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Geologia Geral

Investigando o Interior de Terra.

1 – Dimensões, composição e estrutura 
interna da Terra;
2 - Terremotos;

3 - Magnetismo terrestre.

1 – Dimensões, composição e estrutura 
interna da Terra

■ A maior parte do interior da Terra é inacessível às 
observações diretas, de modo que, para conhecer sua 
constituição interna, é necessário recorrer a métodos 

indiretos.

■ Para isso, utiliza-se métodos sismológicos (geofísicos) 
que estimam as densidades e propriedades físicas das 

rochas no interior da Terra.

■ Assim, a estrutura interna da Terra consiste de uma série 
de camadas que compõem a crosta, o manto e o núcleo.

Discussão I
■ Como surgiu a idéia de especular sobre a 

composição interna da Terra?

■ Charles Darwin, depois de testemunhar erupções 
vulcânicas e terremotos nos Andes, sugeriu, já na primeira 
metade do séc. 19, que a Terra era composta por uma fina 

casca, que denominamos de crosta, ao redor de uma 
massa fundida.

■ Na segunda metade do século, foi calculada a densidade 
média da terrestre em 5,5 g/cm3, sendo esta maior que a 

grande maioria das rochas expostas na superfície terrestre 
(2,5 – 3,0 g/cm3).

■ Assim, concluiu-se que pelo menos parte do interior 
terrestre deveria ser composta por material muito denso.

As descontinuidades no interior da Terra

■A primeira descontinuidade detectada foi o 
limite entre a crosta e o manto, encontrada por 

Andrija Mohorovicic, em 1909.

■Esta descontinuidade á profundidade de cerca 
de 50 km, é chamada de Descontinuidade de 

Mohorovicic.

■Esta descontinuidade varia entre 5-10 km nas 
áreas oceânicas e a 30-80 km nos continentes. 
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As descontinuidades no interior da Terra
Quando ocorre uma ruptura na litosfera, são geradas 

vibrações sísmicas que se propagam em todas as 
direções na forma de ondas sísmicas. Essa ondas são 

chamadas ondas P (longitudinal) e S (transversal).

Quanto mais penetram na Terra, as ondas 
sísmicas vão sendo detectadas em observatórios 

cada vez mais distantes ao epicentro.

■ Entretanto, há uma zona de sombra entre 103 e 144º do 
foco sísmico, que foi interpretada como sendo devida 
ao núcleo, por conta de propriedades muito diferentes 

daquelas do manto.

A interface manto-núcleo, ou seja, a 
Descontinuidade de Gutemberg, situa-se até 2.900 

km de profundidade, implicando que o manto 
forma 83% do volume da Terra.

Estudando-se as ondas S, que são transversais, 
verificou-se que elas não propagam no núcleo, o 

que levou à conclusão de que a rigidez do material 
é nula, ou seja, o núcleo é líquido. 

Hoje, sabe-se que o núcleo interno começa a 
aproximadamente 5.100 km de profundidade e que 

ele é sólido. 
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A Crosta
■ Crosta continental, possui 30-40 km nas regiões sísmicas 

estáveis e até 60-80 km nas cadeias de montanhas, tais 
como o Himalaias e os Andes. 

■ Ela é dividida em:
■ Zona Superior (Epizona) ,Intermediária (Masozona) e 

Inferior (Catazona). 
■

Crosta oceânica varia de 5-10 km. 

A espessura média da crosta oceânica é de 7,5 km, no W do 
Oceano Pacífico pode alcançar três a quatro vezes essa 

espessura.

O manto
■ O manto superior situa-se abaixo da Descontinuidade de 

Mohorovicic até a profundidade de 400 km. Ele por um 
material rochoso (rochas magmáticas básicas e 

ultrabásicas) e uma pequena quantidade de líquido (2%).

■ O manto transicional situa-se entre 400-650 km de 
profundidade. Sua composição é de rochas magmáticas 

ultrabásicas possuindo minerais ferromagnesianos e 
cálcio-aluminosos.

■ O manto inferior situa-se entre 650-2900 km de 
profundidade. Sua composição é de rochas magmáticas 

ultrabásicas possuindo minerais mais ferromagnesianos e 
menos cálcio-aluminosos.

