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Paleomagnetismo

Estudo do magnetismo fóssil das 
rochas

A rocha contém pequenos minerais 
magnéticos (magnetita, hematita, 
pirrotita,...) que são capazes de 
guardar a direção do campo 
geomagnético na época de sua 
formação.

Com isto, podemos estudar o 
comportamento do campo 
geomagnético no passado.



CAMPO GEOMAGNÉTICO



Campo magnético da Terra
 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 10-9 T = 1 nT

 No cgs – B é dado em gauss

 1 gauss = 10-4 T

 Outra unidade é o 

 1  = 10-5 gauss = 10-9 T

 1  = 1 nT



Representação Vetorial do Campo

A agulha de uma

bussola não aponta

diretamente para o

norte geografico.

A agulha de uma

bússola faz um ângulo

com a horizontal, a qual

varia de 0° no equador

magnetico ate 90° nos

polos.



Campo 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.



Campo geomagnético

Desde as grandes navegações, 
quando se percebeu que o campo 
geomagnético variava no espaço e 
no tempo, foram estabelecidos 
observatórios geomagnéticos fixos 
e viagens foram realizadas com o 
objetivo de medir o campo e suas
variações.



Mapa de declinação magnética indicando a posição dos pólos e 

a linha de declinação zero (Fonte, Langel et al., 1980).

Linhas de igual declinação – Curvas Isogônicas



Mapa de inclinações magnéticas.

Curvas de igual inclinação –Curvas Isoclínicas



Mapa de intensidade total do campo geomagnético 

em milhares de nT (1980).

Linhas de igual intensidade – Curvas Isodinâmicas.



Reconstruções paleogeográficas

 O campo geomagnético varia no tempo 
 – variação secular
 Entretanto, se fizermos uma média do 

campo por alguns milhares de anos, esta 
variação é eliminada e o campo resultante 
pode ser representado pelo campo de um 
dipolo geocêntrico e axial, isto é, o pólo 
paleomagnético coincide com o pólo 
geográfico

 Esta representa a premissa básica do 
paleomagnetismo.



Dipolo geocêntrico axial - DGA

Hemisfério Norte:

Dec = 0º

Inc > 0º

Hemisfério Sul:

Dec = 0º

Inc < 0º



Reconstruções paleogeográficas

Admitindo a hipótese do DGA como 
verdadeira, quando determinamos 
um pólo para uma determinada 
formação geológica, ele deveria 
coincidir com o pólo geográfico. 

 Isto, normalmente, não ocorre, em 
decorrência da deriva dos 
continentes. 



Direção média

 Declinação – representa rotação do 
continente estudado

 Inclinação – o modelo prevê uma variação 
dada pela expressão:

 tg (Inc) = 2 tg (),

 Inc = inclinação magnética (em graus)

  = paleolatitude (em graus)



Pólo paleomagnético



Reconstrução paleogeográfica

Reconstrução paleogeográfica 

da América do Norte para duas 

épocas:

Cretáceo – figuras (a) e (b);

(65-146Ma)

Eoceno – figuras (c) e (d)

(35,4-56,5 Ma)

Note que a posição da América 

do Norte em relação ao pólo 

paleomagnético (a, c) é a 

mesma em relação ao pólo 

geográfico, após a reconstrução 

(b, d)



Curva de deriva polar aparente

 Ao invés de representarmos a posição do 
continente através do tempo, utilizando 
pólos paleomagnéticos para as 
reconstruções paleogeográficas, é comum 
a construção de uma curva de deriva polar 
aparente (Apparent Polar Wander (APW) 
path, em inglês), a qual pode ser 
representada mais facilmente.

 Na realidade não é o pólo que se 
movimenta, e sim o continente, por isto, o 
nome de curva de deriva polar aparente.



Curva de deriva polar aparente

Esta figura mostra uma 

placa (M) em movimento 

em torno de um pólo de 

rotação (pólo de Euler).

