
TEMPLO VELHOS DO ORIENTE 

Por Ricardo Wilson Página 1 
 

Um pouco sobre Magnetismo. 

O magnetismo foi descoberto na Grécia antiga, numa cidade de nome Magnésia, em 

meados do século XIII. 

Os gregos tinham o costume de observar os fenômenos da natureza, ou seja, as 

coisas que nela aconteciam. Nessas observações perceberam que uma pedra tinha o 

poder de atrair o ferro. Essa pedra recebeu o nome de magnetita, em virtude do 

nome da cidade em que foi descoberta. 

As duas extremidades do ímã são chamadas de pólos, que servem para atrair ou 

repelir os objetos metálicos. Receberam esse nome em razão dos pólos terrestres, pois 

a Terra também possui magnetismo devido ao movimento do seu núcleo. 

Se deixarmos um ímã se mover livremente na Terra, este irá se voltar para os lados 

Norte (N) e Sul (S). Por isso a orientação que a bússola nos dá é sempre indicando a 

direção Norte (N), porque sua agulha gira em torno de um eixo e é atraída pelo 

magnetismo terrestre, voltando-se sempre para a mesma direção. 

 

O Campo Magnético da Terra 

A hipótese mais aceita diz que o campo magnético da Terra se origina das intensas 

correntes elétricas que circulam em seu interior. 

  
MAGNETISMO TERRESTRE 

Um dos grandes motivos de termos a possibilidade de vida na terra é devido a um forte 

escudo criado pelo campo magnético gerado no núcleo terrestre. Por conceito cargas 

elétricas em movimento geram um campo eletromagnético ao seu redor, isto se aplica a 

tudo no universo, incluindo os raios solares. Diversos planetas são afetados diretamente 

pelos raios solares, sofrendo assim uma devastação altamente danosa, impossibilitando 

a reprodução microbiológica (uni e pluricelular) nas camadas superiores. Mas o que 

http://magnet-id.webs.com/magnetismo/magnetismo_terrestre.htm
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diferencia a terra destes planetas no que diz respeito à proteção? Para responder a esta 

pergunta teremos de retornar aos primórdios de nosso planeta, uma esfera formada por 

magma e diversos minérios fundidos, sendo bombardeada por meteoros e cometas. 

Devido às variações da órbita terrestre ser elíptica em uma parte de seu período de 

translação e depois retomar uma órbita quase circular, existem grandes eras de 

arrefecimento (elipses alongadas) e depois uma era de calmaria em tempo de 

aquecimento (orbitas semicirculares), a terra pode se resfriar externamente, mas 

mantendo no núcleo uma alta quantidade de elementos paramagnéticos e 

ferromagnéticos, tais como ferro, níquel, cobalto entre outros, e como sabemos, 

materiais paramagnéticos quando se elevam acima de sua temperatura de Curie, 

demonstram propriedades magnéticas, isto por si só é capaz de gerar um campo 

magnético sensível, que protegeria sutilmente o planeta terra das ondas 

eletromagnéticas provenientes do sol. Mas não seria o suficiente, então ocorreu uma 

grande colisão que foi um dos principais auxiliadores da possibilidade de transformação 

de aminoácidos em seres unicelulares que se desenvolveram pra formar a vida. O fato 

ocorrido foi uma grande colisão com outro astro de diâmetro semelhante ao da terra na 

época, esta colisão fez com que parte deste astro se fundisse com a massa do planeta 

terra em estado de extrema temperatura, mas parte deste astro se desprendeu, e começou 

a orbitar ao redor do planeta terra. Tal astro também continha grande parte de materiais 

ferro e para magnéticos tendo também produzido um campo magnético. Posteriormente 

a terra se resfriou mas manteve este astro em sua órbita devido à força gravitacional 

exercida pela terra, com a interação entre estes dois campos e os materiais trazidos por 

cometas, a vida se tornou possível no planeta terra. Este astro que orbita a terra foi 

chamado de Lua, e suas propriedades magnéticas ainda são percebidas nos dias atuais, 

com a elevação das águas (marés) e com algumas outras influências. Mas a órbita da 

lua, matematicamente, representa um afastamento gradual em relação ao planeta terra, 

isto é provado pelo enfraquecimento da interação magnética entre ambos. 

