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RESUMO 

Este é um Projeto que visa identificar fisicamente as chamadas linhas de Hartmann 

ou as linhas magnéticas que circundam o planeta Terra. Objetiva a praticidade no 

uso dessas linhas, tanto para as áreas da Geografia Física, como para as demais 

Ciências Humanas e Exatas. Trata-se de uma análise sobre a atuação das forças 

telúricas sobre os animais, vegetais e minerais e da modalidade de como usá-las 

para o bem estar dessas populações.  
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ABSTRACT 

This project aims to identify the physical Hartmann lines or the magnetic field lines 

surrounding the planet Earth. There is a practical usage of these lines for all areas of 

physical geography and other earth sciences and Human Sciences. This analysis 

stands on the performance of the telluric forces on animals, plants and minerals and 

the method of how to use them for the welfare of these populations.  

 

Keywords: Magnetism. Magnetic lines. Lines Hartmann. Caneva. Telluric forces. 

Magnetic rods 

 

                                                 
1José Paulo Bruna. Professor de Geografia do Colégio Estadual Hilda T. Kamal. Economista. Mestre 
em Administração. 
2
 Professora Orientadora do Projeto 

3 Patrocinador do PDE - PR 



 2

1   INTRODUÇÃO 

 

O magnetismo terrestre, essa força proveniente do interior do planeta Terra, 

desperta a curiosidade sobre seu uso científico, bem como oculta nas páginas da 

História, a metodologia usada pelos nossos antepassados. 

Cada povo que, milenarmente, antecedeu nossa geração, soube de forma 

natural desvendar mistérios sobre os quais, hoje nos debruçamos incompreensivos 

e questionadores.  

Conhecer as forças da Terra e a atuação delas sobre os elementos vivos e 

inanimados abre um campo de pesquisa infindo, que se expande além dos 

horizontes delimitados pelo nosso conhecer científico e material. 

Pesquisar e constatar a existência desse magnetismo, procurar visualizar na 

prática sua atuação efetiva e experimentar sua aplicação nos seres em geral são os 

objetivos deste trabalho, que busca concretizar aquilo que apenas é declarado nos 

bancos escolares, como simples indicadores da ação das bússolas. 

Desenvolveram-se, no processo dessa pesquisa, atividades junto aos alunos 

de 5ª série do Ensino Fundamental e 1º e 3º anos do Ensino Médio do Colégio Hilda 

T Kamal, professores de disciplinas correlatas, alunos do Curso de Enfermagem, 

comunidade rural de Umuarama, descritas a seguir. Também foram feitas palestras 

para os pais dos alunos, professores do Núcleo Regional de Ensino de Umuarama e 

alunos do Curso de Magistério do Colégio Bento Mussurunga. 

 

2   DESENVOLVIMENTO 

 

Levando-se em consideração um posicionamento no Hemisfério Sul pode-se 

observar que “o Leste e o Norte são os pontos de maior luminosidade solar, devido 

ao fato de o Sol, aparentemente, nascer a Leste e se dirigir, no meio do seu curso, 

para o Norte, alcançando o Oeste, somente à tarde. Portanto, casas que tenham as 

aberturas e janelas principais voltadas para estes quadrantes, possuirão maior 

luminosidade, maior aquecimento e, consequentemente, menos bactérias, fungos e 

demais parasitas”. (PIRES, 2006)  
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Fig. 01 – Forças magnéticas do Planeta Terra 

Fonte: www.algosobre.com.br 
 

Essa geografia magnética, anteriormente explorada por povos milenares, 

explodiu na Idade Média e Moderna, evoluiu durante as Revoluções Industriais e 

hoje está encasulada nos modernos equipamentos eletro/eletrônicos, nos fármacos, 

nos sistemas de comunicação e nos eletrodomésticos. 

A arquitetura das novas cidades já está sendo orientada para a pesquisa do 

posicionamento geográfico desde a aquisição do terreno até a conclusão do edifício 

levantado. Há uma demonstração clara da nova engenharia da construção civil em 

se adequar às orientações geográficas ainda nas banquetas do saber universitário.   

Das descobertas dos polos magnéticos, que revolucionaram os sistemas de 

navegação, surgiram as novas formas de se apropriar dos campos magnéticos já 

então utilizados por pássaros, cetáceos, felinos e insetos himenópteros. 

