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CONTEXTUALIZAÇÃO

O  ferro,  o  níquel,  o  cobalto  e  algumas  ligas  metálicas  são  ditas

substâncias  ou  materiais  ferromagnéticas,  ou  seja,  na  presença  de  um

campo magnético eles se imantam fortemente, fazendo com que o campo

magnético resultante seja bem maior que o inicial. Mas por que um pedaço

de ferro é atraído pelos pólos de um ímã? Imagine um pedaço de ferro,

inicialmente não imantado, que é colocado nas proximidades de um ímã. O

campo magnético produzido pelo ímã imanta o ferro de forma que os seus

ímãs elementares se alinham no sentido do campo que é aplicado, ou seja,

o ferro se transforma em um ímã, ocorrendo dessa forma a atração entre

ferro  e  ímã.  Então,  de  modo  mais  simplificado,  podemos  dizer  que  um

pedaço de ferro só é atraído por um ímã quando, mediante a aplicação de

um campo magnético, ocorre o alinhamento de seus ímãs elementares.  Ao

usarmos pó de palha de aço, que é uma mistura de ferro e carbono, criamos

um campo magnético. 

A  tinta  é  uma base  imantada  na cor  cinza,  também chamada de

“fundo  magnético”,  aplicada  sobre  a  parede  e  depois  coberta  com tinta

acrílica  de  qualquer  cor,  ou  então  deixada  aparente  mesmo.  São

necessárias várias demãos, normalmente de 2 a 4, sendo que quanto maior

a quantidade de camadas maior a capacidade de fixação dos ímas,  que

devem ter  uma  base  de  manta  imantada  e  serem bem leves.  Ímas  de

geladeira ou outros um pouco maiores, se forem muito pesados, podem não

funcionar nem mesmo com as 4 demãos.



HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

 Criatividade

 Pesquisa e trabalho em grupo

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

 Magnetismo

 Tipos de imãs

 Campo magnético

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Colocamos a lã de aço em uma panela e queimamos com isqueiro.

 Depois que a lã estava completamente queimada, socamos ela em

um recipiente  até ela virar completamente pó.

 Peneiramos o pó;

 Colocamos um pouco de cola branca e mexemos bem com a colher

até formar uma pasta cinza escuro.

 Pintamos o local desejado com essa pasta.



Registro da Intervenção

A tinta é uma opção extremamente mais barata do que comprar um mural
de ferro, sendo uma melhor opção além do prazer em fazer algo diferente.
Ao fazer esse experimento os alunos aprenderam alguns conceitos sobre
magnetismo. 

Figura 1: Bolsista e alunos no laboratório testando o experimento.



Figura 2: Alunos fazendo o experimento final no laboratório

Figura 3: Alunos apresentando o experimento na feira de Ciências

AVALIAÇÃO

Os alunos foram avaliados na Feira de Ciências da Escola XV de Novembro
pelos jurados e professores da escola.
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