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Estrutura e dinâmica da 
geosfera

Como estudar o interior da 
geosfera?



Métodos para o estudo do interior da geosfera

Métodos directos

 Observação e estudo directo da superfície 

visível

Exploração de jazigos minerais efectuada em 
minas e escavações

Sondagens

Magmas e xenólitos



Sondagens

Furos ultraprofundos- ultrapassam os 1500 a -1700m.

A perfuração mais profunda foi realizada pelos soviéticos 
em 1970, na Península de kola, e atingiu cerca de 12023m.



Magmas e xenólitos

Xenólitos (do grego xénos = estranho+líthos = pedra), são muitas 

vezes fragmentos do manto terrestre que fornecem dados para o 
conhecimento directo dessa zona da Terra.



Métodos para o estudo do interior da geosfera

Métodos indirectos

 Planetologia e astrogeologia

Métodos geofísicos:
A gravimetria 

A determinação da densidade

O geomagnetismo

A sismologia

O geotermismo



Métodos para o estudo do interior da geosfera

Métodos indirectos

GRAVIMETRIA –qualquer corpo situado à superfície da Terra 
experimenta uma força (F) de atracção para o centro da Terra, que, 
segundo a lei da atracção universal de Newton, é dada pela 
expressão:



Anomalias gravimétricas



Ao nível das grandes cadeias montanhosas existem 
anomalias gravimétricas negativas



DENSIDADE

Densidade global da Terra = 5,5 

As rochas da superfície terrestre 
são muito menos densas, 
apresentando uma densidade 
média de 2,8.



GEOMAGNETISMO

Uma agulha magnética fica tangencial à linha de campo 
magnético terrestre.



GEOMAGNETISMO

Orientação da polaridade dos minerais 
ferromagnéticos de acordo com o campo magnético 

vigente no momento da sua génese



GEOMAGNETISMO

Inversão do campo magnético

A polaridade remanescente nas rochas idêntica à polaridade actual é chamada 
polaridade normal, e a oposta é chamada polaridade inversa.



GEOMAGNETISMO



GEOTERMISMO

A energia térmica interna da Terra provém de duas 
fontes fundamentais:

 Energia inicial do planeta, relacionada com a 

origem da  própria Terra

 Energia proveniente da desintegração 

progressiva de elementos radioactivos



GEOTERMISMO

Gradiente geotérmico - é a taxa de variação da temperatura  

com a profundidade, ou seja, o aumento da temperatura por quilómetro de 
profundidade.

Grau geotérmico - é  o número de metros que é necessário 

aprofundar para que a temperatura aumente 1º C.

Fluxo térmico – é avaliado pela quantidade de calor libertado por 

unidade de superfície e por unidade de tempo.



GEOTERMISMO





Plataforma dos Açores e sua posição relativamente a três grandes placas 
litosféricas.

Plataforma Açoriana

A zona de encontro das três placas é um ponto triplo. A junção tripla entre as 
citadas placas corresponde a uma área extensa, de forma aproximadamente 
triangular, designada por plataforma açoriana.



Os Açores, pela sua localização, constituem um local 
privilegiado para investigações sobre geotermismo, 

vulcanismo, sismologia e tectónica, dada a acessibilidade e 
a frequência destes fenómenos nestas ilhas.
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