Note que o pólo 

paleomagnético, o qual 

define uma curva de deriva 

polar aparente, apresenta o 

mesmo movimento em 

relação ao pólo de Euler.



Curva de 

deriva polar 

aparente

A figura mostra a curva de 

deriva polar aparente 

definida para a América do 

Norte desde o Triássico 

Inferior (245 Ma) até hoje.

Os círculos indicam o erro 

associado (95) a cada 

pólo médio.



Reconstrução paleogeográfica

Reconstrução paleogeográfica utilizando as curvas de deriva polar aparente construídas desde o 

Ordoviciano Médio até o Jurássico para a Europa e América do Norte.

Obtém-se a mesma curva de deriva polar para os dois continentes, quando a curva de deriva da 

Europa é rotacionada de 38º no sentido horário em torno do pólo de Euler (88,6 ºN, 27,7 ºE). 

Note que o mesmo movimento da Europa em torno do mesmo pólo de Euler, fecha o Oceano 

Atlântico Norte. Os dois continentes permaneceram juntos neste período de tempo (Om – J).



MAGNETISMO



Propriedade magnética dos materiais

 O elétron em sua órbita em 
torno do núcleo representa 
uma corrente e, como uma 
espira onde circula uma 
corrente, apresenta 

momento magnético m, 

perpendicular ao plano da 

sua órbita. 

 O momento magnético do 
elétron no seu nível de 
energia mais baixo, é 
representado pelo magneton 
de Bohr (mb), o qual é dado 
por: 

ve – é a velocidade do elétron;

qe – é a carga do elétron;

qn – é a carga do núcleo.



Propriedade magnética dos 

materiais

Além do movimento orbital, o elétron 
executa um movimento de rotação 
em torno de um eixo, o qual é 
chamado de ‘spin’. Este movimento 
também está associado a um 
momento magnético



Propriedade magnética dos 

materiais

 Podemos distinguir três tipos de 
comportamento magnético nos materiais:

 Diamagnetismo;

 Paramagnetismo;

 Ferromagnetismo.

 Estes comportamentos estão associados 
aos movimentos orbitais (diamagnetimo) e 
de spin (paramagnético e ferromagnético) 
dos elétrons.



Propriedade magnética dos materiais

 O diamagnetismo está associado ao 
movimento orbital dos elétrons.

 Quando um elétron é submetido a um 
campo magnético ele precessiona em torno 
da direção do campo – precessão de Larmor 

 Isto cria uma componente de rotação 
adicional à órbita do elétron. O sentido de 
rotação tende a ser oposta ao movimento 
de rotação orbital do elétron.



Propriedade magnética dos materiais

Quando uma barra de ímã é aproximada de uma espira 
de corrente, surge uma corrente na espira, a qual 
cria um campo magnético que se opõe ao campo 
indutor do ímã.

Lei de Lens



Propriedade magnética dos materiais

Do mesmo modo, quando aplicamos 
um campo magnético H a um elétron 
em sua órbita em torno do núcleo, a 
órbita do elétron é perturbada de 
modo a criar um campo que se opõe 
ao campo indutor.

Surge então, uma fraca magnetização 

que é oposta e proporcional ao 
campo aplicado.



Propriedade magnética dos materiais

 A suscetibilidade magnética dos materiais 
diamagnéticos é baixa e negativa.

 (M = k H)



Propriedade magnética dos materiais

 Todos os materiais apresentam reação 
diamagnética quando submetidos a um 
campo magnético.

 Entretanto, este efeito é mascarado pelos 
efeitos mais fortes do paramagnetismo
e ferromagnetismo. 

 A magnetização desaparece quando o 
campo é retirado.



Propriedade magnética dos materiais

 Regra de Hund

 Os elétrons devem ser preenchidos de tal modo 
que os spins sejam tão paralelos quanto possível.

Fe26 – 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 , 4s2, 3d6



Paramagnetismo

 A energia térmica sempre se opõe ao 
alinhamento dos spins, de modo que, ela 
favorece uma orientação caótica dos 
momentos magnéticos dos spins.

