
ESTRUTURA INTERNA DA 

TERRA 
Contributos da Ciência e da Tecnologia para o 

conhecimento da estrutura interna da Terra 



 A Terra tem um 

raio de 6371 km. 

 

 

 

 Como poderemos 

estudar o seu 

interior? 

Como estudar o interior da Terra? 



COMO ESTUDAR O INTERIOR DA TERRA? 

Métodos directos Métodos indirectos 

 O estudo do interior da Terra efectua-se através de 
2 conjuntos de métodos: 



MÉTODOS DIRECTOS 
 
Afloramentos rochosos  

Afloramentos 
naturais de 
rochas 
visíveis à 
superfície 



MÉTODOS DIRECTOS 
 

As escavações 

para obras 

como estradas, 

podem atingir 

algumas 

dezenas  de 

metros de 

profundidade 

Escavações   



MÉTODOS DIRECTOS 
 

As pedreiras e 

as minas a céu 

aberto podem 

atingir 

centenas de 

metros de 

profundidade 

 Escavações, pedreiras e minas 



MÉTODOS DIRECTOS 
 

As minas 

subterrâneas 

podem atingir 

os mais de 4 km 

de 

profundidade 

 Minas subterrâneas 



MÉTODOS DIRECTOS 
 

As sondagens 
recolhem 
amostras do 
interior da 
Terra.  

Podem atingir 
os 12 km. 

 Sondagens geológicas 



MÉTODOS DIRECTOS 
 

Os vulcões 

trazem para a 

superfície 

materiais do 

interior da 

Terra 

 Vulcanismo 



MÉTODOS INDIRECTOS 

Sismologia 

O comportamento 

das ondas sísmicas 

no interior da 

Terra fornece 

informações sobre 

a sua constituição 



MÉTODOS INDIRECTOS 

Astronomia 
A Terra formou-se ao 

mesmo tempo que os 

restantes corpos do 

Sistema Solar. 

Assim, estes astros 

têm muitas 

características 

semelhantes às da 

Terra 



MÉTODOS INDIRECTOS 

Astronomia 
O estudo de meteoritos e de rochas 

de outros planetas fornece pistas 

sobre a constituição do interior da 

Terra. 

Rochas lunares 

Meteorito 



ESTRUTURA INTERNA DA 

TERRA 
Modelos de estrutura 



MODELOS DE ESTRUTURA INTERNA DA TERRA 

 Compreende três 

camadas: 

 

Crosta 

Manto 

Núcleo 

 Compreende quatro  

camadas: 

 

Litosfera 

Astenosfera 

Mesosfera 

Endosfera 

 

Modelo químico Modelo físico 



MODELO QUÍMICO 

 

MANTO 

Constituída 

essencialmente 
por rochas, 
ricas em ferro e 
magnésio. 
 

 

 

NÚCLEO 

Constituído por 
metais (ferro, 
níquel) 

 

CROSTA: 

Oceânica (sob 

os oceanos): 

constituída por 

basaltos. 

Continental 

(sob os 

continentes) 

constituída por 

granitos. 

 



MODELO FÍSICO 

MESOSFERA 

Constituída por 
rochas no estado 
sólido. 
 

ENDOSFERA 

Constituído por 
metais. 

A zona exterior 
está no estado 
líquido. 

A zona interior 
está no estado 
sólido. 
 

LITOSFERA. 

Camada rígida, 

rochosa mais 

superficial. 
 

ASTENOSFERA 

Camada 

viscosa, 

constituída por 

rochas 

parcialmente 

fundidas. 

Situa-se sob a 

Litosfera. 

 


