéticos e não cargas elétricas (veja a Figura 3).

Fonte: http://efisica.if.usp.br/eletricidade/basico/imas/reg_polares/

Figura 2 – O alinhamento natural de agulhas magnéticas segundo a direção geográfica norte-
sul é o princípio básico do funcionamento de uma bússola.
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Outro  propriedade  interessante  dos  ímãs  consiste  na  inseparabilidade  de  seus  polos:

verificou-se experimentalmente que não se consegue obter um único polo magnético isolado. Isto é,

qualquer ímã apresenta sempre dois polos – um norte e um sul. Assim, se tomarmos um ímã em

forma de barra e o partirmos em dois pedaços, obteremos dois novos ímãs, como mostra a Figura 4. 

A Terra é um grande ímã:

Durante muitos anos, vários filósofos e cientistas tentaram encontrar uma explicação para o

fato de um ímã (como a agulha magnética de uma bússola) se orientar na direção norte-sul da Terra.

Entretanto, a explicação que conhecemos hoje só foi formulada no século XVII pelo cientista inglês

William Gilbert. Ele propôs que a orientação de uma agulha magnética se deve ao fato da Terra se

comportar como um grande ímã.

Fonte: https://querobolsa.com.br/enem/fisica/magnetismo

Figura 4 – É impossível obter um monopolo magnético, isto é, um único polo 
magnético isolado.

Fonte: https://querobolsa.com.br/enem/fisica/magnetismo
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Figura 3 – Atração e repulsão magnética.



Convencionou-se que a extremidade da agulha magnética da bússola que é atraída para o

norte geográfico da Terra seria chamada de polo norte da bússola, enquanto sua outra extremidade,

que é atraída para o sul geográfico, seria chamada de polo sul da bússola. Mas a atração magnética

se dá por polos opostos, portanto,  a convenção acima se torna correta somente se o polo norte

magnético da Terra estiver localizado no seu polo sul  geográfico,  pois é para essa direção que

aponta o polo sul da bússola. Resumindo, no polo sul geográfico da Terra encontra-se o polo norte

magnético e vice-versa (ver Figura 5).

Polo magnético da Terra ≠ Polo geográfico da Terra

Campo magnético: 

Vamos recorrer a Eletrostática para nos ajudar… Lembra do campo elétrico que existe em

volta de uma carga elétrica? Aqui existe algo semelhante ao redor dos ímãs, o chamado  campo

magnético!  Note  como o magnetismo está  intimamente  ligado com a  eletricidade.  Na verdade,

existe uma ligação direta entre campo elétrico e campo magnético, que estudaremos já já! 

A atração  e  repulsão  de  ímãs  está  diretamente  relacionada  ao  campo magnético.  Dessa

forma, podemos dizer que esse efeito surge da influência magnética/campo magnético ao longo do

espaço e podemos associar um vetor campo magnético B⃗ em cada ponto do espaço. 

AUXILIA – Preparatório para o ENEM

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/588986457493090944/
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Figura 5 – O norte geográfico da Terra é um polo sul magnético e o sul 
geográfico é um polo norte magnético.



Em um campo magnético, as linhas de campo são compostas de maneira que o vetor campo

magnético apresenta as seguintes características:

• sua direção é sempre tangente a cada linha de campo, em qualquer ponto do espaço;

• seu sentido é o mesmo da respectiva linha de campo;

• sua intensidade é proporcional à densidade das linhas de campo;

Ao contrário das linhas de campo elétrico, que podem se estender por todo o espaço,  as

linhas de campo magnético circundam os ímãs e são sempre fechadas. Isto é, não existe início nem

final! Na parte exterior do ímã, a orientação das linhas se dá polo norte para o polo sul. Já na parte

interior do ímã, ocorre o contrário, ou seja, a orientação das linhas de campo magnético é do polo

sul para o polo norte (ver Figura 6). 

Quando  estamos  analisando  problemas  envolvendo  campo  magnético  é  comum

encontrarmos situações onde a direção do campo magnético é perpendicular ao plano da página, ou

seja,  a  direção  do  campo  estará  entrando  ou  saindo  do  papel.  Assim,  precisamos  de  uma

representação que nos indique se o campo está direcionado para dentro ou para fora do página.