O núcleo
■ O núcleo situa-se entre 2900 e 6400 km de profundidade e 

pode ser dividido em núcleo externo e núcleo interno.

■ O núcleo externo (2900-5100 km) é formado por uma liga 
líquida de ferro e níquel.

■ O núcleo interno (5100-6400 km) é sólido e também 
composto por uma liga de ferro e níquel.  Ele gira em 

velocidade maior que o resto do planeta , o que sugere que 
numa época anterior todo planeta girava com maior 

rapidez. 
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O transporte de calor e as 
temperaturas no interior da Terra

■ O transporte de calor no interior da Terra ocorre por dois 
processos: 

■ Condução, na crosta e litosfera (manto superior), é um 
processo de transferência de energia de uma molécula 

para as vizinhas.

■ Convecção, no manto e no núcleo, é um processo com 
movimento radiais de massa que ocorre nos fluidos.

■ A variação de temperatura pela profundidade varia entre 
30-40ºC por quilômetro.  

Com o movimento lento das placas tectônicas, da ordem de 
alguns centímetros por ano, tensões vão se acumulando em 

vários pontos, principalmente perto de suas bordas. 

■Quando essas tensões acumuladas atingem o limite da 
resistência das rochas, ocorre uma ruptura, o movimento 
repentino entre os blocos de cada lado da ruptura geram 

vibrações que se propagam em todas as direções. 

■O ponto onde se inicia a ruptura e a liberação das tensões 
acumuladas é chamado de hipocentro ou foco. Sua projeção 
na superfície é o epicentro, e a distância do foco à superfície 

é a profundidade focal.

2 – Terremotos

Quando ocorre uma ruptura na litosfera, são geradas 
vibrações sísmicas que se propagam em todas as 

direções.

■Os aparelhos que registram essas vibrações são 
chamados de sismógrafos. 

■A intensidade dos terremotos pode ser descrita pela Escala
Mercalli Modificada (MM) e pode descrever os efeitos em 

pessoas, em objetos e construções e na natureza.
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A atividade sísmica mundial, através das concentrações dos 
epicentros, delimita áreas da superfície terrestre como se 

fossem as peças de um quebra-cabeça global. A quase 
totalidade dos sismos mundiais ocorrem associadas aos 

limites das placas tectônicas. 

■ Quando os terremotos são originados nos oceanos, 
eles podem provocar ondas gigantescas, que são 

chamadas de Tsunamis. Este deslocamento se 
propaga como ondas em todas as direções com 

velocidades que dependem da profundidade.
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■Em alto mar as ondas viajam com a velocidade de um 
avião, mas, tendo amplitude pequena e um comprimento 
de onda de centenas de metros, constituem ondulações 
suáveis. Chegando próximo ao litoral, onde o mar é mais 
raso, a velocidade diminui. Esta diminuição provoca um 

acumulo de energia em uma extensão bem menor de 
água aumentando a altura das ondas para até 30 m.

3 – Magnetismo terrestre

■ A gravidade é a soma vetorial da 
aceleração gravitacional e da força 

centrífuga. 

■ A intensidade g é máxima nos pólos e 
igual ao componente ag, diminuindo 

gradualmente em direção ao Equador, 
onde atinge o valor mínimo.

■ Assim, a direção de g só coincide com 
aquela do componente gravitacional ag
nos pólos e no Equador, sendo que nas 

demais latitudes ela não é radial.

■ Hoje estamos absolutamente familiarizados com o magnetismo 
terrestre através do uso da bússola para orientação. 

■ O campo magnético da Terra é igual a um imenso imã, ou seja, 
podemos imaginar a Terra como uma esfera, no centro da qual existe 

um imã de barra.

■ A Terra funciona como uma espécie de dínamo auto-sustentado.  O 
líquido metálico do núcleo terrestre, movendo-se de maneira 

apropriada, agiria como um dínamo, necessitando de apenas um 
suprimento contínuo de energia para manter o material em movimento. 

■ Uma das fontes de energia mais prováveis nesse caso seria a 
movimentação do fluido causado pelo resfriamento das fases minerais 

mais densas, liberando energia potencial. 


