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Geoquímica do Manto 

Geoquímica de Rochas  

-2009- 

Características 

 Dados sísmicos: camada sólida, de composição silicática, 

 Corresponde a 83% do volume da Terra e 67% de sua massa, 

 Dividido em duas grandes regiões: superior e inferior.   

Silicato - Sólido 

Metal – Fe-Ni 

Características 

 
 

 Boa parte dos eventos que ocorrem na superfície terrestre 
tem como origem o manto: elevação de montanhas, eventos 
vulcânicos, e até mudanças no modelo e taxa de sedimentação 
 
 É essa a região responsável pela força motriz das placas 
litosféricas.  
 
 Manto superior: sofreu forte diferenciação para a formação 
da crosta: fusão parcial= formação de magma acrescidos à 
superfície e perda dos voláteis (vapor de água e gases)  
formação da hidrosfera e atmosfera. 

 
Sofre reciclagem apenas nas zonas de subducção (Zona de 
Benioff).   
 
 

Características 

Manto é inacessível para observação direta 

 

 Características físicas: dados geofísicos (especialmente aqueles 
sismológicos – variação da velocidade das ondas sísmicas é  
função da densidade da rocha) 

  

Características químicas:  

xenólitos em basaltos e kimberlitos – rochas comprovadamente 
geradas no manto. 

 Cosmoquímica da nébula da nébula solar primitiva – meteoritos 
condritos CI+ gases (H, N, gases nobres, etc) 
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Características Físicas  
Dados sísmicos: 

3 descontinuidades no manto superior: 

Moho – entre 3 (oceanos) e 80 km 
(continentes) – crosta x manto superior 

400 km e 670 km – mudanças nas 
estruturas das fases cristalinas – 
aumento nas velocidades das ondas 
sísmicas (Vs). 

400 km = olivina  para espinélio 

670 km= espinélio  perovskita 

 Olivina: (Mg, Fe)2 SiO4 (nesossilicato) 

Perovskita: (Mg, Fe) SiO3 (cúbico)  

Espinélio: (Mg,Fe) O (cúbico) 

 

 

670 

Características Físicas 

Litosfera 

Litosfera : 50 – 150-200 km 
 

crosta+parte do manto superior 
camada com comportamento rígido  
 Altas velocidades ondas sísmicas.  
Base- diminuição abrupta da 
velocidade T isoterma de 1200º C 
nos oceanos  (MORB). 
Hipocentros dos terremotos em  
   região oceânica (MORB) = até 100 
   km de profundidade = início da  
   astenosfera = comportamento 
   plástico. 
Em placas convergentes, com 
   subducção, a litosfera mergulha na 
   astenosfera, até uma profundidade 
   de 700 km (já na mesosfera).  

 

T 1200º C 

Características Físicas 

Astenosfera 

 Astenosfera: 
 estende-se até 250 km,  
 região de comportamento plástico, 
zona de baixa velocidade sismica  
 presença de fase líquida ± 2% (fusão 
parcial).  
 Movimentos de convecção são mais 
vigorosos. 

 

Características Físicas 
Pressão Interna 

 Baseado na velocidade das 
ondas P e S no interior da 
Terra 

  

 Admitindo que a densidade 
média de 3,3 g.cm-3 nos 

primeiros 100 km de 
profundidade pode-se 

relacionar a pressão com a 
profundidade segundo a 

expressão: 

 

  P= hg ou   P= 0,33h 

 

Onde  P= pressão em kbar e h= 
profundidade em quilômetros. 
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Características Físicas 
Temperaturas 

 Gradiente térmico atual: 20 a 40º C.km-1  

(furos de sondagem profundos) 

 Considerando: 
     Modelo de evolução térmica do planeta, 
     Relação com as velocidades sísmicas, 
  Modelos de distribuição de elementos 

radioativos 
 Levam todos a uma temperatura no limite 

manto x núcleo externo 3000 ± 500º C. 
 
 

Características Físicas 
 Temperaturas 

Fluxo térmico atual= calor latente de formação do planeta + 
calor produzido pela solidificação do núcleo externo + calor 
produzido pelo decaimento radioativo do U, Th e K. 

 

Fluxo térmico através crosta continental= 1,46 ± 0,46 UFT 

 

Fluxo térmico através da crosta oceânica= 1,47 ± 0,78 UFT 

  
1UFT= 10-6cal/cm2.s 

 

Fluxo térmico da crosta continental = crosta oceânica 

Características Físicas 
 Temperaturas 

 Crosta Oceânica: manto mais próximo da superfície e 
rochas empobrecidas em elementos radioativos (K, U, Th, 
etc). 

 

 Crosta Continental: manto mais afastado da superfície e 
rochas enriquecidas em elementos radioativos (cerca de 
100 x) – granitos x basaltos.     

 

Características Físicas 
 Temperaturas 

Transporte de calor na crosta 
continental  oceânica. 

 
 Continental: condução, 

decaimento radioativo. 

 

 Oceânica: convecção do manto – 
mais efetiva para transferir 
praticamente a mesma 
quantidade de calor na crosta  
 

 Conhecer o gradiente 
geotérmico é importante para 
entender os processos de fusão 
parcial que ocorrem no manto  

Convecção 
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Características Físicas 
 Convecção no Manto 

 Dois modelos: 

     

   Duas camadas (a) – limite 

      descontinuidade de 670 km 

      (limite da Zona de Benioff) 

     

   Uma camada (b) – limite  

       núcleo externo 

 

Composição química e mineralógica do manto 
 Basaltos e rochas ultra-básicas são 

geradas no manto. 
 
 Kimberlitos: rochas ultra-básicas 

potássicas, geradas no manto a pelo 
menos a 150 km de profundidade: 
presença de diamantes. 
 