Logo, existe uma convenção para esta representação: o negócio é imaginar o campo magnético

como uma flecha. Quando o campo magnético estiver entrando na página, veremos a parte traseira

da flecha, isto é, um “X”. Já quando o campo magnético estiver saindo da páginas, veremos apenas

a parte frontal da flecha ou um ponto. Se liga na representação abaixo, ela mostra exatamente isso e

torna a explicação acima mais clara!

Figura 6 – Representação das linhas de campo magnético de um ímã.

Fonte: https://www.coladaweb.com/fisica/fisica-geral/magnetismo
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Exercício  1 –  Caso  a  Terra  fosse  representada  por  um grande  ímã,  de  acordo  com o  campo

magnético por ela criado:

a) ao norte geográfico estaria associado o polo norte do ímã

b) ao norte geográfico estaria associado o polo sul do ímã

c) ao sul geográfico estaria associado o polo sul do ímã

d) ao leste geográfico estaria associado o polo norte do ímã

e) ao oeste geográfico estaria associado o polo norte do ímã

AUXILIA – Preparatório para o ENEM

Fonte: http://coisas-da-fisica.blogspot.com/

Figura 7 – Representação do vetor campo magnético entrando e saindo da página.
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Magnetismo da Matéria

Resposta: b

https://www.youtube.com/watch?v=3BIRKjbxjng

Cartões de crédito são muto comuns no nosso dia a dia, né? Você sabe como eles funcionam? 
E se eu te disser que a Física, mais especificamente o magnetismo, explica?! Confere o vídeo 

abaixo e entenda do que estamos falando!



Exercício 2 – Sobre as linhas de campo magnético de um ímã podemos afirmar:

a) As linhas de indução magnética são abertas no norte magnético e fechadas no sul magnético dos

ímãs.

b) As linhas de indução magnética são sempre abertas.

c) As linhas de indução magnética são fechadas, emergem do norte magnético e adentram o sul

magnético do ímã.

d) Um ímã pode apresentar apenas sul ou apenas norte magnético.

e) Ao quebrarmos um ímã ao meio, uma de suas metades será de polaridade sul, e a outra será de

polaridade norte. 

Exercício 3 - Assinale a alternativa correta sobre as linhas de campo magnético, presentes nos ímãs:

a) As linhas de indução entram no polo norte magnético.

b) As linhas de indução emergem do polo sul magnético.

c) As linhas de indução são sempre fechadas.

d) As linhas de indução podem cruzar-se.

e)  Quanto  mais  intenso  o campo magnético  de  um ímã,  menor  a  quantidade  de  linhas  campo

magnético.
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Resposta: c

Respostas: c



Eletromagnetismo

Você já deve ter notado que magnetismo e eletricidade estão relacionados, certo? Pois então,

essa relação foi descoberta em 1819, quando o cientista Cristian Oersted observou um fenômeno no

mínimo  curioso… Ele  realizou  um experimento  onde  deixou  uma  bússola  ao  lado  de  um fio

condutor. Quando esse fio foi percorrido por uma corrente elétrica, a agulha da bússola passou a se

movimentar.  Foi  essa  descoberta  que  deu  origem  ao  estudo  da  relação  entre  eletricidade  e

magnetismo – o eletromagnetismo!

Nos anos seguintes, mais conexões foram encontradas entre eletricidade e magnetismo por

Michael Faraday. Ele, por sua vez, observou que um campo magnético variável induz uma corrente

elétrica.  E anos mais  tarde,  Maxwell  mostrou que a  recíproca também é verdadeira,  isto  é  um

campo elétrico variável induz um campo magnético. 

Imagine  várias  bússolas  ao  redor  de  um fio  condutor.  Na ausência  de  corrente  elétrica

passando pelo fio, todas as bússolas apontam para a mesma direção, o polo norte geográfico da

Terra.  Na  presença  de  corrente,  as  bússolas  mudam de  direção  e  apontam todas  para  direção

tangente ao círculo, exatamente a direção das linhas de campo magnético criadas pela corrente (ver

Figura 8).
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Fonte:https://anjungsainssmkss.wordpress.com/2011/07/14/electromagnetism/

Figura 8 – Campo magnético produzido em um fio condutor percorrido por 
corrente elétrica.



