
O Geomagnetismo 
Terrestre e o 
Meio Ambiente

Daniela Simonini Teixeira



TÓPICOS

• Introdução – Apresentação

• Fenômenos Conservativos e Degenerativos

• Decaimento Radioativo

• Noções Gerais sobre Eletromagnetismo

• Geomagnetismo Terrestre
• Inversões do Campo Magnético Terrestre

• Considerações Finais



Introdução

Dr. Thomas G. 
Barnes

Doutor em Física pela 
Hardin-Simmons 
University (1960)



Introdução

Aurora Boreal no Alasca



Introdução



 Fenômenos Conservativos e 
Degenerativos

Primeira Lei da Termodinâmica:
∆E = ∆Q + ∆W.

Segunda Lei da Termodinâmica:
 ∆S / ∆t > 0. 
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Degenerativos



Decaimento Radioativo

Tabela Periódica

Carbono
(isótopos)

Estabilidade Meia-
vida

6C10 Radioativo 19,45 “

6C11 Radioativo 20,39 ‘

6C12 Estável -

6C13 Estável - 

6C14 Radioativo 5.730 
anos

6C15 Radioativo 2,40 “

6C16 Radioativo 0,74 “



Decaimento Radioativo

 6C14 é um elemento instável, que 
sofre um processo de degradação 
transmutando-se em 7N14 com a 
emissão de raios beta (radiação 

ionizante):

6C14 -> 7N14 + -1 
e0

A formação do Radiocarbono-14 se dá 
pela seguinte equação:

 

7N14 + n -> 6C14 + p 

onde n é um nêutron e p um próton.



 Decaimento Radioativo

Os processos de desintegração radioativa obedecem quantitativamente à expressão 

dN/dt = - λN, 
onde N é o número de átomos 
radioativos, λ é a constante de 
decaimento, e t é o tempo. 
Por integração, tem-se:

 N = N0 e - λ t 
onde N0 é o número de átomos radioativos no instante inicial (t =0).

A curva de decaimento é uma exponencial 
decrescente. 



 Decaimento Radioativo

Meia-vida do C-14 = 5.730 anos

Denomina-se MEIA-VIDA o tempo necessário para  N = ½ N0 .

Meia-vida do Césio-137 = 30 anos

Meia-vida do Iodo-131 = 8 dias 

Meia-vida do Plutônio-239 = 24 mil anos 
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Experimento de Faraday



Para Pensar!

???

x

Fukushima



Equações de Maxwell 

James Clerk Maxwell 
(1831 – 1879)

Noções Gerais sobre 
Eletromagnetismo

E Deus disse:

... e houve luz!



Equações de Maxwell 

“A formulação precisa das leis de tempo-espaço foi trabalho de Maxwell. 

Imagine seus sentimentos quando as equações diferenciais que ele formulou 
provaram que os campos eletromagnéticos se espalham em forma de ondas 
polarizadas, e na velocidade da luz! 

Foram necessárias  algumas                                                                                
          décadas  para que Físicos                                                                          
                   pudessem entender o completo                                                         
                                 significado da descoberta de                                                
                                    Maxwell.”

Albert Einstein       
(1940)
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Geomagnetismo Terrestre

Campo Magnético Terrestre x Radiações Cósmicas



Geomagnetismo Terrestre

Campo Magnético Terrestre x Vento Solar



Geomagnetismo Terrestre

“Poder-se-ia esperar que o momento magnético 
terrestre decaísse exponencialmente, porque ele é 
gerado por correntes elétricas reais que dissipam 
energia por meio do efeito Joule.

O momento magnético terrestre não é produzido por 
correntes amperianas (que não dissipam energia).”

Dr. Barnes em “Origem e Destino do Campo Magnético 
Terrestre”

ESSA (Environment Science Services 

Administration) Report  - 1967



Geomagnetismo Terrestre

Teoria de Sir Horace Lamb (1883)
“Lamb  faz dedução básica a partir das equações de campo, 

de Maxwell, e chega às expressões matemáticas que 
descrevem a ação da corrente elétrica circulando numa 

esfera condutora da qual foi retirada a fonte de excitação 
original geradora de energia.   

Essa ação inclui a distribuição do campo magnético 
associado, dentro e fora da esfera.                                      

Essa ação não é apenas uma hipótese, mas é, sim, Física 
real, que leva a resultados.                                                   
Nenhum físico competente questiona a validade científica 

das soluções de Lamb.”

(Dr. Barnes em “Origem e Destino do Campo Magnético Terrestre”)

Sir Horace Lamb 
(1849 – 1934)



Geomagnetismo Terrestre

Crença evolucionista

“O campo magnético da Terra é produzido por 
ferro fundido do núcleo exterior em circulação, 
um “dínamo planetário.”

Scientific American, Abril 2011

O que gera a circulação de uma corrente elétrica no 
núcleo da Terra é um DÍNAMO (gerador elétrico de 
corrente contínua):

O efeito Coriolis, causado pela rotação da Terra, 
movimenta o Ferro e o Níquel, no estado líquido, o que 
faz correntes elétricas “se organizarem” e se alinharem 
a ponto de produzirem um campo magnético, como 
demonstrado por Oersted.



