
Fı́sica
Aula 7 – Magnetismo e Indução Eletromagnética
por Luiz Otávio Limurci

A
pós o estudo dos fenômenos elétricos,
nos quais a carga corpo tem funda-
mental importância, vamos analisar os

fenômenos eletromagnéticos. Aqui veremos
como corpos magnetizados se relacionam com
o a corrente elétrica, e vice-versa.

ı́mãs

Todo ı́mã possui dois polos, chamados norte e sul
que apresentam propriedades de atração e repulsão
quando próximo de outros ı́mãs, dependendo das
polaridades na proximidade. Polos iguais se repelem
e polos opostos se atraem.

Essa interação não é restrita entre ı́mãs apenas,
pedaços de ferro também são atráıdos pelos polos
de um ı́mã. Isso é explicado por uma alteração na
região ao redor do ı́mã. Portanto, pode-se chegar a
conclusão que um ı́mã cria a sua volta um campo
magnético.

Na natureza são encontradas substâncias com di-
ferentes propriedades magnéticas, que são divididas
em:

1. Paramagnéticas: São substâncias que, na
presença de um campo magnético intenso
magnetizam-se no mesmo sentido do campo.
Isso significa que são fracamente atráıdas por
ı́mãs. Exemplos: Alumı́nio, cálcio e magnésio.

2. Diamagnéticas: São substâncias que, na
presença de um campo magnético intenso
magnetizam-se em sentido contrário ao campo.
Isso significa que são fracamente repelidas por
ı́mãs. Exemplos: Água, cobre e prata.

3. Ferromagnéticas: São substâncias que se
magnetizam fortemente na presença de campo
magnético e no mesmo sentido. Isso significa
que são fortemente atráıdas por ı́mãs. Exemplos:
Ferro e ńıquel.

Linhas de indução magnética

São linhas utilizadas para representar o campo
magnético. Por convenção els são orientadas do
polo norte para o polo sul do ı́mã.

Como toda linha de indução é fechada, seu sentido
se mantém. Dentro do ı́mã ela vai do sul para o
norte.

Vetor campo magnético

Representa a intensidade do campo magnético, e é
representado por ~B. Em cada ponto do campo, o
vetor é tangente as linhas de indução. As agulhas
das bússolas se comportam como o vetor campo
magnético.

Pré–UFSC • http://preufsc.blumenau.ufsc.br/ página 1 de 5



Magnetismo terrestre

A Terra se comporta como se, em seu interior, hou-
vesse um grande ı́mã de barra. Como sabemos que o
norte de um ı́mã aponta para o polo sul de outro ı́mã,
é posśıvel dizer que o norte geográfico corresponde
ao sul magnético.

Campo magnético das correntes
em fios

Até o século XIX, eletricidade e magnetismo eram
considerados fenômenos distintos, até que um f́ısico
chamado Hans Christian descobriu que a agulha de
uma bússola era desviada quando colocada próxima
de um fio percorrido por corrente elétrica. Seu expe-
rimento consistia em um circuito formado por uma
bateria, fios e chave. Quando a chave estava aberta,
a bússola apontava para o norte geográfico, e quando
fechava-se a chave, a bússola fazia um ângulo de 90o

com o fio. Com base nisso, o cientista afirmou que
toda corrente elétrica gera ao seu redor um campo
magnético.

Campo magnético em fio retilı́neo

A intensidade do campo magnético é dada por:

B =
µ.i

2.πd

Dependendo do sentido da corrente, a bússola po-
dia apontar para sentidos diferentes, para determi-
nar o sentido correto utiliza-se uma regra. No S.I. o
campo magnético é dado em Tesla [T].

Regra da mão direita

O polegar é posicionado na mesma direção e sentido
da corrente, enquanto os demais dedos indicam o
sentido do campo magnético.

Campo magnético em espiras

Tem intensidade dada por

B =
n.µ.i

2.R

Onde n representa a quantidade de espiras.
Aplicando a regra da mão direita descobre-se que,

em espiras, o sentido do campo magnético aponta
para o centro, com orientação para fora do plano.

Campo magnético em solenóides

O enrolamento de um fio condutor em torno de um
núcleo, formando espiras circulares de mesmo raio e
no mesmo eixo é chamado de solenoide ou bobina.

O campo magnético é semelhante ao de um ı́mã
de barra, com intensindade dada por

B =
n.µ.i

L
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Força Mangética

As interações magnéticas entre ı́mãs, campos
magnéticos e cargas elétricas em movimento ou en-
tre fios que conduzem corrente são evidenciadas por
forças magnéticas.

Suponha uma carga elétrica de carga q, com ve-
locidade ~v, que penetra uma região onde exista um
campo magnético ~B. Dependendo do ângulo entre
os vetores ~v e ~B essa carga pode ficar sujeita a uma
força magnética ~Fm com intensidade dada por:

Fm = |q|.v.B.senθ

O vetor força será perpedicular (ângulo de 90o) ao
plano formado pelos vetores ~v e ~B e seu sentido será
determinado pela regra da mão esquerda.

Regra da mão esquerda

É utilizada para determinar o sentido do velor força
magnética ~Fm.

Coloca-se o dedo indicador no sentido do campo
magnético e o dedo médio no sentido da velocidade.
O polegar determinará o sentido da força.