Às linhas imaginárias dos paralelos e meridianos se juntaram outras linhas, 

agora magnetizadas, e formaram um canevá que ao tempo que circunda o planeta 

Terra lhe dá uma proteção contra invasores espaciais. 

“Energeticamente, também observamos que o fluxo das redes possui uma 

direção determinada: Hartmann e Peyré no sentido Norte-Sul e Leste-Oeste, em 

ambos os hemisférios, e Curry, no hemisfério Sul, no sentido Sudoeste-Nordeste e 

Noroeste-Sudeste. Portanto, o Leste e o Norte são entradas de energia telúrica, e o 

Oeste e o Sul são suas saídas”. (PIRES, 2006) 

Uma das formas bastante interessante de se verificar essas variantes  é a 

seguinte: posicionar-se em direção ao Norte geográfico com as varetas metálicas 
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(Dual Rod), em paralelo, apontando nessa direção. Caminhar lentamente e perceber 

que em determinado momento as varetas se abrirão uma para cada lado. Tomando-

se agora, um sentido contrário, caminhando na direção Sul e passando-se pelo 

mesmo ponto onde as varetas se abriram, elas se cruzarão. 

Ao estudar as forças magnéticas, percebe-se que elas estão intimamente 

ligadas aos processos vulcânicos, abalos sísmicos, tectonismos e movimentações 

do núcleo central do planeta.  

Essas forças endógenas que esculpem os maciços, rasgam os vales, 

condicionam os oceanos e rios alterando a paisagem, lançam-se para fora da Crosta 

espargindo-se nas alturas atmosféricas e criam uma capa protetora auxiliar à 

camada de ozônio. 

Não se pode negar que essas forças não atuem sobre os seres viventes. 

Tudo que se faz presente, interna e externamente neste astro terceiro das camadas 

internas do Sistema Solar, contém um campo magnético específico por sua natureza 

e finalidade. 

Das forças telúricas dos minerais às auras animais e aos vegetais que 

povoam a Terra, existem ligações perceptivas que podem ser apropriadas através 

de simples galhos de madeira a equipamentos sofisticados conduzidos por radares 

eletromagnéticos. 

Não teria nenhum sentido a existência dessas forças caso não se pudesse 

usufruir delas. Não basta conhecer a existência dos polos magnéticos; é preciso 

saber para que servem, quando foram usados, que conhecimentos científicos 

trouxeram. 

Somente com o uso da bússola é que se evidenciou modernamente a 

presença dessa força. Muitos, que com a posse desse instrumento moderno 

rumavam para o Polo Norte, perderam-se nas águas geladas do Oceano Glacial 

Ártico. Uma distância de aproximadamente 1.400 quilômetros os distanciou do 

objetivo traçado. 

Hoje, de posse de simples varetas metálicas, se pode vislumbrar as linhas 

magnéticas cruzando a nossa frente. Pode-se montar um canevá e perceber não só 

a incidência dessas linhas sobre objetos, pessoas e vegetais como também o efeito 

que as mesmas podem causar sobre a matéria incidente. 

A força telúrica age de forma negativa, especialmente quando as linhas 

magnéticas (linhas de Hartmann) fizerem um cruzamento sobre o corpo humano. 
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Onde essas linhas se cruzam há uma extrema atividade de radiação telúrica. 

Também se percebe, com o uso de varetas metálicas, que há a formação de uma 

malha energética sobre o planeta resultando disso, que o cruzamento dessas linhas 

aumenta a sensibilidade da resistência elétrica cutânea interferindo nos organismos 

viventes.  

O acúmulo de potência magnética gerado pelo cruzamento de duas linhas 

produz um efeito até certo ponto, devastador. “Seres vivos sensíveis às radiações, 

que fogem dos campos energéticos para não enfraquecer e adoecer. Como 

exemplos deste grupo têm: o cão, o cavalo, a vaca, o porco, as galinhas e, entre as 

plantas, a macieira, a pereira, a mangueira, o girassol, as azaléias, os cactos”. 

(BROMBERG, 1998). 

Assim, como alguns seres procuram se distanciar dessas forças magnéticas 

(veios subterrâneos), outros são atraídos por essas mesmas radiações, pois se 

sentem bem sobre elas. “Entre os animais atraídos pela radiação temos: o gato, as 

abelhas e as formigas e, entre as plantas, temos: a cerejeira, a ameixeira, o 

pessegueiro, o sabugueiro, o pinheiro.” (BROMBERG, 1998). 