 

O campo magnético formado no núcleo da terra não é uniforme, devido à formação de 

alguns materiais com alta resistividade magnética formados aleatoriamente em camadas 

superiores, como o urânio pré-histórico que se transformou em chumbo (por liberação 

de radiação e neutrinos), como sabemos o chumbo não é magneticamente permeável, 

oferecendo grande resistividade eletromagnética, ainda existem uma série de 

circunstâncias que podem impedir a uniformidade do campo magnético terrestre, tais 

como movimento de placas tectônicas, abalos sísmicos e aglutinações de compostos 

químicos com baixa permeabilidade magnética em formações rochosas nas mais 

diversas camadas da crosta terrestre. Isto interfere muito na exteriozação do campo 

magnético terrestre, fazendo com que haja alguns lugares com maior ou menor 

influência magnética terrestre. O consenso geral estabelecido, é definido pela 

intensidade magnética encontrada na maior parte do globo, que é de 50 Gauss, ou 5 x 

10^-5 Tesla. 

 

Além da gravidade e da chegada de aminoácidos de lugares longínquos do universo, 

devemos a existência da vida na terra a estes poderosos escudos formados por 

interações eletromagnéticas . 
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Como podemos observar na imagem acima, os polos magnéticos estão localizados nos 

extremos do eixo magnético e próximos aos polos geográficos, isto é, o polo sul 

magnético está próximo do norte geográfico e o polo norte magnético está próximo do 

sul geográfico. É importante lembrar que o eixo magnético não coincide com o eixo de 

rotação da Terra, sendo estes separados por aproximadamente 13º. 

Ainda não temos uma explicação correta para a origem do campo magnético terrestre, 

mas a hipótese mais aceita diz que o campo magnético terrestre se origina das intensas 

correntes elétricas que circulam seu interior e não da existência de grande quantidade de 

ferro magnetizado também em seu interior. 

 

 



TEMPLO VELHOS DO ORIENTE 

Por Ricardo Wilson Página 4 
 

Resumo e observações do campo 

magnético. 

A Terra produz um campo magnético? 

Sim, a Terra funciona como um grande imã. 

 Onde estão localizados os pólos magnéticos da Terra?   

O Pólo Sul magnético PSM está situado ao norte do Canadá e portanto próximo ao Pólo 

Norte geográfico PNG. 

O Pólo Norte magnético PNM está situado ao sul da Austrália no Continente Antártico 

e portanto próximo ao Pólo Sul geográfico PSG. 

 Qual é o aspecto das linhas de indução magnética do campo 

magnético do planeta Terra? 

As linhas de indução magnética do planeta têm o aspecto mostrado na figura. 

 

  O campo magnético da Terra varia com o tempo? 

Sim. Existem dois tipos de variação. 
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 Variações lentas da posição dos pólos magnéticos que obriga a uma reedição das 

cartas a cada 5 ou 10 anos.  A correção da posição dos pólos magnéticos pode 

ser feita nos intervalos das reedições,  por meio de fórmulas empíricas existentes 

nas cartas. 

Variações mais rápidas e localizadas que ocorrem com freqüência em certas regiões do 

planeta como por exemplos as que ocorrem no arquipélago das Canárias. 

Todas as cartas de navegação destas regiões onde ocorrem esta variações alertam de 

forma enfática para este problema, avisando que as leituras magnéticas nestas regiões 

não são confiáveis. 

  O que é a declinação magnética?  

Declinação magnética de uma localidade é o ângulo formado pelo meridiano magnético 

com o meridiano geográfico que passa pelo local. 

  O que é a inclinação magnética? 

Inclinação magnética de uma localidade é o ângulo formado pelo vetor campo 

magnético com o plano horizontal do local. 

  O que são linhas isóclinas? 

Linha isóclina é o conjunto de pontos que têm a mesma inclinação magnética. 

Qual é a influência do campo magnético terrestre na vida animal?  

O campo magnético terrestre influencia de diversas maneiras na vida animal. Vejamos 

alguns exemplos: 

 Algumas bactérias denominadas genericamente de "bactérias magnéticas" 

(bactérias que possuem pequenos imãs naturais no seu interior) têm acesso aos 

alimentos no fundo dos lagos orientados pelo campo magnético terrestre. 

Grandes colônias destas bactérias são encontradas nos lagos situado em regiões 

de grande inclinação magnética, isto é, próximo aos pólos magnéticos terrestres. 

