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O campo geomagnético



O campo geomagnético

▪ O campo magnético da Terra (B) é representado por um vetor: tem direção e 
magnitude:

▪ No SI – B é dado em Tesla – campo muito forte

▪ A Terra, por exemplo, apresenta uma intensidade máxima de 6 x 10-5 T.

▪ Instrumentos modernos podem medir campos 

▪ de 10-9T = 1 nT

▪ No cgs – B é dado em gauss

▪ 1 gauss = 10-4T

▪ Outra unidade é o γ -> 1 γ = 10-5 gauss = 10-9T -> 1 γ = 1 nT



Representação Vetorial do Campo



Campo magnético dipolar



O campo magnético da Terra pode ser representado por um dipolo centrado cujo eixo
está inclinado aproximadamente 11,7º em relação ao eixo de rotação da Terra. Os eixos
do dipolo interceptam a superfície da Terra nas seguintes coordenadas antipodas: 79,3°N;
288,6°E e 79,3° S; 108,6° E. Estes pólos são chamados de pólos geomagnéticos.
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• Pólos
Geomagnéticos

Linha que passa pelo
centro da Terra, ao
longo do eixo do
dipolo, interceptando
a superfície

• Pólos 
Magnéticos

Pontos da superfície
da Terra onde o
campo é vertical

As coordenadas dos polos
magneticos para o ano de
1980 sao: 77,3 °N; 258,2 °E e
65,6 °S; 139,4 °E. Eles nao
sao antipodais.

Isto decorre do fato que parte
do campo magnetico da Terra
(5%) e representado por um
campo não dipolar.









Origem do Campo Geomagnético



Como sentimos?



Ataque de pombos?





Bactérias Magnetotáticas





E nós?



História Antiga

Origem e evolução do pensamento



Grécia Antiga

A observação mais antiga de atração magnética é atribuída ao filósofo 
grego Tales de Mileto (624-546 AC)

Θαλῆς ὁ Μιλήσιος



Grécia Antiga

Aristóteles (384 – 322 AC) Diógenes Laércio



Grécia Antiga

Magnetitas possuem alma.



Qual a origem da palavra magnetismo?

O nome magnetismo vem de
Magnésia, região da Ásia Menor
onde foi encontrado em grande
quantidade um mineral natural-
mente magnético: a magnetita,
pedra cinzenta, escura e brilhante.

Uma pedra de magnetita é o que
chamamos de ímã natural.



Qual a origem da palavra ímã?

A magnetita (ímã natural) era
chamada de “pedra amante”
pelos chineses da Antiguidade.
Essa expressão deu origem à
palavra aimant, em francês, de
onde veio o nosso ímã.



Nos tempos antigos...

A força de atração exercida por ímãs era uma maravilha e foi muitas
vezes atribuída à poderes mágicos.

Sua compreensão completa teve que esperar até o século XIX, quando
a força magnética foi explicada através de teoremas físicos, tais como
as Leis de Ampère e de Gauss.



China Antiga

O fato de que os ímãs têm a propriedade de se alinhar na direção N-S
foi descoberto pelos antigos chineses.

No segundo século, foram descritos como orientar os soldados em
névoas espessas para a direção certa para vencer os inimigos.



The south-controlling ladle

“quando a concha controladora do sul é jogada no chão, ela vem para
descansar apontando para o sul” – Lun Heng (83 DC)



O antepassado da bússola magnética

Século I DC: os chineses observaram
as propriedades de orientação Norte-

Sul através de uma colher colocada
em um prato com água.



Relatos sobre a 1ª bússola magnética

Shen Kuo (1088 DC): “Feiticeiros esfregam a
ponta de uma agulha com a magnetita; em
seguida, ela é capaz de apontar para o sul.
Mas sempre se inclina ligeiramente para o
leste, e não aponta diretamente para o sul”

Este é o mais antigo registro escrito sobre a
bússola magnética usando uma agulha
magnética (magnetizada).



1ª bússola magnética

Tsêng Kung-Liang (1044 DC): Coleção
das técnicas militares importantes

“Quando as tropas encontram tempo
sombrio ou noites escuras, e as direções
do espaço não podem ser distinguidas,
eles deixam um cavalo velho ir na frente
antes de conduzi-los, ou então eles
fazem uso do peixe que aponta para o
sul para identificar as direções.”



1ª bússola magnética



1ª bússola com pivô

ChhenYuan-Ching (1150 DC): Guia através da Floresta de Romances



Rumo a Europa...

Não está claro quando o conhecimento da
bússola magnética chegou à Europa, e
quando foi usado pela primeira vez na
navegação.

