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Red shift 

Na década de 1920 os astrônomos 

descobriram que todas as galáxias 

exibiam um “red shift” relativo às estrelas 

próximas da própria Via Láctea. 

 

Implicação: o Universo 

deve estar se expandindo 

uniformemente. 



O efeito Doppler 
• Ondas emitidas de uma fonte em movimento 

em sua direção têm um aumento na frequência; 

• Ondas emitidas de uma fonte se afastando têm 

uma diminuição na frequência; 



O efeito Doppler 

Na luz visível isso é chamado de blue shift 

(aumento da frequência) ou red shift 

(diminuição da frequência) 



A teoria do Big Bang 

Big Bang: Toda a matéria 

e energia no Universo 

estavam concentradas 

em um ponto há ~14 

bilhões de anos. A 

explosão* da matéria 

deu origem ao nosso 

Universo,que continua  

em constante 

expansão. 



A expansão 

do Universo 

ao longo do 

tempo 



A expansão e o resfriamento do 

Universo 
• Em poucos momentos 

os núcleos dos átomos 

começaram a se 

formar; 

 

• Em ~100.000 anos os 

primeiros átomos de H 

e He se formaram; 

 

• O resfriamento contínuo 

permitiu a existência de 

nuvens de gás. 



• As nuvens de gás iniciaram um processo de 

rotação e coalescência sob a ação da gravidade; 

• Assim que uma concentração central de matéria 

atingiu massa suficiente, iniciaram-se os processos 

de fusão nuclear – nasceram as estrelas. 

Protoestrela 



• Foram 

necessárias 

muitas gerações 

de estrelas até 

que os elementos 

químicos mais 

pesados se 

formassem; 

•  [Rockstar e a 

origem dos 

elementos] 



• O Sistema Solar iniciou o processo de 

coalescência a partir de uma nuvem 

primoridal há aproximadamente 4,6 bilhões 

de anos. 



• 4,6 bilhões de anos é TEMPO PACA!!! 

 

• Quanto tempo demora para contar até 1 

milhão? E 1 bilhão? 

• Contar até 1 milhão: 23 dias (24h/dia) ou 89 

dias (16h/dia) 

 

• Contar até 1 bilhão? 8900 dias (244 anos) a 

16h/dia, ou 163 anos (24h/dia) 



A formação da Terra 

No Sistema Solar, 99,8% da matéria primordial 

ficou concentrada no Sol. Os 0,2% restantes 

ficaram girando ao redor do proto-Sol na forma 

de um disco de gás e poeira. 

Proto-Sol 
rochosos gasosos 



A formação da Terra 

As idades dos meteoritos variam entre 4,53 

e 4,58 bilhões de anos. Acredita-se que esta 

seja a idade de formação do Sistema Solar. 

Proto-Sol 
rochosos gasosos 



A formação da Terra 

• A matéria nesta nuvem em forma de disco 

rapidamente convergiu para formar planetesimais. 

• Planetesimais continuaram a colidir e crescer, 

formando os planetas há ~4,5 bilhões de anos. 



A formação da Terra 
• A proto-Terra deve ter sido formada quase 

inteiramente em estado fundido. 



A formação da Terra 
• Ocorreu então a estratificação, sob ação da força 

da gravidade, gerando: 

– Um núcleo pesado de ferro e níquel; 

– Um manto primitivo composto por silicatos. 





A formação da Terra 

Logo após a diferenciação, acredita-se que 

um grande planetesimal colidiu com a 

proto-Terra e “arrancou” material 

suficiente para formar a Lua. 



A formação da Terra 
Durante os primeiros 600–700 milhões de anos, 

o choque contínuo de meteoritos e a atividade 

vulcânica não permitiram a formação de uma 

crosta no planeta. 



A formação da Terra 

Há ~3.8 bilhões de anos o sistema se 

estabilizou e se formou uma crosta. 



As camadas da Terra 

• Inicialmente se 

formou um núcleo 

metálico circundado 

por um manto 

silicático; 

• Com o passar do 

tempo, parte do 

núcleo se solidificou; 

• Os elementos mais 

leves continuaram a 

migrar do manto 

para a superfície. 



As camadas da Terra 

• Núcleo composto de uma 

liga de ferro e níquel: 

– Núcleo interno sólido 

– Núcleo externo fluido 

 

• Manto composto de 

silicatos, compreendendo: 

– O manto inferior 

– A astenosfera — frágil, em 

estado de fusão parcial. 

Espessura relativa das camadas 





As camadas da Terra 

A litosfera é a camada externa que se comporta 

como rúptil no tempo geológico. 



Como sabemos o que existe no 

interior da Terra? 



Evidências diretas 

1. Composição dos meteoritos 

Liga de ferro e níquel 

Silicatos de 

magnésio 



Inclusões do manto em rochas da 

superfície 



3. Ofiolitos: fragmentos do manto superior 

presentes em cinturões de montanhas 

Oman 



GEOFÍSICA!!!   

Estrutura interna do 

manto obtida pela 

propagação de 

ondas sísmicas 


