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Introdução 

UM ESTUDO SOBRE OS MODELOS DE GERAÇÃO INTERNA  

DO CAMPO GEOMAGNÉTICO 

Importância: O campo geomagnético é de extrema importância para a manutenção da 

vida no nosso planeta, visto que nos protege das partículas de alta energia provenientes 

do Sol. Um dos grandes desafios da geofísica é estabelecer modelos que expliquem 

como esse campo é gerado e mantido no núcleo externo da Terra (Fig. 1). Esses 

modelos são conhecidos como geodínamos. 

Objetivos: Reunir as informações básicas que regem o funcionamento dos modelos de 

geodínamos existentes. 

Metodologia 

Resultados e Discussão 

Foram coletadas informações e dados publicados em artigos internacionais e livros, de 

forma  a compilar e analisar: 

1) Equações e teorias; 2) Vantagens/desvantagens ; 3) Diferença nos critérios usados 

nos modelos . 

2) Vantagens/desvantagens  
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Fonte das imagens: Glatzmaier, G. A. and Olson, P. (2005). Probing the  Geodynamo,  

Scientific American, 292, 50-57. 

3) Diferença nos critérios usados 

C) Fontes de  

 convecção  

A) Condição de contorno  B) Variações na densidade  

Conclusões 

Agradecimentos 

 A criação de linhas de campo é superior a sua perda por dissipação dado o elevado valor 

do raio da casca esférica entre o núcleo interno e o externo. 

 

 Independente dos critérios usados, todos os modelos em MHD resultam em campo 

dipolar fora do núcleo e correntes zonais para oeste na fronteira entre o núcleo externo e 

o manto. 

 

Ao CNPq pela bolsa, ao Emilson P. Leite pela orientação e familiares pelo apoio. 

1) Equações e Teorias 

    Modelo 

 Cinemático : 

 

  Dinâmica do fluido  

  não é considerada  

  

 

Monopólos magnéticos  

não existem 

Criação/dissipação das  

linhas de campo magnético 

Incompressibilidade 

 do fluido 

Fonte de convecção do 

 núcleo externo líquido 

Influência das forças  

atuantes no fluido 

Modelo turbulento ou 

magnetohidrodinâmico :    

    (MHD)   

Incorpora o efeito que o campo 

magnético provoca no fluido 

condutor (Fig.2) 
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