Geomagnetismo Terrestre

Refutação da crença evolucionista

Teorema de J. T. Cowling (1934):

Não é possível que movimentos de fluidos 
gerem um campo magnético com simetria 
axial, tal como o dipolo magnético da 
Terra.

“Até agora não há evidência física, 
sísmica, ou qualquer outra, de que exista 
algum movimento do núcleo (terrestre).”

(Dr. Barnes em “Origem e Destino do Campo 
Magnético Terrestre”) X



Geomagnetismo Terrestre

1835 1960

ESSA Report  (1967)



Geomagnetismo Terrestre

Extrapolação dos dados do ESSA Report (1967)     
por Dr. Barnes em “Origem e Destino do Campo 
Magnético Terrestre”

Meia-vida do 
campo magnético 
terrestre = 

1.400 anos!



Geomagnetismo Terrestre

Em 1965 = 6,2 . 10-1 Gauss e uma corrente elétrica de 
6 bilhões de ampères.

Em 1 milhão a.C. = 6 . 10219 Gauss ??!!

Valores do Campo Magnético para várias
datas, computados a partir da meia vida de

1.400 anos.



Geomagnetismo Terrestre

É teoricamente possível 
marcar a data de eventos 
passados, mediante o 
relógio geológico: Datação 
pelo Magnetismo Terrestre.

“A persistência da 
Memória”, Salvador Dalí 
(1931)



Para pensar!

A blindagem magnética antigamente era 
muito maior , o que implica uma 

produção muito menor de Carbono 14!

As amostras analisadas 
consequentemente mostram uma data 

muito maior do que a real.

Para os métodos de datação 
radiométricos serem confiáveis é 
preciso que as quantidades dos 

isótopos avaliados não tenham sido 
alteradas nem por remoção, nem por 
ACRÉSCIMO durante sua história...



Inversões do Campo Magnético 
Terrestre

Defensores da Teoria do Dínamo alegaram que a intensidade do 
campo magnético está decaindo porque esse processo precede 
o fenômeno da inversão da polaridade magnética da Terra 

Este fenômeno, segundo 
eles, está registrado em 
estratos geológicos e 
demorará alguns anos para 
completar um novo ciclo. 



Inversões do Campo Magnético 
Terrestre

Dr. Russel Humphreys

PhD em Física pela 
Louisana State University 
(1972)

“The Earth’s Magnetic Field”, publicado em “Impact” nº 242, 
Boletim do “Institute for Creation Research”, agosto de 1993.



Inversões do Campo Magnético 
Terrestre

Dr. Thomas G. Barnes

Doutor em Física pela 
Hardin-Simmons 
University (1960)

“ A hipótese de reversão proposta (...) 
não possui base matemática e teórica e 
nem apoio experimental.

 Os dados paleomagnéticos (...) não são 
consistentes com o estado do campo 
magnético terrestre. 

A alternativa é o decaimento contínuo e 
o posicionamento a favor de uma Terra 
com idade recente. 

A posição criacionista é a única posição 
científica que um cientista objetivo pode 
aceitar para a origem e destino do 
campo magnético terrestre.”



Inversões do Campo Magnético 
Terrestre

11.000 A.D.???!!! 

Não!

Outros fenômenos 
poderão acontecer 
muito antes disso!!!



CONSIDERAÇÕES FINAIS



- O campo magnético terrestre forma um 
escudo de proteção para a Terra contra raios 
cósmicos e vento solar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

-  A perda gradativa do escudo magnético é 
consequência do decaimento da intensidade do 
campo magnético terrestre.

-  O aumento da radiação cósmica que atinge a 
atmosfera terrestre aumenta a produção de 
Carbono-14 e influi na validade do método de 
datação radiométrica.

-  O contínuo enfraquecimento do campo 
magnético terrestre e o associado aumento da 
incidência de radiação nociva estão além do 
controle do homem.



- Tendo em vista os dados coletados de valores 
para a intensidade do campo magnético, se 
estes fossem extrapolados para uma data 
anterior, chegaria-se a valores extremamente 
altos num período da ordem de dezenas de 
milhares de anos, incompatível com qualquer 
forma de vida na Terra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 - Da mesma forma, a idade do planeta não 
poderia ultrapassar a ordem de grandeza de 
dezenas de milhares de anos.



“Os criacionistas não têm nada a 
temer quanto a novas descobertas/ 
novos conhecimentos do universo. 
Cada novo bit de informação, incluindo 
os dados magnéticos, apenas aumenta 
a capacidade dos céus em mostrarem 
a glória de Deus”.  Dr. Russel Humphreys, 1990



OBRIGADA!



Maiores Informações sobre a
Sociedade Criacionista Brasileira

Sites:
SCB: http://www.scb.org.br
Revista Criacionista: http://www.revistacriacionista.com.br
Filosofia das Origens:  http://www.filosofiadasorigens.org.br
De Olho nas Origens: http://www.deolhonasorigens.com.br
TV Origens: http://www.tvorigens.com.br

E-mail: scb@scb.org.br

Sociedade Criacionista Brasileira
Caixa Postal 08660
70312-970 - Brasília DF
Telefax: (61)3468-3892
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