
A INFLUÊNCIA DA FORMAÇÃO DE CAMPOS MAGNÉTICOS 

 

 O objetivo deste texto é ressaltar a importância da formação de campos 

magnéticos nos planetas e a sua respectiva influência nas condições 

necessárias para a manutenção da vida. 

 Todo planeta capaz de gerar um campo global suficientemente grande 

para desviar os raios cósmicos, formará uma magnetosfera.  A questão inicial é 

como ocorre a sua formação nos planetas e quais são as condições que 

podem gerar a sua extinção. 

 A Terra pode ser considerada um grande imã, por gerar um grande 

campo magnético ao seu redor, campo este responsável pela orientação das 

agulhas das bússolas. A discussão da origem do campo magnético ainda é 

motivo de muitas dúvidas no meio acadêmico. A princípio sua origem, foi 

atribuída para a presença da magnetita no núcleo do centro da Terra. Esta 

teoria, inicialmente, poderia ser viável, pois há níquel e ferro no núcleo, que 

confirmariam a hipótese. Por outro lado, a elevadas temperaturas existentes no 

núcleo e com o aumento da pressão interna, levam a atingir nos imãs o ponto 

de Curie, e fazem com que nesta temperatura, todos os imãs percam suas 

propriedades magnéticas, nos levando a  descartar esta ideia. As propriedades 

magnéticas das substâncias ferromagnéticas variam muito com a temperatura. 

Aumentando a temperatura, as propriedades magnéticas diminuem. Para cada 

substância ferromagnética existe uma temperatura na qual ela se desimanta 

completamente. Essa temperatura é chamada ponto Curie. No caso do ferro, 

esta temperatura ocorre a 770° C. 

Embora não haja consenso para sugerir a origem do campo magnético 

em planetas, acredita-se que com o movimento de rotação, o núcleo interior de 

ferro fundido flui livremente, forçando os elétrons livres a acompanhar a sua 

movimentação. Este fenômeno é conhecido como efeito dínamo, pois na 

camada líquida e condutora do núcleo, espirais de correntes elétricas são 

estabelecidas, gerando campos magnéticos que envolvem todo o planeta.  

Outros corpos celestes, sem a presença de núcleo derretido, não confirmam a 

presença de campo magnético, a Lua, é um exemplo. 



 

Figura 1 - Magnetismo da Terra 
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  Estendendo-se por milhares de quilômetros, o campo magnético 

terrestre funciona como um escudo que ultrapassa a atmosfera. Como 

sabemos por meio do eletromagnetismo, cargas elétricas em movimento 

podem estar sujeitas a ação de forças magnéticas. Sendo assim, muito antes 

de atingirem a superfície da Terra, por quase 60.000 km antes da crosta, as 

partículas carregadas  de alta energia que formam o vento solar, ( prótons e 

elétrons) são desviadas por esta “barreira” magnética.  

 

Figura 2 - Campo Magnético da Terra 
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Algumas partículas de baixa energia, provenientes do Sol, ainda podem 

atingir a atmosfera, ionizando assim o ar. Tais fenômenos são conhecidos 

como auroras polares. Elas podem ser observadas em altas latitudes Norte e 

Sul. 

O eixo magnético da Terra não coincide com seu eixo de rotação, hoje a 

diferença é de 13°, e vai mudar. Daqui á muito tempo, a agulha de uma  

bússola apontará para a Antártida. 

 Um fenômeno, considerado como movimento resultado do movimento 

da Terra, é a inversão dos polos magnéticos. De acordo com estudos feitos em 

sedimentos ferromagnéticos constatou-se que há cerca de 780.000 anos 

tivemos a última inversão magnética. Mas parece que não há regularidade no 

seu período. Análises revelam que nos últimos 160 milhões de anos, a inversão 

magnética aconteceu de maneira totalmente caótica. 

 

Figura 3 - Auroras Polares 
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O que aconteceria, se por algum motivo, este campo magnético 

deixasse de existir? Ausente no contorno da Terra, os níveis da radiação 

incidente sobre a superfície seriam tão grandes que a vida não teria condições 

de manutenção. A atmosfera, e todos os ciclos de quem ela participa, também 

não seriam mais presentes no planeta. Sem água, a vida, como a conhecemos 

chegaria ao fim. 

Muito provavelmente, há bilhões de anos, um asteroide colidiu com 

Marte, causando uma extinção na magnetosfera marciana. O planeta vermelho  

que no seu passado longínquo possuía água em sua superfície, sem a 

presença de seu escudo magnético, passa a ser bombardeado por intensa 

radiação cósmica e toda água líquida presente em sua superfície foi dissipada.  

 As recentes explorações em Marte, nos levam a crer que com a 

presença de água no passado no planeta, havia condições para o abrigo e a 

http://www.bulhufas.com/ecologia/wp-content/uploads/2011/02/aurora-boreal.jpg


manutenção da vida. É curioso saber que um “simples” campo magnético tenha 

tamanha importância para que toda vida na Terra, e em qualquer outro planeta 

que abrigue formas de vida, possa ser formada e mantida. 
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