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Caracterização Geoquímica e Geofísica do 

Interior da Terra  

Geoquímica de Rochas 

-2009- 

Características Físicas do Planeta Terra 

Forma esférica ou levemente 
achatada nos polos: Raio 

equatorial= 6.378,160 km e 
Raio polar= 6.356.775 km 

(diferença 21km.) 

 

O grau de achatamento 
terrestre é dado por: 
 

 
 
 
Onde a= raio equatorial 
          c= raio polar 
 

Resultando em 1/298,25 

a

ca
f

)( 


Esta forma é compatível com um 
elipsóide de revolução de uma 
massa líquida (devido ao 
comportamento do manto 
terrestre), em função da força 
centrífuga exercida pela 
rotação da Terra. 

A Figura mostra a variação dos valores da aceleração centrífuga 
(ac) com a latitude : ac= 2 R, sendo = velocidade angular da Terra 

e R= raio Terrestre, T= Período de rotação da Terra e então:               
= 2/T  

Em detalhe: 

: 

 

Dados Relativos a aceleração da 
gravidade na superfície terrestre 
indicam que a Terra seria 
periforme  raio médio do 
hemisfério norte é maior que o do 
hemisfério sul (cerca de 15 
metros) 
 
Na Figura a linha tracejada 
corresponde a um esferóide de 
achatamento 1/300 e a contínua ao 
geóide. 
 (valores das escalas em metros). 

 
geóide 
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Considerando-se que  
 

Maior Elevação: 9.000 m (Pico do Everest, Himalaias). 
 
Maior Depressão: 11.000 m (Fossa das Filipinas , Pacífico). 
 
Se imaginarmos a Terra como uma esfera, de raio 6368 km (raio médio) 
e representá-la com uma esfera de 10 cm de diâmetro  desnível 
topográfico de 20.000 m= irregularidade de 0,16 mm na superfície da 
esfera, e a diferença entre os raios equatoriais e polares seria de 1,2 
mm. 
 
 Terra pode ser considerada como uma esfera muito pouco achatada 
com superfície praticamente lisa, com um área superficial de 510 
milhões de km2. 
 
Outros dados obtidos através de dados gravimétricos: 

 
Massa: 5,977 x 1027 g (ou 6 sextilhões de toneladas) 

 
Densidade Média: 5,517 g/cm3 

A Terra e o Sistema Solar 

Embora a Terra seja um corpo celeste distinto muitas evidências de 
sua origem, composição e evolução provêm dos demais planetas e 
satélites do sistema solar, dos meteoritos, do sol e também de 
inferências acerca da natureza do Universo.  

 

Para conhecer o interior do planeta, necessário obter informações 
acerca de sua origem, evolução e dos demais corpos do sistema 
solar. 

Terra é um dos 9 planetas que gira ao redor do Sol. 

 

A Terra e o Sistema Solar 

O Sistema Solar encontra-se inserido em um dos braços da Via-Láctea, 
uma Galáxia com forma de espiral. 

A Via Láctea 

A Terra e o Sistema Solar 
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Composição e propriedades físicas do interior da Terra  
 

1- A Terra em relação ao Universo 

Via Láctea – Perfil 

Extensão: 100.000  anos-luz 
                                 

 

O Sistema Solar ocupa um dos braços da Via Láctea 

Composição e propriedades físicas do interior da Terra  
 

1- A Terra em relação ao Universo 

        Sistema Solar  

Via Láctea 

A Galáxia mais próxima de nós é Andrômeda que dista cerca de 2,2 milhões de 
anos-luz 

A Terra e o Sistema Solar 

Teoria do Big-Bang  

 
 Hubble  (1929): observou agrupamento de 18 galáxias (Virgo) se 

afastava da Terra, com bandas de absorção espectral se deslocando 
em direção ao vermelho: -  Efeito Doppler-Fisseau. 

