










Estrutura e dinâmica da GeosferaEstrutura e dinâmica da Geosfera



Como estudar a estrutura da Geosfera?

Qual a importância do Vulcanismo para compreender a 
estrutura da Geosfera?

Qual o contributo da Sismologia na compreensão  da 
estrutura da Geosfera?estrutura da Geosfera?

Quais são os principais modelos do interior da Geosfera?p p

1. Métodos para o estudo do 
interior da Geosfera

2. Vulcanologia

3. Sismologia 4. Estrutura interna da Geosfera 



Métodos para o estudo do interior da Geosfera

Métodos MétodosMétodos 
directos

Métodos 
indirectos

Mé d diMé d di Mé d i diMé d i diMétodos directos
• Estudo da superfície visível
•Exploração de jazigos

Métodos directos
• Estudo da superfície visível
•Exploração de jazigos

Métodos indirectos
•Planetologia e astrogeologia
•Métodos geofísicos

Métodos indirectos
•Planetologia e astrogeologia
•Métodos geofísicosExploração de jazigos

minerais efectuada em minas
e escavações

Exploração de jazigos
minerais efectuada em minas
e escavações

Métodos geofísicos
•Densidade e massa volúmica
•Geomagnetismo

Métodos geofísicos
•Densidade e massa volúmica
•Geomagnetismo

•Sondagens
•Magmas e xenólitos
•Sondagens
•Magmas e xenólitos

•Sismologia
•Geotermismo
•Sismologia
•Geotermismo



MÉTODOS DIRECTOSMÉTODOS DIRECTOS



Estudo da superfície visívelEstudo da superfície visível

Permite o conhecimento dos materiais quePermite o conhecimento dos materiais quePermite o conhecimento dos materiais que
afloram à superfície da Terra;
Pode ser complementado em laboratório

Permite o conhecimento dos materiais que
afloram à superfície da Terra;
Pode ser complementado em laboratórioPode ser complementado em laboratório.Pode ser complementado em laboratório.



Exploração de jazigos minerais efectuada em minas e escavações
(3 a 4 km de profundidade)(3 a 4 km de profundidade)



Sondagens (perfurações)

Colunas 
de rochas



Que dados podem fornecer as sondagens?

Resolva o Doc. 1 da página 113 do seu manual.Resolva o Doc. 1 da página 113 do seu manual.

Sugestão de resposta ao Doc. 1Sugestão de resposta ao Doc. 1



Os materiais recolhidos na Península 
de kola permitiram detectar:

‐Água fortemente mineralizada

Os materiais recolhidos na Península 
de kola permitiram detectar:

‐Água fortemente mineralizadag
circulando nas fissuras das rochas a
pressões de 3000 bar;
‐Diversos gases – hidrogénio, hélio,

g
circulando nas fissuras das rochas a
pressões de 3000 bar;
‐Diversos gases – hidrogénio, hélio,Diversos gases hidrogénio, hélio,
dióxido de carbono, metano e outros
hidrocarbonetos entre 6000 m e
11000 m de profundidade;

Diversos gases hidrogénio, hélio,
dióxido de carbono, metano e outros
hidrocarbonetos entre 6000 m e
11000 m de profundidade;11000 m de profundidade;
‐Temperatura: 230ºC.
11000 m de profundidade;
‐Temperatura: 230ºC.



A tecnologia aplicada nas sondagens ainda apresenta muitas limitações:  g p g p ç

Problemas económicos Problemas técnicos

Extremamente dispendiosos Elevadas temperaturas no 
interior da Terra

Os materiais utilizados na 
perfuração têm, 

simultaneamente, de ser 
resistentes a essas temperaturas 
e suficientemente leves para 

serem manejados



Magmas e xenólitos
Basalto

E dMagmas e xenólitos Encrave de 
peridotito

100 a 200 km



MÉTODOS INDIRECTOSMÉTODOS INDIRECTOS



Métodos indirectosMétodos indirectos

PlanetologiaAstrogeologiaGeofísica

Magnetismo GeotermiaSismologia Gravimetria Densidade



Planetologia

Ciência que tem como objectivo o estudo “geológico” comparado 
dos planetas do Sistema Solar  

Ciência que tem como objectivo o estudo “geológico” comparado 
dos planetas do Sistema Solar  pp