 

 
Fig. 02 – Formiga 

Fonte: www.imagensporfavor.com/tag/1/formiga.htm 
 

“Um estudo com pesquisadores brasileiros publicado esta semana no Journal 

of the Royal Society Interface pode ajudar a compreender um processo ainda 

misterioso: a influência do campo geomagnético da Terra sobre a orientação dos 

animais. A análise das antenas de uma espécie de formiga migratória revelou 
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quantidades de partículas magnéticas que poderiam funcionar como sensores para 

detecção desse campo” (www.imagensporfavor.com/tag/1/formiga.htm). 

Tramitando pela Geologia, os campos magnéticos apresentam uma forma 

especial de identificação entre o humano e o mineral que resulta na pesquisa de 

veios aquíferos e petrolíferos, na emissão de ondas magnéticas próprias de cada 

elemento. Tudo isso pode ser captado pelas varetas magnéticas e serve de 

orientação para pesquisa nas áreas biológicas, geológicas e vegetais. 

Na prática rural, pode-se observar o efeito desse magnetismo atuando sobre 

áreas enormes (vulcões magnéticos) alterando sensivelmente a paisagem, a 

produção e o desaparecimento de espécies; a vegetação tende a secar e, no 

terreno, surgem espécies de himenópteros que acolhem o magnetismo como fonte 

de vida, fixando aí suas residências num alinhamento paralelo às linhas magnéticas.  

Os chamados “vulcões magnéticos” se propagam por áreas enormes tanto na 

esfera urbana quanto em propriedades rurais. A vegetação atingida por essas forças 

“vulcânicas e magnetizadas” não se desenvolve dentro da normalidade como 

também não se produz dentro do padrão esperado. Tem-se observado que em 

muitos casos os vegetais sucumbem como se fossem atingidos por uma geada 

cruel. 

As atividades foram desenvolvidas em seis etapas, a seguir descritas: 

 

2.1   As Linhas Imaginárias  

 

Para que o aluno tenha conhecimento do Canevá Magnético, é necessário 

que conheça as linhas imaginárias que circundam o Planeta Terra. 

Os Pontos cardeais e colaterais são os pontos iniciais de partida. Uma 

explanação sobre como se localizar sobre o Planeta Terra usando as linhas 

imaginárias que formam a Rosa dos Ventos é o primeiro passo da Orientação. 

Como segundo passo, inicia-se o conceito de Paralelos. Atrele-se ao Paralelo 

a nomenclatura de Latitude. Cubra-se a esfera terrestre com as linhas latitudinais 

nos sentidos: Norte e Sul explicando-se as distâncias que as separam são 

graduadas rigorosamente (zero a noventa graus para o Norte e zero a noventa graus 

para o Sul).  

Na sequência explica-se a posição das novas linhas meridionais. Lembrar 

que os Meridianos sempre seguem o sentido Norte/Sul, passando sempre pelos 
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Polos e assim como os paralelos, mantêm uma equidistância rigorosamente 

graduada. Depara-se daí a figura abaixo. 

 

 
Fig. 03 – Coordenadas Geográficas 
Fonte: www.mundoeducacao.com.br/ 

 

Tendo-se montado o Canevá Geográfico é importante ressaltar que as 

distâncias entre os Paralelos ou as distâncias entre os Meridianos (linhas 

imaginárias) são equidistantes obedecendo a uma graduação precisa.  

 

2.1.1   Montando um Canevá Magnético 

 

Inicia-se com uma explicação sobre a origem do magnetismo proveniente da 

parte interna da Terra. A movimentação no Núcleo, o atrito entre as rochas em 

formação no Manto, a radiação proveniente de veios de águas internas, os vazios 

provocados pelos movimentos tectônicos, tudo isso é chamado de emanações 

telúricas. 

Essas emanações irradiam-se para fora da Terra envolvendo-a como uma 

capa protetora que pode atingir grandes altitudes. Somam-se a isso tudo a energia 

solar e a energia cósmica que atuam sobre o Planeta. 

Essa capa energética que envolve a Terra forma um Canevá Magnético cuja 

forma se assemelha ao Canevá Geográfico.  