Fontes de campo magnético

• Campo magnético de um fio retílineo longo

No início  desse  material  chegamos a  conclusão que  as  linhas  de campo magnético  são

fechadas,  lembra?  Exatamente!  O  que  veremos  agora  é  como  essas  linhas  de  campo

magnético se comportam em torno de um fio longo e percorrido por uma corrente elétrica.

As  linhas  de  campo magnético  envolvem o fio,  são  circunferências  centradas  nele  (ver

Figura 9). E o sentido dessas linhas, qual é? Horário ou anti-horário? Bem, isso depende da direção

da corrente elétrica. Existe uma regra conhecida como regra da mão direita, que nada mais é do que

um modo prático de relacionar o sentido da corrente elétrica com o do vetor campo magnético

gerado por ela. Com a mão direita aberta, aponta-se o polegar no sentido da corrente elétrica no fio

e com os demais dedos “envolvemos” o condutor. A partir daí verificamos se ao envolvermos o

condutor percorremos o sentido horário ou anti-horário.

A intensidade do vetor campo magnético em um ponto P a uma distância d do fio é dada

pela seguinte relação:

B=
μ0i

2πd
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Fonte: https://alunosonline.uol.com.br/fisica/campo-magnetico-ao-redor-um-fio.html

Figura 9 – Campo magnético em um fio reto e longo.



Onde B é a intensidade do vetor campo magnético no ponto P, a uma distância d do fio

percorrido por corrente. E µ0 = 4π 10 -7 Tm/A é uma constante, chamada permeabilidade magnética

do vácuo. A unidade de campo magnético é tesla [T].

Exercício 4 – Considere as afirmações abaixo:

I – Nem toda corrente elétrica produz campo magnéticco.

II – No experimento de Oersted foi possível concluir que o sentido do campo magnético produzido

pelo fio dependia do sentido da corrente.

III – A forma do campo magnético produzido por um fio é um círculo.

Estão corretas:

a) Apenas II

b) Apenas III

c) Apenas II e III

d) Apenas E e III

e) Nenhuma

Exercício 5 -  Um fio retilíneo conduz corrente elétrica de 2 A. Marque a alternativa correta a

repeito dos valores e características dos campos magnéticos criados em pontos próximos ao fio.

a) A uma distância de 5 cm do fio, o campo magnético possui intensidade de 6 μT.

b)  O  campo  magnético  gerado  por  um  fio  possui  a  mesma  direção  e  o  mesmo  sentido  do

deslocamento das cargas elétricas.

c) O campo magnético gerado pelo fio possui formato circular e vale 8 μT a uma distância de 15 cm

do fio.

d) O campo magnético gerado pelo fio possui formato circular e vale 8,5 μT a uma distância de 10

cm do fio.

e) Todas as afirmações anteriores estão incorretas.

AUXILIA – Preparatório para o ENEM

Resposta c

Resposta e
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Exercício 6 - Leia as afirmações a respeito de campos magnéticos gerados por fios retilíneos.

I - O campo magnético gerado por um fio retilíneo é diretamente proporcional à corrente elétrica e

inversamente proporcional ao quadrado da distância de um ponto qualquer ao fio;

II - O campo magnético do fio retilíneo sempre é circular e no sentido horário;

III - O campo magnético gerado por um fio retilíneo é diretamente proporcional à corrente elétrica e

inversamente proporcional à distância de um ponto qualquer ao fio;

IV - O campo magnético do fio retilíneo sempre é circular. O sentido da corrente elétrica define se o

campo magnético ocorre no sentido horário ou anti-horário.

Estão corretas:

a) Apenas I

b) Apenas II e III

c) Apenas III e IV

d) Apenas IV

e) Nenhuma das alternativas 

Exercício 7 - A figura mostra dois fios longos e paralelos separados por uma distância d = 10 cm,

que transportam correntes de intensidade I = 6 A em direções opostas.
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Resposta c



Considerando μ0= 4π 10  -7 Tm/A, o módulo do campo magnético resultante no ponto P,

situado a 2d à esquerda do ponto A, em μT, é igual a:

a) 1

b) 1,5

c) 2

d) 10

e) 12  
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Resposta c