Massa da Terra=5,97x1027gMassa da Terra=5,97x1027g DiâmetroDiâmetro
Aplicação da Lei de atracção

universal
Aplicação da Lei de atracção

universal
Medições cuidadosas através

de satélites
Medições cuidadosas através

de satélites

V l 1 09 1027 3V l 1 09 1027 3Volume=1,09x1027cm3Volume=1,09x1027cm3

A partir do volume e da massa foi possível determinar a 
lú i édi / / 3

A partir do volume e da massa foi possível determinar a 
lú i édi / / 3massa volúmica média =MT/VT=5,5 g/cm3massa volúmica média =MT/VT=5,5 g/cm3



Astrogeologia

Ciência que faz o estudo comparado de corpos celestes, numa 
perspectiva geológica 

Ciência que faz o estudo comparado de corpos celestes, numa 
perspectiva geológica p p g gp p g g

Os meteoritos e os asteróides, por serem corpos primitivos,
constituem se como amostras representativas das diferentes
Os meteoritos e os asteróides, por serem corpos primitivos,
constituem se como amostras representativas das diferentesconstituem‐se como amostras representativas das diferentes
camadas que compõem a Terra.
constituem‐se como amostras representativas das diferentes
camadas que compõem a Terra.



Gravimetria

É um ramo da Geofísica que se ocupa dos cálculos e 
medições da gravidade  

É um ramo da Geofísica que se ocupa dos cálculos e 
medições da gravidade  ç gç g

O seu contributo para o 
conhecimento do interior do globo é

O seu contributo para o 
conhecimento do interior do globo éconhecimento do interior do globo é 

muito importante  
conhecimento do interior do globo é 

muito importante  



Qualquer corpo situado à superfície experimenta uma força deQualquer corpo situado à superfície experimenta uma força de
atracção para o centro, que, segundo a lei da atracção universal
de Newton, é dada pela fórmula:
atracção para o centro, que, segundo a lei da atracção universal
de Newton, é dada pela fórmula:

M = massa da Terra
m = massa do corpo
R = raio da Terra
G = constante de gravitaçãog ç
determinada em laboratório

F=G.m.M/R2



A força da Gravidade pode ser determinada comA força da Gravidade pode ser determinada com
aparelhos chamados gravímetros.aparelhos chamados gravímetros.



A superfície da Terra não é lisa nem regularA superfície da Terra não é lisa nem regular

Elevações e cadeias montanhosas

Regiões planas e grandes depressões

Achatamento polar

A f íti i dA força gravítica varia de zona para zona



Para compararmos a força da gravidade em diferentes pontos da
Terra é necessário introduzir correcções relativas a diferentesTerra é necessário introduzir correcções relativas a diferentes
parâmetros (latitude, altitude, presença de acidentes
topográficos).topográficos).

G l ã há dâ i l l l dGeralmente, não há concordância entre os valores calculados
matematicamente e os medidos pelos gravímetros, depois de
corrigidoscorrigidos.

Anomalias gravimétricas







• Resolva o Doc. 2 da página 116 do seu manual

Sugestão de resposta ao Doc 2Sugestão de resposta ao Doc. 2



Densidade e massa olúmi aDensidade e massa volúmica

Para se calcular a densidade média da Terra é preciso saber a sua massa e o
seu volume:
‐A massa é calculada pela aplicação da Lei de Atracção Universal;‐A massa é calculada pela aplicação da Lei de Atracção Universal;
‐O volume é conhecido atendendo a que se conhece o diâmetro da Terra.

Então:
d = Md = MTT/V/VTT = 5,5= 5,5TT// TT ,,

Esta razão também corresponde à MASSA VOLÚMICA = 5 5 g/cm3Esta razão também corresponde à MASSA VOLÚMICA = 5,5 g/cm3





G tiGeomagnetismo

É o campo magnético revelado pela Terra, responsável 
pela orientação da agulha magnética da bússola.



Campo magnético da Terra

Um corpo magnetizado, como, por exemplo, uma agulha magnética, fica alinhado
paralelamente às linhas de força do campo magnético e orienta‐se de acordo com a
direcção dos pólos magnéticos.direcção dos pólos magnéticos.