 Todas as aves migratórias são orientadas, em suas longas viagens, pelo campo 

magnético terrestre. 

Os pombos correio têm uma orientação extremamente precisa no campo magnético 

terrestre de forma a encontrar o seu pombal situado em grandes cidades como São Paulo 

e Rio de Janeiro, após uma viagem de algumas centenas de quilômetros. Quando os 

pombos são soltos eles fazem uma revoada se deslocando em círculos que além de 

constituir um belo espetáculo ela constitui uma manobra para a orientação dos pombos 

no campo magnético terrestre, procurando fixar a sua trajetória em direção ao seu 

pombal.  

Esta orientação é muito prejudicada quando os pombos encontram em seu trajeto 

antenas de rádio transmissão de elevada potência, ou mesmo tempestades com muitos 

raios. 
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Qual é a influência do campo magnético terrestre na vida 

humana? 

O campo magnético terrestre influencia de diversas maneiras a vida humana, na maioria 

das vezes não percebida pelo homem. O ser humano ao se afastar da vida natural 

tornando-se um ser civilizado perde muito da sensibilidade que tinha e passa a não 

perceber a influência dos campos de forças da natureza sobre o seu organismo. Vejamos 

um exemplo marcante:  

 Certas pessoas mais sensíveis sentem um grande desconforto quando se 

deslocam de avião entre localidades muito distantes, mesmo que a viagem seja 

cercada de grande conforto como nas primeiras classes das aeronaves e que não 

haja mudanças sensíveis de fuso horário. Este desconforto é atribuído à variação 

do campo magnético terrestre entre as localidades de destino e de origem. 

Citaremos outros exemplos que podem ser objeto de pesquisa e discussão: 

 Quando dormimos posicionando o corpo (direção da cabeça aos pés) na direção 

do campo magnético terrestre o sono é mais tranqüilo e reconfortante. 

Na Alemanha e em Israel os leitos hospitalares também são posicionados 

magneticamente para auxiliar na cura das doenças. 

O campo magnético terrestre funciona como um escudo protetor do planeta? 

Sim. 

O campo magnético terrestre protege o planeta da incidência de partículas ionizadas 

provenientes do espaço sideral. 

 

 

O que se sabe sobre a "Ressonância Shumann"? 

O Físico alemão W O Shumann constatou em 1952 que a Terra é cercada por um campo 

magnético poderoso que se forma entre o solo a parte inferior da ionosfera, que fica 

cerca de 100 km de altitude. O campo é oscilante com uma freqüência da ordem de 7,83 
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hertz (pulsações por segundo) e funciona como uma espécie de marca passo, 

responsável pelo equilíbrio da biosfera, condição comum de todas as formas de vida. 

Verificou-se também que todos os vertebrados e o nosso cérebro são dotados da mesma 

freqüência de 7,83 hertz e que há uma ressonância entre este campo e o biorritmo da 

biosfera que foi denominada de Ressonância Shumann 

Por milhares de anos as batidas do coração da Terra tinham essa freqüência de 

pulsações e a vida se desenrolava em relativo equilíbrio. Ocorre que a partir dos anos 80 

e de forma mais acentuada a partir dos anos 90 a freqüência passou de 7,83 para 11 e 

para 13 hertz. O coração da Terra disparou. Coincidentemente desequilíbrios se fizeram 

sentir: 

 temos a percepção de que tudo está passando rápido demais, esta percepção não 

é ilusória, devido a aceleração geral, a jornada de 24 horas, na verdade, é 

atualmente de apenas 22 horas. 

 aumento geral de comportamentos desviantes nas pessoas 

 crescimento de tensões 

 conflitos no mundo 

 perturbações climáticas 

 maior atividade dos vulcões, terremotos e maremotos. 

Essas observações merecem ser pesquisadas e observadas. 

Outras Curiosidades:  

 O nome aurora boreal foi dado pelo astrônomo Galileu Galilei em homenagem à 

deusa romana Aurora (do amanhecer) e seu filho, deus grego do vento forte, 

Bóreas. 

 Tal fenômeno não se restringe à Terra, também ocorre em outros planetas do 

sistema solar como Júpiter, Marte, Vênus e Saturno e também pode ser 

reproduzido de forma artificial. 

 O local onde há maior incidência da noite polar é na Lapônia Finlandesa. 

 

 


