
Propriedades do imã

Pólos de um ímã:

Regiões onde as ações magnéticas são mais intensas.

Qualquer ímã possui 2 pólos, denominados pólo norte ( N ) e pólo sul ( S ),

identificados da seguinte maneira:

Norte

geográfico

Sul

geográfico

Nota-se que o ímã posiciona-se aproximadamente na direção norte-sul

geográficos.

O pólo que aponta para o norte geográfico é denominado pólo norte e o que

aponta para o sul geográfico denomina-se pólo sul.

N S

Sul

magnético

Norte

magnético

Ímã:

Corpos que têm o poder de atrair alguns tipos de metais ou que 

interagem entre si



Propriedades do imã

Inseparabilidade dos pólos de um ímã:

Quando um ímã é dividido em várias partes, cada uma das partes 

comporta-se como um novo ímã. Na região seccionada, aparecem pólos de 

nomes opostos às extremidades existentes e os novos ímãs possuirão sempre 

dois pólos.

Pólos magnéticos de mesmo nome se repelem e de nomes contrários se

atraem

F


F




F


F




• Diamagnéticas: substâncias que não possuem propriedades magnéticas, 

tais como cobre e bismuto; não podem ser imantadas

• Paramagnéticas: substâncias que podem sofrer processos  de imantação, 

mas o poder é muito fraco. Representam a maioria das substâncias, tais 

como manganês, estanho, alumínio etc.

• Ferromagnéticas: substâncias que possuem poderes de imantação; ao 

sofrer processos de magnetização, o seu poder de imantação aumenta 

consideravelmente. Exemplo: ferro, cobalto, níquel, gadolínio, disprósio,e

as ligas que contêm estes elementos.

Substância magnéticas



Obs ( 1 )

Podemos obter ímãs através dos seguintes processos:

 Atritando-se um ímã, sempre no mesmo sentido, sobre um corpo que pode

adquirir propriedades magnéticas.

 Colocando-se um ímã em contato, por algum tempo, com outro corpo que

pode adquirir propriedades magnéticas.



Obs ( 2 ):

Existem duas maneiras para fazer com que um ímã perca suas propriedades

magnéticas:

 Quando aquecermos um ímã, submetendo-o a altas temperaturas, seus ímãs

elementares sofrem agitação e se desorientam completamente, fazendo-o perder as

propriedades magnéticas. Essa temperatura é chamada temperatura Curie e varia

para cada substância ferromagnética.

 Pode-se desmagnetizar parcialmente um ímã por choque

mecânico, por exemplo, martelando-o seguidamente.



Aquecendo-se um ímã, percebe-se que a sua capacidade de atrair os 

corpos diminui.  Isto ocorre porque, com o aquecimento, há um aumento de 

energia cinética das moléculas, provocando o desalinhamento dos ímãs 

elementares.

No ferro, as propriedades magnéticas deixam de existir a partir de uma 

temperatura aproximada de 770°C, denominada ponto Curie.

Influência da temperatura sobre a imantação



1. (Mackenzie 2018) Considere as seguintes afirmações.

I. A denominação de Polo Norte de um ímã é a região que se volta para o

Norte geográfico da Terra e Polo Sul a região que volta para o Sul geográfico

da Terra.

II. Ímãs naturais são formados por pedras que contém óxido de ferro (Fe3 O4 ),

denominadas magnetitas.

III. Ímãs artificiais são obtidos a partir de processos denominados imantação.

Com relação às afirmações, podemos dizer que

a) apenas I é correta.

b) apenas I e II são corretas.

c) apenas I e III são corretas.

d) apenas II e III são corretas.

e) todas são corretas.



2. (Mackenzie 2018)  Considere as seguintes afirmações. 

I. Quando se coloca um ímã em contato com limalha (fragmentos) de ferro, estes

não aderem a ele em toda a sua extensão, mas predominantemente nas regiões

próximas das extremidades.

II. Cortando-se um ímã em duas partes iguais, que por sua vez podem ser

redivididas em outras tantas, observa-se que cada uma dessas partes constitui

um novo ímã, que embora menor tem sempre dois polos.

III. Polos de mesmo nome se atraem e de nomes diferentes se repelem.

Com relação às afirmações, podemos dizer que

a) apenas I é correta.

b) apenas I e II são corretas.

c) apenas I e III são corretas.

d) apenas II e III são corretas.

e) todas são corretas.



3) 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.

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:



Repulção Repulção

atração atração

S N



4) Os ímãs A, B e C representados na figura a seguir foram serrados nas regiões 1, 2 e 3,

obtendo-se assim duas partes de cada um.

Em que caso as partes de um mesmo ímã não podem se unir magneticamente após o

corte, de modo a mantê-lo com a aparência que tinha antes do corte?
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Campo magnético

Região do espaço ao redor de um ímã ou de um condutor percorrido por uma corrente 

elétrica, na qual, ocorrem interações magnéticas.



As características das linhas de campo magnético:

• São sempre linhas fechadas: saem e voltam a um mesmo ponto;

• As linhas nunca se cruzam;

• Fora do ímã, as linhas saem do pólo norte e se dirigem para o pólo sul;

• Dentro do ímã, as linhas são orientadas do pólo sul para o pólo norte;

• Saem e entram na direção perpendicular às superfícies dos pólos;

• Nos pólos a concentração das linhas é maior: quanto maior concentração de 

linhas, mais intenso será o campo magnético numa dada região;