 Universo estaria em expansão 

  

Agrupamento Wolf 1206 

Bandas de absorção  

Efeito Doppler 

Efeito Doppler Fisseau 

A Origem do Universo 
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 A Origem do Universo 

 Se dois objetos estão se afastando com velocidade , o tempo “t” 
necessário para junta-los a partir de uma distância “d”seria: 
 

H

d
t

1




                                    Onde: H é a constante de Hubble= 15 km/s/106 anos luz 
 

  A idade fornecida pela equação e também no estudo da 
nucleossíntese dos elementos (Hainenbach et al., 1978) 
  
 A idade mais aceita para o Universo é : 14,5  1,0 bilhão de anos. 

Formação do Sistema Solar 

Contração e condensação da nébula primitiva, material oriundo do 
Big Bang 

 
 Formação do Sistema Solar 

 A origem dos planetas está fortemente 
relacionada a formação do Sol. 

 Nébula tinha um movimento de rotação – 
resultado de forças de atração gravitacional, 
elétricas e magnéticas. 

 
 Formação do Sistema Solar 

 

 Inicia-se uma maior concentração de massa na região do proto-sol que 
rapidamente contrai. 

 
 Certas partículas sólidas pré existentes seriam vaporizadas pelo aumento da 
pressão e da temperatura (fusão do H). 
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 Formação do Sistema Solar 

 

 Somente algumas partículas mais refratárias sobreviveram a este aquecimento 
nas partes mais quentes, ou mais próximas ao proto-sol: Al2O3, CaO, TiO2, óxidos 
de ETRs, Fe-Ni, etc., enquanto que em partes mais afastadas poeira e gases se 
mantiveram estáveis, que aumentariam a velocidade de rotação ao redor do 
proto-sol devido ao seu aumento de massa. 
 

 

Formação do Sistema Solar 

 

CaTiO3= Perovskita, Ca2Al2SiO7=Melilita e plagioclásios, MgSiO3= Enstatita 
(Fe,Mg)2SiO4= Olivina, (Na,K)AlSi3O8=  K-Feldspato, FeS= Pirrotita 

Formação do Sistema Solar 

  
 
A nébula se torna opaca e absorve radiação infra-vermelha que aumenta 
sua temperatura, atingindo 2000 K em seu centro e 40 K em sua borda 
externa à cerca de 7,5 x 109 km do proto-sol. A pressão varia, 
respectivamente de 0,1 até 10-7 atm. 

 
 Aumento da pressão e temperatura foi o responsável para a diferenciação 
química da nébula 

 
 Há então um equilíbrio entre o material sólido e o gasoso: material gasoso 
é afastado para regiões mais frias o sólido começa a se precipitar e crescer, 
através da ação de forças elétricas, magnéticas e gravitacionais, atingindo 
dimensões de 10 metros a mais de 1000 km  Planetesimais.  

 O tempo requerido para o sol atingir a temperatura de fusão do 
H, foi de apenas 100.000 anos assim: 
 

 Quanto mais próximo do Sol, os planetesimais seriam 
constituídos de minerais mais refratários, nos mais afastados 
seriam constituídos de “blocos gelados” de água, amônia, metano 
e outros voláteis.  
 

 Próximos ao Sol resistiram apenas os planetesimais com mais de 
10 m.  Formação dos Planetas Terrestres e nos planetas mais 
afastados, os jovianos 
 

 Planeta Terrestres: são densos constituídos de elementos pouco 
voláteis, com presença de um núcleo metálico e sólido 
 

 Planetas jovianos: são grandes porém pouco densos podendo 
apresentar núcleos sólidos porém de elementos leves (CNO) 
 
 

 

Formação do Sistema Solar 

 



15/10/2012 

6 

Formação do Sistema Solar 

 Características do Sistema Solar 

Terrestres 

Jovianos 

 Sol detém 99,8 da massa total do sistema 

 Todos os planetas giram num mesmo plano (eclíptica), segundo um 

mesmo sentido (anti-horário) 

 Os planetas giram ao redor de seu eixo segundo o mesmo sentido 

de translação ao redor do sol (exceto Urano e Vênus), o mesmo 

ocorre com seus satélites. 

 A distância entre os planetas guardam entre si e com o sol um 

espaçamento regular  o dobro da distância em relação ao 

anterior = Lei de Titius-Bode. 

 Falta um planeta entre Marte e Júpiter – Cinturão de Asteróides  

 

 

Características do Sistema Solar 

 

 Os planetas terrestres, e seus satélites, constituem cerca de 
0,00006% da massa total do sistema solar ou então 0,44% da 
massa de todos os planetas. 