Obs: Quando a carga q for negativa, o sentido da
força magnética será o oposto daquele encontrado
pelo determinado pela regra da mão esquerda.

Força magnética em condutores retilı́neos

Considere um fio metálico percorrido por uma cor-
rente elétrico e imerso em um campo magnético.

Sobre cada part́ıcula portadora de carga elétrica
que constitui a corrente, atua uma força magnética,

assim ao longo do fio teremos inúmeras forças. Dessa
forma, o fio estára sujeito a uma força magnética
resultante do somatório da força que atua sobre cada
uma das part́ıculas e terá intensidade dada por:

~Fm = B.i.L.senθ

Força magnética sobre condutores
paralelos

Para o caso em que dois condutores paralelos são
percorridos por correntes elétricas, cada um deses
estará imerso no campo magnético gerado pela cor-
rente que percorre o outro condutor. Ficando dessa
maneira sujeito a uma força magnética.

Figura 1: Correntes de mesmo sentido

Figura 2: Correntes de sentidos opostos

O campo B1 tem intensidade

B1 =
µ.i1
2.π.d

E a força no condutor será

F2 =
µ.i1.i2
2.π.d

A força sobre o condutor 1 terá mesma intensidade,
em função do campo originado pela corrente i2.

Quando as correntes nos condutores tem o mesmo
sentido, a força entre eles é de atração, e quando as
correntes tem sentido contrário, repulsão.
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Indução eletromagnética

Após a Primeira Revolução Industrial o número de
máquinas aumentou consideravelmente na Europa.
Isso fez com que surgissem pesquisas sobre novas for-
mas de se gerar energia. Em 1831. Michael Faraday
descobriu que um campo magnético pode induzir um
campo elétrico, ou seja, é possivel obter corrente a
partir de um campo magnético. Ele percebeu que
ao aproximar um solenoide de um amperimetro, este
indicava a presença de corrente. Se o ı́mã estava
em repouso, não havia corrente. E quando o ı́mã
era afastado, a corrente voltava a aparecer, mas em
sentido oposto.

Logo, Faraday chegou a conclusão que somente era
induzida corrente elétrica quando havia movimento
relativo entre a solenoide e o ı́mã.

Fluxo eletromagnético

É a uma grandeza que mede o número de linhas de
indução que atravessam uma determinada área.

A expressão que relaciona as variáveis é

φ = B.A.cosθ

E tem como unidade no S.I. Weber (Wb).

Lei de Lenz

Baseando-se no experimento de Faraday, o f́ısico Hein-
rich Lens propoz uma interpretação para o fenômeno
da indução eletromagnética. Ao aproximar ou afastar
um ı́mã de uma espira, esta tende a manter o fluxo
magnético constante. Sendo assim, ao aproximar o
polo norte de um ı́mã, o campo magnético gerado está
orientado para a direita, conforme a figura abaixo.
Como o ı́mã se aproxima, o campo dentro da espira
tende a aumentar e, para que o fluxo seja constante,
surge na espira, um campo magnético para a es-
querda anulando o aumento do fluxo. Esse aumento
surge em razão da corrente induzida, cujo sentido
pode ser determinado pela regra da mão direita.

O mesmo ocorre quando o ı́mã é afastado, fazendo
com que o fluxo magnético tenda a diminuir, assim

surge surge um campo magnético para a direita,
impedindo a diminuição.

Lei de Faraday

Relaciona a corrente elétrica que surge na espira com
a força eletromotriz de um gerador.

ε = −N.∆φ
∆t

No S.I. a força eletromotriz é dada em volt [V].
Obs: O sinal negativo faz relação com a Lei de

Lenz, remetendo ao fato de que a corrente induzida
opõe-se à variação do fluxo magnético.

Condutor retilı́nio em campo
magnético uniforme

Considere um fio condutor de comprimento L, movi-
mentando com velocidade ~v constante, em um campo
magnético uniforme ~B. Durante o movimento, o fio
mantém contato com outro condutorcom formato
em U, conforme a figura. Nessas condições surge
uma força eletromotriz entre os pontos X e Y que
estabelece uma corrente elétrica.

Teremos para esse caso que o módudo da força
eletromotriz será dado por

ε =
B.L.∆s

∆t
= B.L.v

Transformadores

Na transmissão de energia elétrica a grandes
distâncias ocorrem muitas perdas em função do aque-

Pré–UFSC • http://preufsc.blumenau.ufsc.br/ página 4 de 5



cimento dos fios, o chamado efeito Joule. Esse aqueci-
mento é diretamente proporcional à corrente elétrica
que passa pelos fios. Para diminuir as perdas, as com-
panhias geradoras de eletricidade elevam a tensão
utilizando transformadores. Ao chegar à cidade, essa
tensão vai sendo reduzida novamente por transforma-
dores até chegarem nas residências com uma tensão
média de 127V ou 220V.

O transformador permite alterar o valor de tensão
utilizando o fenômeno de indução eletromagnética. É
constituido de duas bobinas (primária e secundária)
entoladas em um núcleo de ferro, conforme a figura.

De maneira geral, podemos escrever as relações
de transformação entre tensão e correntes primárias
e secundárias como uma razão entre o número de
espiras.

V1
V2

=
N1

N2
=
i2
i1
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