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RESUMO: 
 

 O campo magnético é responsável por fazer os planetas girarem, por sua causa existem 

as bússolas e, além disso, eles nos protegem da radiação solar. O campo magnético é 

resultado da atuação de uma força magnética em cargas elétricas que estão em movimento, 

podendo ser gerados por ímãs e outros materiais com capacidade magnética. O objetivo 

deste projeto de pesquisa é aprofundar os conhecimentos sobre campos magnéticos e 

realizar experimentos que comprovem a sua existência, a sua importância para a 

manutenção das condições de vida na Terra e suas possíveis utilizações. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os campos magnéticos podem ser criados a partir dos ímãs, os quais possuem pólos 

positivos e negativos, permitindo a existência das bússolas. O magnetismo é um campo 

vetorial, ou seja, possui direção em qualquer lugar  e sempre aponta para algo, sendo 

resultado do alinhamento de muitos domínios magnéticos, as quais são regiões 

microscópicas dentro do ímã. 

O planeta Terra também possui um campo magnético que é responsável entre outras 

coisas por manter a atmosfera terrestre e proteger dos ventos solares. Sendo assim, o 

campo magnético é fundamental para a existência de vida na Terra, pois sem ele a 

atmosfera seria completamente diferente e não seria possível que os seres vivos tivessem 

se desenvolvido na superfície terrestre dessa maneira. 

 

2. OBJETIVO 



 
 

Objetivo Geral: Aprofundar os conhecimentos sobre o campo magnético. 

Objetivo específico: demonstrar a existência e a importância do campo magnético 

por meio de experimentos com ímãs. 

 

3. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA: 

 

O campo magnético permite a existência das bússolas e pode ser criado por materiais com correntes 

elétricas. Até a Terra tem um campo magnético. Um ímã tem pólos positivos e negativos, os quais geram 

o campo magnético. Ele é importante e interessante, pois ele nos protege da radiação solar, move os 

planetas, e sempre está apontando para algum lugar pois é um campo vetorial. Dessa forma, o que 

aconteceria se o campo magnético parasse de existir? 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS: 

 

. Para demonstrar a existência e importância do campo magnético serão realizados alguns 

experimentos utilizando imãs para satisfazer as condições de existência do magnetismo e identificar o seu 

método de ação. 

 

4.1 Magnetismo da Terra 

 

No primeiro experimento, simulando o magnetismo da Terra em 3D, será utilizado: esferas de 

Isopor, alguns imãs,e limalha de ferro. 

Procedimento: cortar a esfera de isopor ao meio, fazer uma  cavidade dentro de cada pedaço, 

colocar os ímãs e prender com uma fita, criando assim o um modelo representativo do planeta Terra. Em 

seguida,  colocar a bola de isopor dentro de um palito conectado a um isopor para poder girar e simular a 

inclinação da Terra. Após essa etapa, polvilhar limalha de ferro no “planeta” e verificar como funciona o 

campo magnético da Terra e seu importante papel. 

 

4.2 Trem Magnético 

 



 
 No segundo experimento, o trem magnético, será possível observar uma aplicação direta do 

campo magnético em uma situação cotidiana e, para isso, será utilizado: uma pilha AAA ,um super, arame 

de estanho (arame de solda,) e um cilindro  com o diâmetro um pouco maior do que o super imã. 

Procedimento: enrolar o arame um pouco maior que o super imã no cilindro para fazer o trilho, 

grudar os super ímãs, na ponta da pilha fazer uma ponta de massa epóxi e colocá-la dentro do trilho para 

rodar. 

 

4.3 Moedas equilibristas 

 

No terceiro experimento, moedas equilibristas, será utilizado: 4 moedas, 3 suportes em formato de 

trave e três super ímãs. 

Procedimento: colocar os ímãs em cima da trave, empilhar as moedas verticalmente uma em cima 

da outra e ajustar a altura até atingir o equilíbrio. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

O projeto está em andamento e nas próximas etapas serão realizados os 

experimentos. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Durante essa etapa de realização do projeto foram realizadas pesquisas 

bibliográficas para uma melhor compreensão da temática e durante os próximos meses 

serão elaborados os experimentos e a coleta de informações e materiais para demonstrar 

a importância do campo magnético. 
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