A diferença principal entre esses dois Canevás está na equidistância de suas 

linhas imaginárias. Enquanto no Canevá Geográfico há uma graduação exata entre 
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as linhas; no Magnético isso não ocorre. No Canevá Geográfico usamos a medição 

em graus; no Magnético usamos a medição em metros lineares. 

 

 
Fig. 04 – Imitação parcial de um Canevá Magnético 

Fonte: quartopiso.wordpress.com/files/2007/02/xadrez.jpg 
 

Tendo bem observado essa formação tipo “gaiola de linhas” (Linhas de 

Hartman) que envolvem o Planeta, fica mais fácil entender a diferença entre os dois 

sistemas: o geográfico e o magnético. 

As linhas magnéticas estão atuando em todos os segmentos sobre a face do 

Planeta. É através dessas linhas que se pode identificar tanto uma atuação sobre o 

ser humano como uma ação sobre uma jazida mineral. Num cruzamento é possível 

perceber uma potência tão forte que chega a murchar uma flor, secar uma muda 

nova de planta; desenvolver atrofia na vegetação ou confirmar a presença de água 

no subsolo; a má disposição de quem permanece sobre ou sob ele por tempo 

alongado. Trata-se de uma força invisível, mas que os cientistas estão procurando 

uma forma de transformá-la em energia mecânica ou luminosa para conforto e 

evolução dos seres humanos. 

Cientistas japoneses já estão pesquisando nessa direção e em breve 

poderemos, talvez, obter uma independência das muitas energias usuais que por 

ora incomodam a natureza pela poluição gerada, pela devastação de territórios, 

pelos riscos de saúde e pela fome. 

Um conhecimento mais aprofundado sobre esse fantástico elemento 

magnético que está disponível poderá ser a solução de inúmeros problemas que 

hoje afligem o ser humano. 
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2.1.2   Localizando Polos Geográficos 

 

O conhecimento básico de Orientações Geográficas, bastante ignorado pela 

maioria dos alunos, se faz necessário nesta etapa da Implantação do Projeto de 

Implementação na Escola. 

Orientar-se sobre as localizações das pessoas, objetos em geral, quer no 

relevo emerso quanto no imerso; quer no espaço interplanetário quanto no espaço 

galáctico por nós habitado, faz parte da globalização na qual queiramos ou não, 

estamos inseridos. 

É necessário retirar o aluno da sala, levá-lo a campo para que pratique aquilo 

que só está acostumado a ver nos livros. Deverá fisicamente direcionar seu braço 

direito para o nascente e automaticamente o esquerdo para o poente. Assim posto, 

será inteirado que na sua frente (E NÃO EM CIMA) estará o NORTE e que atrás (E 

NÃO EMBAIXO) estará o SUL. 

Usando das varetas metálicas em posição paralelas, o aluno deverá caminhar 

vagarosamente na direção NORTE e em algum ponto estas varetas paralelas 

tenderão a se abrir. Marcar o lugar. Ao caminhar mais para a frente, elas se 

fecharão novamente. Retornar agora pela mesma direção, só que voltado para o 

SUL e observar que as varetas se CRUZARÂO quando atingir o ponto anteriormente 

marcado. Então, estar-se-á caminhando exatamente na direção dos Polos 

Geográficos do Planeta. 

 

 
Fig. 05 – Dual Rod 

Fonte: http://mallikaterapiasholisticas.blogspot.com/2009/06/instrumentos-radiestesicos-4.html 
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2.1.3   Localizando Polos Magnéticos 

 

Para localizar os Polos Magnéticos teremos que usar a mesma estratégia da 

localização dos Polos Geográficos. 

Na explicação em sala de aula é necessário demonstrar que há uma distância 

real entre os Polos Geográficos e os Magnéticos, em torno de 1400 quilômetros. 

Esse distanciamento antes não era percebido pelos navegadores em virtude de se 

orientarem pela Estrela Polar. Esta os dirigia exatamente ao Polo Geográfico, de 

qualquer posição que estivessem acima da Linha Equatorial. Contudo, a partir do 

século XIII, com o surgimento da bússola, é que se percebeu que havia um segundo 

Polo Norte, pois, pela orientação dela, os navios não atingiam o ponto anteriormente 

desejado. 

 
Fig. 06 – Bússula Magnética 

Fonte: http://aventurasempalavras.blogspot.com/2009/03/orientacao-com-bussola.html 
 

A agulha da bússola fica direcionada para o Norte (ponta avermelhada); o 

Norte Magnético. 

