
 

 

 

Imagina que queres transformar uma parede num 

quadro magnético… 

TINTA MAGNÉTICA 

 

 

Um pouco de história… 
 

Magnetismo é a denominação dada aos estudos dos fenômenos relacionados com as 
propriedades dos imãs. Os primeiros fenômenos magnéticos foram observados na Grécia antiga, em 
uma cidade chamada Magnésia. 
Os primeiros estudos realizados nessa área foram feitos no século VI a.C. por Tales de Mileto, que 
observou a capacidade de algumas pedrinhas, que hoje são chamadas de magnetita, de atraírem umas 
às outras e também ao ferro. 
Já a primeira aplicação prática do magnetismo foi encontrada pelos chineses: a bússola, que se baseia 
na interação do campo magnético de um imã (a agulha da bússola) com o campo magnético terrestre. 
No século VI, os chineses já dominavam a fabricação de imãs. 

 

Os estudos sobre o magnetismo somente ganharam força a partir do século XIII, quando alguns 
trabalhos e observações foram feitos sobre a eletricidade e o magnetismo, que ainda eram considerados 
fenômenos completamente distintos. Essa teoria foi aceita até o século XIX. 

Os estudos experimentais na área foram feitos pelos europeus. Pierre Pelerin de Maricourt, em 
1269, descreveu uma grande quantidade de experiências sobre magnetismo. Devem-se a ele as 
denominações polo norte e polo sul às extremidades do imã, bem como a descoberta de que a agulha 
da bússola apontava exatamente para o norte geográfico da Terra. 
A grande revolução nos estudos do magnetismo foi feita por Oesterd, em 1820. Ele descobriu que 
fenômenos elétricos e magnéticos estão inter-relacionados. De acordo com essa teoria, denominada 
eletromagnetismo, cargas elétricas em movimento geram campo magnético, e campo magnético em 
movimento gera corrente elétrica. Esses estudos foram finalizados por Maxwell que estabeleceu bases 
teóricas sólidas sobre a relação entre o campo elétrico e o magnético, ou seja, as ondas 
eletromagnéticas. 
Foi a partir de então que se tornaram possíveis a invenção e o aperfeiçoamento de diversos instrumentos 
que estão presentes no nosso cotidiano, como o motor elétrico, cartões magnéticos, a produção de 
energia nas usinas hidrelétricas, ondas de rádio e televisão, aparelhos de telecomunicação etc. 

Magnetismo (Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre) 
 

Em física e demais ciências naturais, magnetismo é a 
denominação associada ao fenômeno ou conjunto de fenômenos 
relacionados à atração ou repulsão observada entre determinados 
objetos materiais - particularmente intensas aos sentidos nos 
materiais ditos ímãs ou nos materiais ditos ferromagnéticos - e 
ainda, em perspectiva moderna, entre tais materiais 
e condutores de correntes elétricas - especificamente entre tais 
materiais e portadores de carga elétrica em movimento - ou ainda 
a uma das parcelas da interação total (Força de Lorentz) que 
estabelecem entre si os portadores de carga elétrica quando em 
movimento - explicitamente a parcela que mostra-se nula na 
ausência de movimento de um dos dois, ou de ambos, no referencial 
adotado. Há de se ressaltar que a simples observação de atração ou repulsão 
entre dois objetos não é suficiente para caracterizar a interação entre os dois como de 
origem magnética, geralmente confundindo-se com certa facilidade, aos olhos leigos, os fenômenos 
magnéticos e elétricos.  

Magnetismo é ainda o nome associado à divisão da Física responsável pelo estudo dos 
fenômenos magnéticos. A descoberta e melhor compreensão da estreita relação existente entre os 
fenômenos magnéticos e elétricos implicou, em tempos recentes, na fusão das áreas concernentes ao 
estudo da eletricidade e magnetismo - originalmente distintas - em uma única divisão mais abrangente, 
o eletromagnetismo.  



 

 

 

 

� 2 Saquinhos de palha-de-aço  

� 1 Caixa De Fósforos 

� 1 Pilão do almofariz 

� 1colher 

�  Papel de filtro 

 

 

� 1 Prato 

� 1 Peneira 

� 1 Panela 

� 1 Frasco de cola branca 

 

1- Colocar a palha-de-aço na panela e queima-la com o fosforo; 

2- Depois que a palha-de-aço estiver completamente queimada tritura-a com o pilão até ela 

ficar completamente em pó; 

3- Depois de deves peneira-la; 

4- Por Ultimo coloca um pouco de cola branca e mexer bem com a colher até formar uma pasta 

cinza escuro; 

5- Aplicar a pasta com pincel no espaço desejado. 

Nota: Quanto Mais grossa for a camada de tinta que aplicar melhor, e você também pode colori-la 

com tinta acrílica. 
 

 

 

1.  O que observaste?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

 

A Tinta Imã não é magnética, ela é ferromagnética. Como o ferro comum. Na própria tinta há uma 

alta dose de pó de ferro. Isso torna a tinta pesada, o que resulta em uma densidade de 2,62 (2,62 

kg/litro). 

Embora contenha uma alta dose de pó de ferro, a força magnética não pode ser comparada a uma 

placa de ferro, como a porta de um refrigerador. Isso é porque a quantidade de partículas de ferro 

por centímetro quadrado na tinta é muito menor do que na placa de ferro. Isso torna a qualidade 

do magneto decisiva para a força magnética.   

Nome: _______________________________________________ Turma/Ano:____  Data: ___/____/ ____ 

Material 

Procedimento 

Explicação 

Registos 


