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Qual a profundidade até o centro da Terra? 

 

A Terra é homogênea? 

 

Como saber se não conseguimos chegar até seu 
interior? 

 

Até quanto o homem já conseguiu atingir? 

 



• Como os cientistas 
descobriram essas 
camadas? 

• Estudo das ondas P e S 

Modelo da Terra baseado na 
composição dos materiais 



A velocidade das ondas P e S aumenta bruscamente na interface 
crosta/manto (descontinuidade de Moho), diminui bruscamente na interface 
manto/núcleo externo (quando as ondas S deixam de se propagar), e 
aumenta subitamente na interface núcleo externo/núcleo interno (quando 
as ondas S reaparecem).  
 



1. Descontinuidade de 
Mohorovicic (1909) – 
interface entre a crosta e o 
manto 

 

 

2. Descontinuidade de 
Gutemberg (1913) – 
interface entre o manto e o 
núcleo 

 

 

3. Descontinuidade de 
Lehman (1936) – interface 
entre o núcleo externo e 
interno 

 

Modelo da Terra baseado na 
composição dos materiais 



Zonas de Sombra 



Modelo da Terra baseado na 
rigidez* e fluxo dos materiais 
 

*Rigidez: Um corpo quando tem uma força sendo aplicado a ele, sofre, por menor que seja, uma 

deformação. e a capacidade de resistir a essa deformação é a rigidez. 

Litosfera: Camada superficial rígida, 
constituída pela crosta e manto superior 

Astenosfera: desde a base da listosfera 
até profundidades que variam entre 
350 – 700 km. Camada viscosa, 
permite que a litosfera se desloque por 
cima dela 

Mesosfera: zona rígida entre a 
astenosfera e o núcleo externo  

Endosfera: Compreende: 
NE: líquido  
NI: sólido 



Densidade  
(g/cm3) 

Composição Profunidade 

Crosta 
continental 

2,6-2,8 Silicatos de 
alumínio e 
magnésio 

20-70 

Crosta 
oceânica 

2,9 Silicatos de 
ferro e 
magnésio 
 

5-10 

Manto 3,3 – 5,7 Ferro e 
Magnésio 
 

2891 

Núcleo 
externo 

9,4 – 11,5 Ferro e Níquel 5150 

Núcleo 
interno 

14-17 6371 

Estado físico Profundidade (km) 

Litosfera Sólida 100-200 

Astenosfera Viscosa  (arrasto no 
estado sólido) 

350-750 

Mesosfera Sólida 2891 

Endosfera NE Líquido 5150 

NI Sólido 6371 



 



Ondas P 

• Ondas Primárias 

• Primeiras a chegarem 

• Propagem em líquidos e sólidos 

• Ondas longitudinais 

• Passas diretamente pelo núcleo, chegando do 
outro lado da Terra 





Ondas S 

• Ondas Secundárias 

• Chegam depois da P 

• Ondas Transversais 

• Propagam apenas em sólidos 

 