Para se localizar esse Polo magnético deve-se proceder da seguinte maneira:  

a) Orientar-se igualmente com as varetas em paralelo, como se faz para localizar 

o NORTE geográfico. 

b) Achar o ponto onde as varetas se ABREM. 

c) Estando nesse ponto e de frente para o NORTE, com as varetas abertas, 

procurar se deslocar horizontal e vagarosamente para a direita. Em certo 

momento as varetas se CRUZARÂO. Marcar esse ponto com um “X“. 

d) Agora, virar-se e orientar-se como se faz para o SUL geográfico. Achar o ponto 

onde as varetas se CRUZARÃO. Parar aí. Deslocar-se devagar e 
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horizontalmente para a direita até as varetas se abrirem em paralelo. Marcar 

o ponto com um “X“. 

e) Se colocar uma bússola nesses pontos: marcados com o “X”, ver-se-á que ela 

estará indicando exatamente os pontos Norte e Sul MAGNÉTICOS, com uma 

distância aproximada entre eles de 27°, em relação ao meio que é a linha do 

Polo geográfico. Observar-se-á, contudo que, os Polos Magnéticos podem 

sofrer variações dependendo da carga magnética recebida do interior da Terra. 

 

 
Fig. 07 – Os polos Magnéticos 

Fonte: www.mundofisico.joinville.udesc.br/index.php? 
 

2.2   Uma Prática de Localização 

 

O magnetismo atua em várias direções e através dele poderemos captar a 

presença de objetos ocultos, direcionando as varetas para as possíveis posições em 

que possam estar.  

Treinar-se-ão os alunos colocando um objeto em forma de dado num dos 

cantos da sala de aula. Posicionar-se-á na porta de entrada com as varetas em 

paralelo e mentalmente questionar-se-á: “nesta sala encontra-se um objeto em 

forma de dado, feito de isopor, revestido com pano preto e com bolinhas brancas?”. 

As varetas responderão a este estímulo, abrindo-se. Em seguida, dentro da sala, as 

varetas (em paralelo) são direcionadas de 15 em 15 graus fazendo a mesma 

pergunta e ao achar a direção do objeto elas tornar-se-ão a abrir. Não localizando o 

objeto elas mantêm-se no paralelo. 

Observa-se que os objetos metálicos emitem maior quantidade de 

magnetismo que outros, facilitando assim sua localização. Sendo os objetos em 

geral portadores de magnetismo e os seres humanos portadores de uma “aura 
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magnética”, podemos, através das varetas, captar a emissão deles, desde que 

façamos perguntas claras, lógicas e diretas, objetivas e sem margens de dúvidas, 

para uma possível resposta. 

 
Fig. 08 - Foto tirada pelo autor do Projeto 

 

Os alunos foram orientados a praticar essa atividade, em casa. O resultado 

dessa tarefa foi bastante gratificante. Além de localizar os objetos escondidos, 

conseguiram localizar as linhas que cortam suas residências, os pontos de 

convergência entre as linhas magnéticas, os locais inadequados para se 

permanecer por muito tempo e os pequenos vulcões magnéticos existentes. 

 

2.3   Identificando “Vulcões magnéticos” e Neutralizadores 

 

Ao manusear as varetas no pátio da escola, encontrou-se determinado local 

em que as varetas permaneceram abertas num espaço de aproximadamente 

seiscentos metros quadrados. 

Os alunos fizeram esta experiência e observaram a existência do chamado 

“vulcão magnético”  

Foram esclarecidos que esse “vulcão magnético” pode ser encontrado dentro 

de casa, principalmente em locais onde se ajuntam equipamentos elétrico-

eletrônicos. 

Como fator de neutralização, foi testado o uso de – carvão vegetal - que deu 

uma resposta positiva quanto à amplitude de abrangência deste. 
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O carvão vegetal ativado deve sua capacidade de absorção ao número de 

poros minúsculos. Um cm cúbico de carvão finamente pulverizado tem uma 

superfície total de um quilômetro quadrado. Esse poder absorvente do carvão puxa 

para si o magnetismo exalado pelos objetos, neutralizando-o por completo. Tem-se 

o conhecimento que usinas hidrelétricas mantêm uma área grande ao redor de suas 

turbinas geradoras, com a finalidade de absorver o magnetismo irradiado para além 

dos condensadores e que poderiam interferir nos ambientes urbanos que as 

rodeiam.  

