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1. PÚBLICO SUGERIDO: Alunos do nono ano do ensino fundamental e ensino médio, devido aos conceitos 

envolvendo magnetismo e estrutura molecular. No entanto pode ser utilizado com alunos de anos 

anteriores, mas com restrições em relação à explicação do fenômeno envolvido. 

 

2. OBJETIVOS 

a) Demonstrar a existência de propriedade magnética no solo. 

b) Discutir a origem e a finalidade das propriedades magnéticas presentes no solo. 

 

3. MATERIAIS 

a) Uma placa de vidro. Pode ser usado vidro de porta retrato 13 x 18 cm ou maior. Para evitar riscos de 

cortes, as bordas do vidro devem estar polidas, e não cortantes; 

b) Aproximadamente 50 g de solo sem presença de minerais ferrimagnéticos; 

c) Aproximadamente 50 g de solo com presença de minerais ferrimagnéticos (principalmente magnetita 

ou maghemita). Se há ocorrência das rochas como basalto ou diabásio em sua região, é provável que 

existam solos com esta característica. Em muitas regiões do país este tipo de solo pode ser 

denominado popularmente de “terra roxa”, embora não seja uma característica exclusiva deste solo. 

Existe a possibilidade de não ser encontrado nenhum solo em sua região com este atributo. Neste caso 

você deverá esperar a oportunidade de viajar a algum lugar com este solo, ou talvez conheça alguém 

que possa lhe enviar uma amostra pelo Correio; 

d) Papel cartão colorido; 

e) Um ímã de ferrite (encontrado em lojas de produtos magnéticos ou papelarias); 

f) Fita adesiva transparente; 

g) Duas bandejas. 
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4. PROCEDIMENTOS 

É importante que o professor faça o experimento previamente, pois dependendo do tipo de solo os 

resultados podem ser distintos. Nem todos os solos apresentam os minerais citados acima, o que alterará o 

resultado a ser observado. 

1. Limpar o vidro cuidadosamente. 

2. Colocar o papel cartão sob uma mesa e em seguida o vidro em cima para realizar o corte do molde 

com uma tesoura (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Placa de vidro sobre o papel cartão para ser cortado. Foto: Gabriela Nicolau Maia. 

 

3. Depois de feito o corte, fixar o papel cartão na parte de traz do vidro com a fita adesiva (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Papel cartão fixado no vidro com fita adesiva pelas bordas. Foto: Gabriela Nicolau Maia. 

 

4. Fixar o ímã férrico (Figura 3) atrás do papel cartão com fita adesiva (Figura 4). 

 

 

Figura 3. Ímã férrico. Foto: Gabriela Nicolau Maia. 
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Figura 4. Ímã férrico fixado no papel cartão. Foto: Gabriela Nicolau Maia. 

 

5. Despejar um pouco da amostra de solo sem presença de minerais ferrimagnéticos (Figura 5) sobre a 

superfície do vidro (Figura 6). Deixar a placa de vidro na vertical (Figura 7) e observar o que 

aconteceu. Colocar uma bandeja embaixo para o excesso de solo que cair. 

 

 

Figura 5. Amostra de solo sem presença de minerais ferrimagnéticos. Foto: Gabriela Nicolau Maia. 

 

 

Figura 6. Amostra de solo, sem minerais ferrimagnéticos, despejada sobre o vidro. Foto: Gabriela Nicolau 

Maia. 
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Figura 7. Resultado do experimento, o solo não é atraído pelo ímã. Foto: Gabriela Nicolau Maia. 

 

6. Despejar um pouco da amostra de solo com presença de minerais ferrimagnéticos (Figura 8) sobre a 

superfície do vidro (Figura 9). Deixar a placa de vidro na vertical (Figura 10) e observar o que 

aconteceu. Colocar uma bandeja embaixo para o excesso de solo que cair. 

 

 

Figura 8. Amostra de solo que apresenta eleva susceptibilidade magnética. Foto: Gabriela Nicolau 

Maia. 

 

 

Figura 9. Amostra de solo, com minerais ferrimagnéticos, despejada sobre o vidro. Foto: Gabriela 

Nicolau Maia. 
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Figura 10. Resultado do experimento, o solo atraído pelo ímã. Foto: Gabriela Nicolau Maia. 

 

No exemplo da Figura 10, o solo utilizado realmente tinha em sua composição os minerais 

ferrimagnéticos. Todavia, deve ser ressaltado o resultado diferente deste, pois nem todos os solos 

apresentam esses minerais, como se pode observar na Figura 7. Por este motivo é recomendável ao 

professor testar o experimento antes de apresentar aos alunos. 

 

5. QUESTÕES E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Sugere-se a utilização das perguntas abaixo antes de se iniciar o experimento, para que os alunos 

possam formular hipóteses do que irá acontecer, para depois, confrontar com os resultados obtidos após o 

experimento.  

a) O solo pode ser atraído por um ímã? 

b) Todos os tipos de solo podem ser atraídos por um ímã? 

 

As perguntas sugeridas para os alunos responderem após a obtenção dos resultados são: 

a) Quais tipos de solo podem ser atraídos por um ímã? 

 

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA OS PROFESSORES 

Magnetismo é uma propriedade que certos corpos, ímãs, têm em atrair ou repulsar ímãs e outras 

substâncias magnéticas como ferro, níquel e cobre. 