 No caso dos materiais paramagnéticos, a 
energia magnética é pequena comparada 
com a energia térmica, de modo que, na 
ausência de campo magnético externo, os 
momentos magnéticos são orientados ao 
acaso.



Paramagnetismo

 Quando se aplica um campo magnético H
nestes materiais, há uma tendência destes 
spins se orientarem na direção do campo. 
Surge uma magnetização induzida (MI) na 
direção do campo aplicado:

 MI = p.H

 p é a suscetibilidade paramagnética



Paramagnetismo

 A suscetibilidade paramagnética é baixa e 
positiva, sendo proporcional ao campo 
aplicado.



Paramagnetismo

Quando o campo externo é 
retirado, a agitação térmica faz 
com que os momentos magnéticos 
passem a ter direções aleatórias. 
Isto é, a magnetização do material 
volta a ser zero.



Ferromagnetismo

 Nos materiais paramagnéticos e diamagnéticos, as 
interações entre momentos magnéticos atômicos 
individuais são pequenas.

 Entretanto, em alguns minerais, os átomos ocupam 
posições próximas o suficiente para permitir uma 
forte interação de troca entre os átomos vizinhos –
chamada de energia de troca.

 Esta interação de troca produz um forte campo 
molecular dentro do material, o qual alinha os 
momentos magnéticos atômicos e produz uma 
magnetização espontânea (Ms).

 Estes materiais são chamados de 
Ferromagnéticos e interagem fortemente com 
campos magnéticos externos.



Ferromagnetismo

 Nos materiais ferromagnéticos, a interação de 
troca faz com que os momentos magnéticos se 
alinhem paralelamente (Fe).

 Exemplos são compostos e ligas como o CrO2, que 
é o componente básico da fita magnética

 Não existem minerais ferromagnéticos na 
natureza.



Ferromagnetismo

Abaixo de TC, as interações de troca são fortes 

e predominam.

Para temperaturas acima de TC, a energia 

térmica é dominante.



Curvas 

termomagnéticas
Curvas termomagnéticas indicando a 

presença de magnetita (queda da 

magnetização à 580ºC) e maghemita 

(queda da magnetização à ~ 350 ºC, 

figuras a, b e d). Note que a variação 

na magnetização não é observada 

durante o resfriamento, o que indica 

que a maghemita se transformou em 

hematita (baixa intensidade).



Histerese

Js – magnetização de saturação;

Jrs – magnetização remanente de saturação;

Hc – coercividade;

Hcr –Coercividade de remanência;



Histerese

Todo material ferromagnético apresenta 
histerese. Quando um campo 
magnético é aplicado a um material 
ferromagnético com magnetização 
inicial nula, ele adquire uma 
magnetização remanente quando o 
campo é retirado.

A coervidade, como a temperatura de 
Curie, é uma característica de cada 
mineral magnético.



Momento magnético

Em uma visão simplificada, o 
momento magnético total de um 
material é a soma vetorial de todos 
os momentos magnéticos associados 
ao volume do material



Magnetização
O momento magnético total 
mt será igual a soma de 
todos os momentos 
magnéticos mi:

mt = ∑ mi

A magnetização M é 
definida como sendo o 
momento magnético por 
unidade de volume:

M = ∑ mi / V



Unidade de magnetização

Magnetização é momento magnético 
dividido por volume:

M = m / V

M = A . m2 / m3

M = A / m



Suscetibilidade magnética
 Quando aplicamos um campo magnético H em 

um material, induzimos uma magnetização (M) 
na direção do campo aplicado.

 Verifica-se que M é proporcional ao campo 
aplicado H e a constante de proporcionalidade é 
chamada de suscetibilidade magnética:

 M =  . H

 onde  é a suscetibilidade magnética do material.

 Ela é uma medida da facilidade com que um 
material é magnetizado.



Magnetização

A magnetização total da rocha é a 
soma da magnetização induzida e a 
magnetização remanente:

Mt = Mi + Mr



 FIM