Foi feito teste também com a água, como fator de neutralização e observou-

se que ela atua num raio de aproximadamente dois metros de circunferência, uma 

área menor que a do carvão. Efetuado também um teste com o óleo, este apresenta 

o mesmo resultado da água. 

Observou-se que na prática, há alguns vegetais arbóreos que possuem 

também um efeito neutralizador do magnetismo, cita-se como exemplo, a acerola. 

Em uma residência na cidade de Assis, Estado de São Paulo, pode-se 

observar que em uma área do pátio interno de uma casa (quintal) havia um  “vulcão 

magnético”. Era uma área gramada, com um pé de acerola no meio. Em todo o 

quintal gramado, o magnetismo era muito forte, porém nas cercanias da árvore, o 

magnetismo desaparecia por completo.  

 

2.4   Participações de Professores e Coordenação 

 

Durante quatro sábados  vários professores, elementos da equipe 

pedagógica, auxiliares da escola e professores de enfermagem participaram 

ativamente da explanação sobre a implantação do Projeto. 

Foram evidenciadas duas partes: 

 

a) TEORIA – o objetivo do Projeto - a origem do magnetismo terrestre – a 

influência do magnetismo nas pessoas, objetos, vegetais – a cobertura do 

magnetismo sobre o Planeta Terra, em forma de Canevá Magnético. 

b) PRÁTICA – localização das linhas magnéticas – localização dos polos 

magnéticos - localização do magnetismo dos objetos, pessoas, vegetais. - as 

linhas magnéticas nas salas de aula, e nas residências – os antídotos 

magnéticos – a utilidade do magnetismo nas áreas rurais - localizando objetos 
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através do magnetismo – identificando pelo magnetismo, objetos e alimentos 

prejudiciais à saúde. 

A participação do corpo docente envolveu várias áreas e foi 

propositadamente acionada tendo em vista que a pluralidade de disciplinas 

existentes nos graus envolvidos acaba de forma direta ou indireta cruzando-se com 

áreas magnéticas. Na Física, nas Ciências, na Química de forma direta. Na área da 

Enfermagem, Biologia e Botânica de maneira mais indireta. 

De posse de varetas magnéticas foram percorridos diversos locais, dentro e 

fora da escola, onde se detectou os sinais do magnetismo. Cada caso foi analisado 

e uma solução adequada foi sugerida. 

Pesquisou-se em cada sala de aula, onde estavam os pontos de cruzamentos 

das linhas magnéticas; sobre quais carteiras se entrecortavam e marcou-se com um 

“X”, esse locais, para futuras análises comportamentais e de aprendizagem dos 

alunos ali sentados. 

Obviamente esse estudo sobre os alunos demanda muito mais tempo que as 

horas específicas do curso. Outro fator a ser ponderado é a não obrigatoriedade de 

o aluno permanecer sempre no mesmo lugar ou carteira. 

Foi mostrada a incidência de campos magnéticos nos terminais eletrônicos da 

Secretaria e sugerido que colocassem pequenas garrafas com água ao lado de cada 

monitor que teria a função de eliminar os contínuos raios magnéticos emitidos pelos 

(TRC) ou Tubo de Raios Catódicos. Foi lembrada a cada funcionário da Secretaria 

sua permanência de horas a fio diante desses monitores. 

Também foi visitada a Cozinha da Escola onde se verificou a estocagem de 

alimentos. Como os alimentos  emitem potencial magnético pode-se detectar se 

algum deles não possui condições de uso ou consumo. A detecção é possível 

colocando-se o alimento na palma da mão e segurando-se na outra mão, uma 

vareta em linha reta (para a frente) ou apontando-se com a mesma, para o alimento, 

faz-se uma pergunta: “este alimento está em condições de consumo?”. Haverá uma 

comunicação entre a “aura do perguntador” e o campo magnético do objeto 

pesquisado. Se a vareta se mover para a direita ou esquerda, indicará que o 

alimento está em condições de consumo; se permanecer parada, o alimento não 

poderá ser consumido. Foram efetuados testes com: café, sal, açúcar, fubá. Pode-se 

comprovar que o fubá estava sem condições de uso, mesmo com a data de validade 

ainda não vencida. 
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2.5   Participação da Comunidade 

 

De 16 a 20 de fevereiro a direção do Colégio Hilda Kamal convocou os pais 

dos alunos (comunidade) para a retirada do material escolar (livro didático público). 