As substâncias ferromagnéticas são caracterizadas por possuírem uma magnetização (espontânea) 

que pode persistir mesmo na ausência de um campo magnético. Esse comportamento é bem diferente 

daquilo que ocorre numa substância paramagnética em que a magnetização só aparece quando se aplica 

um campo magnético (OLIVEIRA, 2005). 

Segundo Fabris et al. (1994), a magnetização dos solos se relaciona com a proporção de minerais 

ferrimagnéticos nos mesmos, representados, essencialmente, pelos óxidos de ferro (termo que aqui inclui 

óxidos, oxi-hidróxidos e hidróxidos) com estrutura de espinélio. Os solos magnéticos (cuja magnetização 

excede 1 JT
-1

 kg
-1

) são de particular importância nas faixas tropical e subtropical do planeta. 

Ferromagnetismo é um tipo de magnetismo que ocorre com substâncias puras (Fe, Co, Ni). Os 

minerais ferrimagnéticos também exibem forte caráter magnético (COSTA e BIGHAM, 2009). 

Solos tropicais são sujeitos a intemperismo relativamente intenso e tendem a concentrar 

residualmente óxidos de Fe e de Al. Os óxidos de Fe respondem pela magnetização (σ) do solo, 

especificamente os ferrimagneticamente ordenados, como a magnetita (Fe3O4; σs = 92 a 100 J T
-1

 kg
-1

) e a 
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maghemita (ɣFe2O3; σs = 60 a 80 J T
-1

 kg
-1

). A hematita (αFe2O3; σs = 0,3 J T
-1

 kg
-1

) contribui relativamente 

pouco, em relação aos dois primeiros, enquanto a goethita (αFeOOH), a ilmenita (FeTiO3) e os silicatos com 

Fe estrutural não são magneticamente ordenados, à temperatura do ambiente (COEY, 1988, citado por 

SILVA, 2005). 

Portanto, serão os solos com maior concentração de magnetita (Fe3O4) e maghemita (γFe2O3) que 

terão maior atração pelo ímã. 

A magnetita é um mineral primário acessório, comum em rochas magmáticas e metamórficas. No 

processo de intemperismo destas rochas, a magnetita tende a se acumular nas frações mais grosseiras 

(areia, cascalho) de solos e sedimentos (COSTA e BIGHAM, 2009). 

A maghemita é um óxido de ferro secundário, de estrutura cristalina muito parecida com a 

magnetita, mas é um polimorfo da hematita. Sua designação é, portanto, derivada da combinação dos 

nomes destes dois minerais. A maghemita é um mineral ferrimagnético comum em solos desenvolvidos de 

rochas vulcânicas básicas (como o basalto) e, de forma semelhante à magnetita, é identificada facilmente 

na fração argila dos solos, com um imã de mão (COSTA e BIGHAM, 2009). 

A magnetita nos solos geralmente é herdada do material de origem, mas também pode formar no 

solo por meio de processos bióticos. A maghemita é comum em solos de clima tropical e subtropical, mas 

ocorre ocasionalmente também em solos de clima temperado que tenham sido expostos a incêndios. A 

maghemita também se forma pela oxidação de magnetita, ou por aquecimento (300 a 425 
o
C) de outros 

óxidos de Fe, na presença de compostos orgânicos (SCHEINOST, 2005, p. 432). 

Os solos da região tropical são tipicamente mais sujeitos a altas taxas de intemperismo e lixiviação 

e tendem a concentrar residualmente os óxidos de ferro (FABRIS et al., 1994). No caso do Brasil, eles 

ocupam uma área significativa do território, estimada em cerca de 5% da superfície do País e, na maioria 

dos casos, são de grande importância econômica para a agricultura, em virtude de suas relativamente altas 

aptidões agrícolas. A alta aptidão agrícola dos solos magnéticos é creditada à capacidade que os óxidos de 

ferro magnéticos têm de acomodar micronutrientes (Cu, Mo, Co, Zn, Mn). Assim, as medidas de 

magnetização, que refletem a proporção desses óxidos no solo, seria também um indicador indireto de 

fertilidade natural (FABRIS et al., 1994). 

No estado do Paraná, no entanto, ocorrem extensas áreas de solos com minerais ferrimagnéticos, 

especialmente nas áreas influenciadas pela ocorrência de rochas máficas, como o basalto, principalmente 

no terceiro planalto paranaense (SILVA et al., 2010). 

É comum encontrar solos com este atributo no Paraná, principalmente nas regiões de Londrina, 

Maringá, Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Pato Branco e Francisco Beltrão (Figura 11). 

Também podem ser facilmente encontrado este atributo em muitos solos do noroeste do Rio 

Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, partes de São Paulo, sul de Goiás, dentre outras regiões, onde se 

encontram os solos popularmente conhecidos como “terras roxas”, formados de rochas ígneas básicas, 

embora este atributo não seja exclusivo deste tipo de solos. 
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Figura 11. Mapa de distribuição da susceptibilidade magnética (א) (10
-8

 m
3
 kg

-1
) em 307 amostras de 

horizonte B de solos no estado do Paraná. As áreas em vermelho apresentam solos com maior 

susceptibilidade magnética. Fonte: MINEROPAR (2005, p. 399). 

 

7. AVALIAÇÃO 

A avaliação da experiência pode ser feita a partir de algumas perguntas: 

a) Os alunos conseguiram concluir o experimento? 

b) Os alunos responderam as questões corretamente ou tiveram muita dificuldade? 

c) Os alunos conseguiram discutir cada pergunta formulada entre eles e/ou entre o professor? 

d) Os resultados alcançados pelos alunos foram satisfatórios no ponto de vista do professor? 
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