Os cientistas teorizam que este campo magnético reflecte:
Uma natureza férrea do núcleo;‐Uma natureza férrea do núcleo;
‐ A existência de correntes de convecção no núcleo externo (fluido) 



Certas rochas, como o basalto, são ricas em minerais
ferromagnéticos como por exemplo a magnetite Durante o
Certas rochas, como o basalto, são ricas em minerais
ferromagnéticos como por exemplo a magnetite Durante oferromagnéticos, como, por exemplo, a magnetite. Durante o
arrefecimento do magma, os cristais podem ficar magnetizados
instantaneamente quando a temperatura desce abaixo de um certo

ferromagnéticos, como, por exemplo, a magnetite. Durante o
arrefecimento do magma, os cristais podem ficar magnetizados
instantaneamente quando a temperatura desce abaixo de um certo
valor, chamado ponto de Curie (585 ºC para a magnetite).valor, chamado ponto de Curie (585 ºC para a magnetite).





Orientação da polaridade dos
minerais ferromagnéticos deg
acordo com o campo
magnético existente no
momento da formação da

• Os cristais de magnetite funcionam como ímanes com uma

rocha.

• Os cristais de magnetite funcionam como ímanes, com uma
polaridade paralela à do campo magnético terrestre na altura da
sua formação, conferindo à rocha uma polaridade idêntica. Mesmo
que o campo magnético da Terra mude posteriormente os cristaisque o campo magnético da Terra mude, posteriormente, os cristais
ferromagnéticos incluídos na rocha conservam a sua polaridade, só
a perdendo se forem aquecidos acima da temperatura
correspondente ao ponto de Curie.correspondente ao ponto de Curie.



Certas rochas retêm, pois, uma “memória” do campo magnético terrestre na
altura da formação dos minerais ferromagnéticos que contêmaltura da formação dos minerais ferromagnéticos que contêm.
Este campo magnético que fica registado na rocha designa‐se por campo
paleomagnético e o estudo dos campos paleomagnéticos designa‐se por

l ti (d l ió ti )paleomagnetismo (do grego palaiós = antigo).

O paleomagnetismo fornece‐nos inúmeras informações sobre o passado da terra:O paleomagnetismo fornece‐nos inúmeras informações sobre o passado da terra:
Permite determinar a latitude geográfica que a rocha em estudo ocupava no

momento da sua formação;
A i hi ót d d i d ti t d f ã d f d â iApoia a hipótese da deriva dos continentes e da formação dos fundos oceânicos

a partir do rifte;
Regista inversões da polaridade do campo terrestre;
Permite tirar ilações sobre a posição dos continentes relativamente aos pólos

magnéticos.



O campo magnético terrestre muda os seus pólos Norte e Sul, em
intervalos de tempo irregulares (quatro a cinco vezes por milhãointervalos de tempo irregulares (quatro a cinco vezes por milhão
de anos).
A mudança de uma polaridade normal para uma polaridade
inversa designa‐se por inversão do campo magnético terrestre.



Em 1952, um físico inglês, Patrick Blackett, inventou um aparelho, chamado
magnetómetro, que permite não só medir a intensidade de campos magnéticos
Em 1952, um físico inglês, Patrick Blackett, inventou um aparelho, chamado
magnetómetro, que permite não só medir a intensidade de campos magnéticosmagnetómetro, que permite não só medir a intensidade de campos magnéticos
extremamente fracos como também determinar a direcção e o sentido do campo
magnético “fossilizado” nas rochas.

magnetómetro, que permite não só medir a intensidade de campos magnéticos
extremamente fracos como também determinar a direcção e o sentido do campo
magnético “fossilizado” nas rochas.

Percorrendo os fundos oceânicos com um magnetómetro verifica‐se que a
intensidade do campo magnético em determinadas zonas é superior à intensidade
Percorrendo os fundos oceânicos com um magnetómetro verifica‐se que a
intensidade do campo magnético em determinadas zonas é superior à intensidade
média actual, anomalia positiva – e noutras zonas é inferior – anomalia negativa.
Estes dados permitem traçar o perfil magnético desses fundos.
média actual, anomalia positiva – e noutras zonas é inferior – anomalia negativa.
Estes dados permitem traçar o perfil magnético desses fundos.

Resolva o Doc. 3 da página 119 do seu manual

Sugestão de resposta ao Doc. 3



Ao formarem‐se a partir do rifte central, as rochas registam o campo magnético
A d ã d d ã lh

Ao formarem‐se a partir do rifte central, as rochas registam o campo magnético
A d ã d d ã lhterrestre presente no momento. A detecção de um padrão semelhante nas

anomalias magnéticas nos dois lados do rifte comprova a existência de um
mecanismo de expansão dos fundos oceânicos.

terrestre presente no momento. A detecção de um padrão semelhante nas
anomalias magnéticas nos dois lados do rifte comprova a existência de um
mecanismo de expansão dos fundos oceânicos.