Durante todas as noites foi aberto espaço para que se pudesse apresentar o projeto 

à comunidade. Durante uma hora, a cada noite, foram apresentados os seguintes 

itens do projeto: 

 

1. Objetivo do projeto. 

2. O que é o magnetismo. 

3. Qual a interferência do magnetismo nos animais, vegetais e minerais. 

4. Demonstrações práticas: localização das linhas magnéticas; 

o magnetismo nos objetos; 

o magnetismo nas pessoas; 

o magnetismo nos vegetais; 

localização de objetos pelo magnetismo; e 

as linhas magnéticas nas residências. 

 

O interesse do público foi muito grande e algumas participações foram 

efetuadas. Obviamente houve um campo maior de interesse sobre as atuações 

magnéticas sobre as casas, os terminais de computação e a influência de 

equipamentos eletrônicos na saúde das pessoas. Houve arguições sobre a atuação 

desse magnetismo nas áreas rurais (plantas que não se desenvolvem) e nas áreas 

urbanas (influência das torres de celulares). Sendo um tema bastante atraente, foi 

esclarecido que essa metodologia prática seria passada aos alunos, seus filhos. 

 

2.6   Apresentação do Projeto na Semana da Enfermagem no Colégio Hilda 
Kamal 

 

Na programação da Semana de Enfermagem do Colégio Hilda Kamal foi 

aberto espaço para uma “Oficina sobre Magnetismo”. 

Aos alunos do curso foram apresentados os seguintes itens do projeto: 
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1. Objetivos do projeto. 

2. O que é o magnetismo. 

3. Interferência do magnetismo nos animais, vegetais e minerais. 

4. Demonstrações práticas: localização de linhas magnéticas; 

o magnetismo nos objetos; 

o magnetismo nos vegetais; 

o magnetismo nas pessoas; 

localização de objetos com o uso do magnetismo; e 

o magnetismo nas casas. 

 

Os alunos, por serem da área de enfermagem, demonstraram um interesse 

maior no que se refere ao magnetismo nas pessoas e nas residências. Como 

localizar as linhas magnéticas em casa e como fazer para anulá-las; contudo nossa 

maior preocupação era para que procurassem observar duas partes:  

a) O paciente. Foi ensinado o método de verificação da aura da pessoa. 

Explicado ser essa aura parte do magnetismo terrestre sobre o ser humano (lembrar 

que tudo no Planeta recebe uma carga magnética) e ao colocar-se a mão em 

qualquer lugar do corpo do paciente, se estará dividindo essa carga ou tomando 

parte da carga que ele possui. Isso é explicado pela Química em vasos 

comunicantes e pela Física, na eletricidade estática. Assim, um paciente que esteja 

com sua imunidade baixa poderá ser ajudado somente com esse ato. O friccionar 

das mãos é outra forma de recarrega-se as “baterias” atraindo para a aura pessoal, 

maior carga magnética. 

b) Os materiais. Todos os objetos metálicos usados pela enfermagem, 

cirúrgicos ou não poderão ser testados antes do uso. É possível identificar o que foi 

esterilizado ou não. Trata-se da mesma forma usada  pelos professores descrita no 

item 2,4.  

  

2.7    O magnetismo na área rural 

 

 Assim como os chamados raios magnéticos atuam sobre os humanos, 

irracionais e minerais, também atuam de forma bastante significativa na área rural. 
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 Em diversas propriedades rurais visitadas pode-se constatar uma presença 

marcante dos campos magnéticos. Em Lovat, área rural de Umuarama, presenciou-

se uma cena muito interessante na casa do agricultor: não se podia ter flores dentro 

da casa. O magnetismo era tão forte que “queimava” as flores dentro do vaso. Em 

Serra dos Dourados, outro patrimônio de Umuarama, em um sítio de café, surgiu 

uma grande “mancha” no cafezal. Em um círculo de aproximadamente vinte metros 

de diâmetro, no meio do cafezal, uma grande quantidade de pés de café estava 

secando. No caminho para a cidade de Xambrê, quilômetro 27 aproximadamente, 

visitou-se um sítio que possui uma cultura de abacaxis. Mesmo problema do cafezal 

de Serra dos Dourados: uma grande concentração de campos magnéticos. 