 

 Dos planetas terrestres a Terra representa 50,3% da massa 
total, seguido por Vênus (40,9%), Marte (5,4%) e Mercúrio 
(2,8%). 

 

 

Características do Sistema Solar 
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Terrestres                                 Jovianos 

Características do Sistema Solar 

 
 

Composição Química do Sol (Fotosfera) 

Características do Sistema Solar 
 

Características Evolutivas dos Planetas Terrestres 

 
 

 Os planetas terrestres foram constituídos todos por planetesimais de 
diferentes composições: Metálicos e Silicáticos, todos eles passaram por 
processos de fusão que os levaram a serem estratificados. 
 
 Possivelmente todos os protoplanetas terrestres, capturaram 
planetesimais de elementos voláteis, que originaram os planetas jovianos. 

 
A Terra rapidamente converteu estes gases em vapores de água, metano, 
amônia, etc que constituíram a atmosfera primitiva da Terra.  

 
 Mercúrio, devido a sua pequena massa não conseguiu manter estes 
vapores em sua atmosfera, e resfriou tanto e tão rapidamente que se tornou 
geologicamente estável. 

 
 Vênus e Marte, assim como a Terra retiveram mais o calor produzido 
durante suas formações e mantêm-se geologicamente ativos.  

 
Vênus tem uma densa atmosfera, porém constituída por CO2, que provoca 
elevadas temperaturas e baixa umidade em sua superfície. 

 
 

Meteoritos e a composição do sistema solar 

A maioria dos meteoritos é proveniente do Cinturão de Asteróides  

 

  Acredita-se que sejam planetesimais que não chegaram a constituir um 
planeta devido a forte atração gravitacional de Júpiter.  

Os meteoritos são classificados em 3 grandes grupos: 

 + Pétreos ou Aerólitos: até 10% Fe-Ni – são subdivididos em acondritos 
(somente silicatos) e condritos (10% Fe-Ni) 

 
++ Ferro Pétreos ou Siderólitos: Constituídos de 50% de silicatos e Fe-Ni 
 
+++Metálicos:  Sideritos: 98% de Fe-Ni. 

 



15/10/2012 

8 

Sideritos 

 
Compostos por liga Fe-Ni distribuídas como kamacita (6% 

Ni) e taenita (30-35% Ni).  

Contém como acessórios a cohenita (Fe3C) e a Troilita 
(FeS) 

Apresentam estruturas de resfriamento lento (separação 
do Fe e Ni). Correspondem à 6% dos meteritos que caem 
na superfície terrestre. 

 
Meteoritos e a composição do sistema solar 

Siderólitos:  

 

São subdivididos em: 

Palasitos: (fase metálica Fe-Ni contínua + olivina em 
iguais proporções)  

Mesossideritos (fase metálica Fe-Ni disseminada junto a 
olivina).  

Representam apenas 2% das quedas na superfície 
terrestre. 

 
Meteoritos e a composição do sistema solar 

Aerólitos 
 
São semelhantes às rochas terrestres textural e mineralogicamente: 

olivina, orto-clinopiroxênios e plagioclásio. São divididos em dois 
grupos: 

 
Condritos: caracterizados pela presença de côndrulos – pequenas 

esferas de 1 mm constituídas por olivina e/ou piroxênio, revelando 
fusão parcial da fase silicática. A composição mineralógica geral 
destes meteoritos é: 40% olivina, 30% piroxênio, 10% de 
plagioclásio, 10% Fe-Ni e 6% troilita (FeS). Representam 84% das 
quedas. 
 

 Acondritos: não possuem côndrulos , são de granulação mais 
grosseira. São semelhantes às rochas ígneas terrestres, apontando 
sua formação a partir da cristalização de um fundido silicático.  

Representam apenas 8% das quedas.  

Meteoritos e a composição do sistema solar 

 Condritos Carbonosos:  
 

Tipo de condrito, que pode ou não apresentar côndrulos (se não 
apresenta inclusões de minerais refratários como espinélios e 
perovskita (CaTiO3). 