 Xenólitos trazidos por essas rochas, 
podem corresponder a amostras do 
manto, onde foram geradas. Podem 
ter de alguns centímetros a vários 
metros de comprimento. 

      Todos têm composição ultra-básica, 
compostos por piroxênios (orto e clino) e 
olivina (± 40% modal). Ocorrem ainda 
granada, espinélio, anfibólio, flogopita 
(H2O: voláteis -> metassomatismo), etc. 

       
grande maioria: granada peridotito = 

olivina+opx+cpx+gran 

Composição química e mineralógica do manto 

Composições químicas dos minerais típicas de peridotitos:   
granada lherzolitos e espinélio (Al e Cr) lherzolito 

Composição química e mineralógica do manto 

Composições químicas típicas de peridotitos: 
  granada lherzolito e espinélio lherzolito 
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Composição química e mineralógica do manto 

Composição do Manto Primordial = composição do manto após a formação do núcleo, 
e antes da formação da crosta. 

 
Baseado na composição dos meteoritos – condritos CI ( =a composição da nébula 

primitiva) 
 

 

1- 90% do manto é composto por 
SiO2, MgO e FeO 

2- Al2O3, CaO e Na2O= 5-8% 

1+2= 99,4% manto 

Composição do Manto Primordial 

Composição manto primordial 

Manto 

Núcleo 

Mineralogia e e Transição de Fases 

 Associação mineral muda com aumento da pressão (ou profundidade) 

 

 Nos 1os 200 km= mudanças nos minerais de Al: Plagioclásio  
Espinélio  Granada peridotito (lherzolito) :  

 

 

   2Mg2SiO4 + CaAl2Si2O8= 2MgSiO3 + CaMgSi2O6 + MgAl2O4 

                   (olivina)     + plagioclásio)   =       (opx)      +      (cpx)          +  (espinélio) 

 

   MgAl2O4 + 4MgSiO3= Mg2SiO4 + Mg3Al2Si3O12 

        (espinélio)  +    (opx)        =   (olivina)    +       (granada) 
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Mineralogia e e Transição de Fases 

 Observar que o gradiente geotérmico estimado para o manto está 
com temperaturas menores que o sólidus. Manto sólido  

Mineralogia e  Transição de Fases 

 Observar que o gradiente geotérmico estimado para o manto 
está com temperaturas menores que o sólidus. Manto sólido.  

 

 

1- A granada se mantém estável até 
    cerca de 400 km. 
 
2- Entre 400 e 670 km – zona de 
transição , aumento da velocidade ondas 
sísmicas. A olivina adquire a estrutura do 
espinélio, aumentando sua densidade em 
até 8% ( para  olivina, permanece 
coordenação tetraédrica). 
 
3- Abaixo de 670km olivina e granada se 
tornam instável – perovskita. 

 

 

 

 

 

Condições de Fusão  no Manto 

Manto é sólido em condições anidras as 
curvas de fusão no manto oceânico e 
continental. 

Fusão é possível  p/: 

 Presença de voláteis (metassomatismo) 

 Peturbarção térmica 

Descompresão  

Condições de Fusão  no Manto 

 
 lherzolito 

Sólido de Composição lherzolítica 

 Inicia fusão em Y (eutético) – 
consumo de Di – restito= harzburgito. 

 Fusão caminha em direção de  “a” e 
os restitos de harrzburgito para o 
dunito 

harzburgito 
 

restitos 

Há um espectro relativamente de 
composições de magmas: 

1- Se a cada etapa de fusão o 
líquido obtido é retirado (fusão 
parcial em desequilíbrio – 
fractional melting ou 

2- Se as condições de equilíbrio 
são atigindas (fusão parcial em 
equilíbrio – batch melting). 
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Heterogeneidades no Manto 

 Manto é mineralogica e quimicamente complexo 
 
 Fundamentalmente é um lherzolito, constituído por minerais Fe-Mg-Ca-Al 

(estruturas do plagioclásio, piroxênios, olivina, espinélio, granada e perovskita) que 
mudam de estrutura de acordo com as condições de pressão.  
 

 Metassomatismo provoca mudanças de composição introduzindo minerais como 
anfibólio, flogopita, carbonatos, etc. – diminuição das temperaturas de fusão. 

 Manto litosférico (e sublitosférico) continental é diferente daquele sublitosférico 
ocoeânico. O continental é muito mais empobrecido em incompatíveis do que o 
oceânico 

 O manto litosférico (e sublitosférico) continental pode ser reciclado, em regiões de 
subducção de placas – incorporação de elementos incompatíveis. 

 O manto litosférico (e sublitosférico)oceânico também é empobrecido -> formação 
dos basaltos nas regiões de cadeias oceânicas. 

 O manto litosférico (e sublitosférico) é heterogêneo – há manto enriquecido, 
empobrecido e de material residual de processos de fusão (harzburgitos e 
dunitos). 

 Processo de convecção tendem a homogeneizar o manto. 
   
 

 O manto lito-sublitosférico) continental pode ser reciclado, em 
regiões de subducção de placas – incorporação de elementos 
incompatíveis. 
 O manto litosférico (e sublitosférico) oceânico também é 
empobrecido -> formação dos basaltos nas regiões de cadeias oceânicas. 
O manto litosférico (e sublitosférico) é heterogêneo – há manto 
enriquecido, empobrecido e de material residual de processos de fusão 
(harzburgitos e dunitos). 
 Processos de convecção tendem a homogeneizar o manto. 

 

Conseqüências 

gran. peridotito / enriquecido 

(astenosférico) 

Espinélio peridotito / empobrecido 

(litosférico) 