 

 
Fig. 09 - Foto tirada pelo autor do projeto 

 

 Em todos os casos percebeu-se que a magnetização estava concentrada em 

um grande feixe de linhas. Nos locais que linhas de cruzavam, a vegetação mostrou-

se como se tivesse sido “queimada”. No centro de um cafezal verde e viçoso, uma 

enorme quantidade de pés de café se apresentou como se tivesse sido 

bombardeados por uma geada. Nessa área localizou-se outro enorme feixe de 

linhas magnéticas. 

 A única forma de se reverter essas situações é com o uso do carvão. Um 

antídoto natural, barato e de fácil aquisição. 

 Outro fato notório no ambiente rural é a localização da água subterrânea com 

o uso das varetas magnéticas. Caminhando-se pela área com as varetas em 

paralelo, em determinado momento as varetas cruzarão em forma de “X”.  Usando-
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se agora um pêndulo, o cruzamento das varetas será corroborado pela oscilação 

desse aparelho. Efetuando-se a mesma pesquisa com uma forquilha de amora, ao 

passar nesse local a forquilha vergará perpendicularmente ao solo. 

 Numa observação mais apurada é possível visualizar o caminho delineado 

pela formigas. Elas fazem seus ninhos em linha e sob uma forte presença 

magnética. Colocando-se carvão ao redor dos formigueiros, as formigas ficarão  

desnorteadas e se evadirão daquele local. Elas se orientam pelo magnetismo 

captado pelas suas antenas. 

 

2.8   Semana do  Magistério - Colégio Bento Mossurunga 

  

Em 21 e 22 de outubro de 2009, foram efetuadas duas oficinas para os alunos 

do Curso de Magistério do Colégio Bento Mossurunga. São alunos que em breve 

estarão nas salas de aula e a ocasião foi propícia para a apresentação do Projeto 

sobre o Magnetismo Terrestre. Fez-se uma dissertação teórica sobre a formação do 

Planeta Terra, explicações das partes componentes da geologia interna do Planeta, 

até a formação do Núcleo gerador dos campos magnéticos. 

 Na sequência foram distribuídas varetas metálicas aos participantes e 

ensinado a localização dos Polos Geográficos e Magnéticos, num trabalho de 

campo. Voltando-se à sala de aula, foram praticados exercícios diversos sobre 

objetos metálicos e não metálicos; foi mostrado o campo magnético das pirâmides e 

o magnetismo que cada um possui. 

 O principal ponto da apresentação do Projeto sobre magnetismo terrestre e 

suas aplicações, nessa Escola, foi ter colaborado com a maneira mais importante de 

métodos de ensinar a Geografia. Os futuros mestres puderam vivenciar a aplicação 

prática da matéria que irão ministrar dentro de algum tempo.  

 

3   CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste Projeto foi evidenciar a existência do campo magnético 

terrestre, localizando as linhas que formam o Canevá de Hartmann, identificando a 

direção dos Polos Magnéticos e experimentar as influências dessas Linhas nos 

campos da Geologia, da Saúde animal, da Vegetação e nas áreas domésticas. Foi 

possível, na prática, fazê-lo. Com o uso das varetas localizou-se nos sentidos 
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Norte/Sul e Sul /Norte as linhas e comparou-se a rede traçada com as direções 

dadas pela bússola.  

No espaço escolar, trabalhou-se o Canevá magnético com os alunos, 

professores de áreas diversas, colaboradores da escola e equipe pedagógica e 

outras dependências escolares do Estado. A todos foi orientada a prática da 

pesquisa, o que resultou numa ampliação de conhecimento que se expandiu tanto 

para o cotidiano escolar quanto para a esfera das residências, das áreas rurais e 

dos espaços das unidades de atendimento à saúde. 

Aquilatou-se que seria de real interesse aplicar esse projeto com maior 

ênfase nas próximas séries dos anos vindouros, levando-se em conta que nos livros 

didáticos usuais, esse assunto é abordado de forma simplista e sem nenhuma 

aplicação prática. 

Contudo, com a orientação da literatura disponível, depreende-se que se faz 

necessário avançar mais nas pesquisas sobre o tema uma vez que este Projeto não 

esgota o assunto. 
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