 A matriz também é diferente, pois apresenta uma paragênese 
hidratada, estável apenas à baixas temperaturas (como a 
serpentina). 

 Há também presença de compostos orgânicos. É um tipo raro de 
meteorito, e possivelmente representa os planetesimais não 
diferenciados. 

 

 
Meteoritos e a composição do sistema solar 
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Meteoritos e a composição do sistema solar Condritos Carbonosos x Composição da Fotosfera Solar 

A História Pré-geológica da Terra 

Terra se formou pela acresção de planetesimais, possivelmente 
condritos. Porém não há razão para mudanças drásticas dos 
planetesimais fornecidos nos diferentes estágios de evolução da 
Terra.  

 

 Primeiros estágios de acrescção: campo da proto-Terra era 
pequeno  velocidade de acresção e energia de impacto baixas. 
 planetesimais não deveriam ter mais do que alguns 
quilômetros.  temperaturas relativamente baixas permitindo a 
sobrevida de elementos voláteis como O, N, C, S, elementos 
alcalinos, etc. 

   

A História Pré-geológica da Terra 

 Quando planeta atingiu 1/10 de sua massa atual  campo 
gravitacional permitiu a aumento da velocidade de acresção  
fragmentação intensa  aumento significativo da temperatura 
na superfície do planeta  perda de voláteis  formação da 
atmosfera primitiva da Terra (que seria principalmente de H2O, 
CO2, NH3, H2S e CH4 )  não é perdida devido ao valor de G 
alcançado  superfície deve ter sofrido fusão parcial. 

 
 Com a migração do Oxigênio para a atmosfera há redução química 

do material silicático remanescente em especial do Ferro, 
através de reações do tipo: 

 
       2[Fe,Mg)SiO4]  2MgSiO3 + 2FeO 

(Olivina)          (Enstatita) 
e 

2FeO+C  2FeO + CO2 
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A História Pré-geológica da Terra 

 Quando p processo de acresção havia se encerrado na superfície 
T= 1000 – 1500º C. 

 Início da Fusão do Feº A fusão estava restrita apenas à superfície.  
 Início da migração do Fe para o centro da Terra, escoando através 

de uma massa silicática sólida.  

A História Pré-geológica da Terra 

 Aumento da temperatura no interior do planeta com transferência de 
energia potencial para cinética, da ordem de 640 cal/g.  
 

 Do calor gerado apenas 6% desta energia seria gasta na fusão do Fe. 
Os 94% restantes  no aquecimento da Terra como um todo. 

 
 Processo auto-sustentado que foi capaz de fornecer o calor 

necessário para a fusão parcial do material silicático. 
 

 Processo de formação do núcleo deve ter sido rápido  máximo 500 
M.a. após a formação do planeta.  Dados paleomagnéticos revelam 
que a Terra possuia campo magnético há, pelo menos 3,5 b.a. atrás. 
 

 Não deveria ter havido fusão em grande escala no manto. Dados 
petrológicos  fusão parcial leva a massas diferenciadas e 
heterogêneas  dados geofísicos (especialmente sismológicos) não 
mostram grandes heterogeneidades no manto. 

A História Pré-geológica da Terra 

 Após migração: Terra mostrava-se diferenciada em 
camadas heterogêneas: 

 1-  Crosta: sólida, silicática, perdia calor rapidamente por 
irradiação,  ainda muito instável, diferente da composição 
atual. 

 2- Manto: silicático, em estado sólido ou plástico 

 3- Núcleo: de composição metálica 

 

A História Pré-geológica da Terra 

  
 A distribuição dos elementos no interior da Terra de acordo com seus 

comportamentos geoquímicos:  

 

     Litófilos: associam-se preferencialmente ao oxigênio para formação 
dos silicatos (K, Al, Na, Ca, Fe, Mg, Rb, Ba, Sr)  silicatos de Fe e Mg 
(olivinas e piroxênios) e subordinadamente por silicatos de Al, Ca, e 
álcalis.  Crosta + Manto 

 

     Siderófilos: tendem a permanecer na forma reduzida ou metálica: Ni, 
Fe, As, Pt, Au, etc. Núcleo 
 

     Calcófilos: associam-se preferencialmente ao enxofre, na forma de 
sulfetos: Cu, Zn, Pb, Sn, etc. 
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A História Pré-geológica da Terra 

  
 

 

Comparando-se a composição da Terra em relação ao Sistema Solar (condritos 
carbonosos= C1): 

 

Elementos refratários estão enriquecidos 1,5 x 
na Terra em Relação aos condritos C1– 
estariam presentes na crosta e no manto 
terrestre  condritos. 