O campo magnético terrestre protege a Terra dos efeitos 
i d l d á l l ãnocivos dos ventos solares, sendo responsável pela geração 

das auroras boreais, visíveis apenas nas regiões polares. 



Entrada de partículas solares com 
carga eléctrica negativa na g g

atmosfera terrestre

O choque destes electrões com os 
átomos presentes nas camadasátomos presentes nas camadas 

mais externas da atmosfera (80‐150 
km) provoca a emissão de luz, 

i i doriginando as auroras.   



SismologiaSismologia

Tem permitido fazer uma verdadeira ecografia do interior da
Terra.
Tem permitido fazer uma verdadeira ecografia do interior da

Terra.
A propagação das ondas sísmicas está para os geocentistas

como os raios X estão para os médicos, permitindo‐lhes fazer o
t d d i t i d

A propagação das ondas sísmicas está para os geocentistas
como os raios X estão para os médicos, permitindo‐lhes fazer o
t d d i t i destudo do interior do corpo.estudo do interior do corpo.



A velocidade das ondas sísmicas devia manter‐se constante
em qualquer direcção e a trajectória dos raios sísmicos seria
rectilínea se a Terra fosse homogénearectilínea se a Terra fosse homogénea.



Na Terra real, a velocidade das ondas sísmicas sofre alterações:
as ondas são desviadas e algumas deixam de se propagar a
partir de determinada profundidadepartir de determinada profundidade.



GeotermismoGeotermismo

Calor interno da Terra, devido em parte ao calor inicial relacionado com a
origem do planeta e em parte à desintegração de elementos radioactivos.
Calor interno da Terra, devido em parte ao calor inicial relacionado com a
origem do planeta e em parte à desintegração de elementos radioactivos.

A energia térmica tem duas causas principais:
Calor remanescente da origem do planeta;
Energia libertada pela desintegração de elementos radioactivos (por

A energia térmica tem duas causas principais:
Calor remanescente da origem do planeta;
Energia libertada pela desintegração de elementos radioactivos (porEnergia libertada pela desintegração de elementos radioactivos (por

exemplo o urânio).
Energia libertada pela desintegração de elementos radioactivos (por

exemplo o urânio).



Determinações feitas em minas e sondagens indicam que aDeterminações feitas em minas e sondagens indicam que a
temperatura aumenta com a profundidade.



Variação da temperatura e da pressão até à profundidade de 400 km 

A t d i ã d t tA taxa de variação da temperatura com a
profundidade chama‐se gradiente
geotérmico e exprime‐se em ºC/m.
O gradiente geotérmico diminui com a
profundidade (caso contrário, a Terra
atingiria no seu interior temperaturas
extremamente elevadas, o que provocaria
a fusão de todos os materiais).

A taxa de variação da pressão com a
profundidade chama‐se gradienteprofundidade chama se gradiente
geobárico.



O número de metros que é preciso aprofundar para que a temperaturaq p p p q p
aumente 1ºC chama‐se grau geotérmico (expresso em m/ºC)

Pensa‐se que o núcleo interno estará no estado sólido (ao contrário
do núcleo externo) visto as temperaturas aí existentes serem
Pensa‐se que o núcleo interno estará no estado sólido (ao contrário
do núcleo externo) visto as temperaturas aí existentes seremdo núcleo externo) visto as temperaturas aí existentes serem
inferiores ao ponto de fusão dos materiais tendo em consideração as
elevadíssimas pressões a que estão sujeitos.

do núcleo externo) visto as temperaturas aí existentes serem
inferiores ao ponto de fusão dos materiais tendo em consideração as
elevadíssimas pressões a que estão sujeitos.



Resolva o Doc 4 da página 121 do seu manualResolva o Doc. 4 da página 121 do seu manual

Sugestão de resposta ao Doc 4Sugestão de resposta ao Doc. 4



Fluxo térmico – quantidade de calor libertada por unidadeFluxo térmico – quantidade de calor libertada por unidadeq p
de superfície e por unidade de tempo

q p
de superfície e por unidade de tempo



O fluxo térmico  não é uniforme em toda a superfície terrestre p

Fluxo térmico

Fluxo térmico


