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Ímãs são corpos que apresentam fenômenos notáveis, 

denominados  fenômenos magnéticos, sendo os principais:

• Atraem fragmentos de ferro (limalha). No caso de um ímã em forma de  barra, os fragmentos de ferro aderem 

às extremidades, que são denominadas polo de ímã

• Há polos norte e polos sul

• Polos iguais se repelem, e polos opostos se atraem

• Forças magnéticas atraem somente materiais magnéticos

• Forças magnéticas atuam a distância. 

• Quando suspensos, de modo que possam girar livremente, orientam-se aproximadamente na direção norte-sul 

geográfica do lugar. Polo norte (N) do ímã é a região que se volta para o norte geográfico e polo sul (S), a que 

se volta para o sul geográfico



Campo Magnético

Campo Magnético é toda região do espaço em torno de um condutor percorrido por 

corrente ou em torno de um imã, nesse caso devido a particulares movimentos que 

os elétrons executam no interior dos seus átomos.

Desmagnetizado Magnetizado

Cada elétron em movimento se 

comporta como um micro imã.

O campo magnético é representado por

A unidade de medida do campo magnético é 

Tesla (T)

Linhas de campo ou linhas de indução



As linhas de indução são linhas fechadas que saem do polo norte e entram no polo sul.

O campo magnético é mais intenso na região com maior proximidade entre as linhas

As bússolas sempre se alinham com as linhas de indução.

Polo é a região com o maior campo magnético do imã.



Todos os fenômenos magnéticos
resultam de interações (Forças) 
entre cargas elétricas em
movimento!



Cortando-se um ímã transversalmente, cada parte constitui um ímã 

completo. É a inseparabilidade dos polos de um ímã

A temperatura Curie, também denominada de ponto Curie, é a temperatura 

em que um ímã perde suas propriedades magnéticas. Esse fenômeno foi 

descoberto pelo francês Pierre Curie, físico e marido de Marie Curie.

Temperatura Curie





Campo Magnético 

Terrestre

Em seu livro “De Magnete”, publicado em 1600, William Gilbert (1544-1603), explicando a orientação que as 

bússolas adquirem, afirma que “o próprio globo terrestre é um grande ímã”

De fato, podemos associar a Terra a um grande 

ímã, com o polo sul magnético, aproximadamente, 

no polo norte geográfico e o polo norte magnético, 

aproximadamente, no polo sul geográfico. 

O campo magnético terrestre é gerado pelo movimento 

de cargas elétricas(íons de ferro e níquel) em seu 

núcleo externo. 

Os polos magnéticos são opostos aos polos geográficos.

A bússola tende a se alinhar com o campo magnético e 

aponta para o norte geográfico



A bússolas sente a ação de forças magnéticas em seus polos e sofre uma rotação 

se alinhando com as linhas 

A bussola percebe o campo e se alinha com ele



Importância do CMT  na proteção do vento solar

O CMT também é usado para o processo de telecomunicações, sendo  fundamental no 

processo de rota de navegação de alguns animais (tartarugas, albatrozes, bactérias, etc.) 



Aurora Boreal

O fenômeno acontece quando partículas do Sol (os chamados ventos solares) se chocam com o campo 

magnético da Terra e são puxadas para os polos, ionizando outros elementos.

É possível ver o céu colorido durante a noite ou no fim da tarde nos meses de fevereiro, março, abril, 

setembro e outubro, quando a atividade solar é maior.

O nome aurora boreal é dado quando o fenômeno acontece em regiões perto do Polo Norte. O mesmo ocorre 

no Polo Sul, e recebe o nome de aurora austral.

Os planetas Júpiter, Marte, Vênus e Saturno também têm ocorrências da aurora boreal. Na Terra, a maior 

incidência é registrada na Lapônia, uma região da Finlândia.