Elementos voláteis estão empobrecidos na 
crosta e no manto terrestre em comparação 
aos condritos C1- volatilizados durante o 
processo de acresção ou então são 
siderófilos   presentes no núcleo terrestre 
juntamente com o Ferro (Ni, por exemplo). 

 Dados sísmicos e geoquímicos (composição dos condritos) núcleo 
constituído de 96% de Fe e 4% de Ni  dividido em duas camadas 
distintas:  

 núcleo externo (líquido) com densidade de 9.900 g/cm3 na interface 
manto – núcleo e  

 núcleo interno (sólido) com densidade de 12.200 g/cm3na interface 
núcleo externo - interno (baseado na velocidade de propagação das 
ondas sísmicas)  

 núcleo não é homogêneo pois senão densidade na interface manto – 
núcleo seria de 10.600 g/cm3. 

 

 Possivelmente haja de 9 a 12% de FeS (Troilita, também presente nos 
condritos) para diminuir a densidade. 

A História Pré-geológica da Terra 

 A curva de resfriamento da Terra em comparação com a do ponto de 
fusão dos materiais do interior da Terra explica a presença do núcleo 
externo líquido: 

A História Pré-geológica da Terra 

 

 O fornecimento de calor pela desintegração de elementos 

radioativos de meia vida curta como Al26 (= 740 mil anos), I129 

(=16 milhões de anos), Pu244 (= 76 milhões de anos) seriam 

suficientes para fundir a massa da Terra porém o planeta ainda 

se encontrava em crescimento a uma velocidade muito alta  

 Boa parte do calor gerado pelo decaimento radioativo foi perdido 

para o espaço 

 Boa parte do fluxo térmico terrestre  atual (7,4x1012 cal/s) é 

gerada pelo decaimento de elementos radioativos (U238, Th232, 

K40, etc). 

A História Pré-geológica da Terra 
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Dados Geofísicos do Interior da Terra 

 

Dados sísmicos fornecem maior número de informações para 
estruturas de grande escala – Modelo da Terra em Camadas 
Concêntricas. 

 

Ondas tipo P ou Longitudinais: possuem direção de vibração 
paralela a direção de propagação – Propagam-se tanto em meios 
sólidos quanto em meios líquidos. 

Dados Geofísicos do Interior da Terra 

 

Ondas tipo S ou Transversais: possuem direção de vibração 
perpendicular a direção de propagação – Propagam-se somente 
em meios sólidos. 

Dados Geofísicos do Interior da Terra 

 As velocidades de propagação 
das ondas P são maiores que as 
do tipo S. 
 

 As velocidades de propagação 
são proporcionais as densidades 
das rochas. 

 

 O diagrama mostra a 
distribuição das velocidades das 
ondas P e S no interior da Terra. 

 

 Assim a Terra pode ser divida em 
três grandes camadas: Crosta, 
Manto e Núcleo. 

Dados Geofísicos do Interior da Terra 
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Estrutura Interna da Terra 

Crosta  

 

   Camada mais externa: 

 35 km nos continentes, 

 5 km nos oceanos. 

 

 

Estrutura Interna da Terra 

Manto Superior:  
 

             Mohorovicic 
até 700 km de profundidade. 

 
Espessura ~ 670 km.  

  

 
 

 

Estrutura Interna da Terra 

Manto Inferior: 

  

De 700 até 2.885 km. 

Espessura ~ 2.185 km. 

 

 

 

Estrutura Interna da Terra 

Núcleo Externo: 

 

Gutemberg 

  

de 2.885 km até 5.155 km. 

Espessura ~ 2.270 km. 
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Estrutura Interna da Terra 

Núcleo Interno: 
 

de 5.155 até 6.370 km. 
Espessura ~1.215 km. 

 

 

 

Resumindo 


