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A dinâmica interna da Terra

“We do much less well with 
the Earth than we do with 
the conditions of matter in 

the stars.” 
Richard Feynman
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Como as rochas do 
fundo do mar se formam 
nas dorsais oceânicas?



Formas de transporte de 
calor





O manto é sólido!



mas ele se deforma continuamente 
ao longo do tempo geológico…



Viscosidade

• Água                  1x vágua 

• Mel                    10 mil x vágua 

• Vidro derretido  1 milhão x vágua 

• Piche            100 bilhões x vágua 

• Astenosfera   100 bilhões x vpiche 





Como as rochas ficam 
derretidas na superfície se 

o interior do manto é sólido?



magmatismo
• Teoria que explica a formação, movimento e 

atividade do magma. 

• Magma é o material em estado de fusão 
proveniente do interior da Terra com temperatura 
entre aproximadamente 800oC e 1200oC. 

• Vulcanismo é a expressão superficial do 
magmatismo.



Analogia com as fases da 
água pura

0oC 100oC

1 atm = atmosfera padrão



Panela de pressão

1,4 - 2 atm temperatura de ebulição
~120oC



4267 m temperatura de ebulição
85.5°C~0.58 atm



Analogia com as fases da 
água



a cada 10 m = 1 atm

a cada 10 m = 3 atm



Descompressão adiabática







Fusão parcial do manto







Terra como um alambique













Islândia
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Princípio de Arquimedes

Qualquer corpo flutuante desloca o seu próprio peso de fluido 
— Arquimedes de Siracusa
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Princípio de Arquimedes
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Isostasia da litosfera oceânica
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Convecção de pequena 
escala

Astenosfera

Crosta

Manto
litosférico
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Simulação numérica



Falha transformante



Planícies abissais











Ilhas oceânicas
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Ilhas oceânicas e atois
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Jaupart & Mareschal (2007)



Zonas de subducção







Bolinha de ping-pong 
amassada





O que move as placas 
litosféricas?



Área x velocidade



Rigde push



Comprimento da dorsal x 
velocidade



Área continental x velocidade







Zonas de subducção x 
velocidade