Pensa-se que o conhecimento da bússola
vêm da China, por intermédio da
civilização islâmica.

Alexander Neckham (1157–1217): descreve
o uso de uma agulha magnética na
navegação em 1190.



... Século XIII AD
Epístola (1269) de Petrus Peregrinus

1. Descoberta dos 2 polos magnéticos
�Poliu um ímã esférico e colocou agulhas ao redor dele;

�Observou que todas apontavam para a mesma direção meridional.

2. Determinação da polaridade dos polos
�Colocou um ímã em um recipiente de madeira cheio de água;

�Observou que o ímã se alinhava na direção N-S geográfica.

3. ‘Força’ entre os dois polos magnéticos
�Verificou a atração e a repulsão dos ímãs aproximando ou afastando 2 ímãs.

4. Os polos magnéticos não podem ser isolados
� Dividiu um ímã em dois e verificou que cada um dos novos pedaços 

apresentavam dois polos;

� Verificou isso dividindo diversas vezes cada um dos ímãs.



Os polos magnéticos não podem ser 
isolados... Tem certeza?

▪



A bússola usando um ímã mostrado na 
Epistola



Primeiro reconhecimento:
declinação e inclinação

Acreditava-se que Cristóvão Colombo descobriu a declinação em sua
primeira viagem para as Índias Ocidentais em 1492.



Primeiro reconhecimento:
declinação e inclinação

A descrição por Colombo é o primeiro registro científico de medição de
declinação. E duas descobertas importantes foram feitas:

1. A variabilidade da declinação de lugar para lugar

2. A posição da linha isógona (D=0°) no final de século XV



Robert Norman (1581)

Norman não só realizou a medição, mas
deu discussões sobre a natureza desta
força.

Negou a existência de pontos atraentes
no céu (como os pólos celestiais de Petrus
Peregrinus) ou na terra (a montanha
magnética no Ártico, etc.), o que é
importante no desenvolvimento da noção
de remotamente agindo forças

Primeiro reconhecimento:
declinação e inclinação



William Gilbert (1544-1603)

A inclinação da bússola varia

em torno da superfície da

terrela, sendo horizontal no

equador e vertical nos pólos.

A declinação da bússola estaria

associada ao relevo terrestre

(esse relevo foi esculpido na

terrela).



... De Magnete (1600) de William Gilbert

1. Ímãs e ferro são idênticos

� Gilbert chegou a essa conclusão porque os melhores ímãs da época
eram encontrados em minas de ferro.

2. Semelhança entre uma esfera imantada e a Terra (Terrela)

� Utilizando um ‘versor’, ele concluiu que a Terra era um grande ímã

(“Globus terrae est magneticus & magnes”).

3. Inclinação varia com a latitude

� A inclinação será maior quanto maior for a ‘força’ magnética, i.e., a

inclinação será máxima próximo aos pólos e mínima no Equador.



Evolução das observações



Variação secular – Londres

• William Borough – Oficial da Marinha

• 158011,5°E

• Edmund Gunter – Prof. de Astronomia

• 16226,15°E

• Henry Gellibrand – Sucessor de Gunter

• 16354°E

Gunter destacou que mudanças temporais eram muito prováveis.



Variações de curto período

George Graham Andreas Celcius e Olof Hjorter



Auroras



Auroras



Cartas magnéticas

Variação da declinação
medida no Atlântico Sul:

Mapa de Edmond Halley de

1701 DC.



Observações diretas: Grandes navegações

Dados de declinação para o período de 1700 – 1800 AD (Jackson e Finlay, 2007)



Medidas de intensidade

Carl Friedrich Gauss desenvolveu um método de determinação
intensidade absoluta em 1832.



Observatórios magnéticos

Início das observações (mais ou menos) contínuas de Declinação:

� Londres em 1652 

� Paris em 1663

Gauss e Humboldt organizaram a “Göttingen Magnetic Union”, o que
viria a ser considerado como a primeira organização geofísica
internacional. Cerca de 50 observatórios (entre eles 15 foram fora da
Europa) participaram nesta colaboração.



Observatórios (INTERMAGNET)



Linha do Tempo

Retrospectiva
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Descobertas do século XX



Reversões de polaridade

Antoine Brunhes
(1906)

P. David
(1904)



Espalhamento do fundo
oceânico





Reversões de polaridade





Início do
Geodínamo ?



Modelos numéricos:
Origem do Campo Magnético Terrestre

Glatzmaier and Roberts, 1995, Nature, 
vol. 377, p. 203-209.

http://es.ucsc.edu/~glatz/geodynamo.html



Muito obrigada!


