
O campo de gravidade 
medido por Satélites: uma 
nova visão do interior da 

Terra 



Da forma a... 

• Primeiros estudos parecem ter origem na Grécia Antiga 

• Homero (900 – 800 A.C.): Um prato convexo rodeado 
por correntes oceânicas 

• Anaximandro de Mileto (610 – 547 A.C.)  - Terra 
Cilíndrica – Teoria de Formação das Estrelas – Terra 
Esférica 

• Pitágoras (571 – 496 A.C.) – O primeiro a especular 
sobre uma Terra esférica?!  

• Aristóteles (384 – 322 A.C.) – Alusão a atração 
gravitacional e argumentos para uma Terra esférica!  

• Eratóstenes (275 – 195 A.C.) -  Cálculo do raio da Terra - 
6267 km contra os 6371 km atuais. 

 







• Royal Society fundada em 1662  em Londres e  a Académie 
Royale des Sciences  fundada em 1666 em Paris forneceram 
suporte as revoluções científicas e foram fundamentais 
para um conhecimento mais preciso sobre a Terra. 

• Jean Picard (1620–1682) – Medição do raio da Terra 6372 
km contra os 6371 km atuais! 

• Giovanni Domenico Cassini (1625 – 1712) – Terra alongada 
nos pólos.  

• Isaac Newton (1642–1727) – Achatamento polar da terra 
devido a sua rotação. Medidas de meridianos de arco 
comprovaram a hipótese de Newton! 

     Desenvolvimento do cálculo diferencial e integral;  

    Lei da Gravitação Universal.  

• Nevil Maskelyne (1732 – 1811) – Densidade média da Terra: 
4.5 g/cm3.  



• Lord Charles Cavendish (1731 – 1810) – 
Determinação da Constante Gravitacional (G = 
6.754x10-11 m3kg-1s-2 contra 6.674210x10-11 m3kg-

1s-2  atuais) – Densidade média da Terra: 5.45 
g/cm3 contra 5.52 g/cm3 atuais. 

•  Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855) – 
Figura Física da Terra: Geoide. Geoide é a 
superfície equipotencial do campo de gravidade 
que coincide com o nível médio do mares não 
perturbados nos oceanos e atravessa a superfície 
física da Terra nos continentes, ou seja, o geoide é 
uma superfície suave! 





• A densidade média da Terra é quase ou maior 
do que o dobro da densidade média das 
rochas observadas em superfície. 

 

 

• Assim, o interior do Planeta não deve ser oco 
e ainda deve ser muito denso! 



...estrutura Interna da Terra 

• O surgimento de suposições na qual a estrutura 
interna da Terra era uma das responsáveis por sua 
própria forma; 

• Aumento da densidade com a profundidade; 

• Densidade das rochas na superfície da Terra, 
densidade média da Terra, a densidade como 
função da pressão e o efeito da densidade sobre a 
forma da Terra: Relação matemática Densidade x 
Profundidade.  



• Densidade no centro da Terra: 10 a 12 g/cm3; 

• Composição do interior da Terra a partir da 
comparação com a densidade de minerais 
conhecidos; 

• Centro da Terra: Ferro, ouro ou prata? 

• Distribuição de temperatura no interior do planeta; 

• George Howard Darwin (1845 – 1912): A partir de 
um estudo sobre marés conclui que é impossível o 
interior do planeta ser líquido. 

• John Milne (1849 – 1913): Supôs que seria possível 
registrar, com instrumentos apropriados, um 
terremoto que ocorresse em qualquer parte do 
planeta;  



• Ernst von Rebeur-Paschwitz (1861 – 1895) : 
Confirmou a suposição de Milne em 1889 pela 
coincidência de tempo entre o registro através de 
pêndulos em Postdam (Alemanha) e a ocorrência 
de um grande terremoto em Tóquio (Japão). 

• Richard Dixon Oldham (1858 – 1936): A partir do 
registro de terremotos detecta o núcleo terreste a 
0.4 x Raio da Terra = 2550 km.  

• Beno Gutenberg (1889 – 1960): Juntamente com 
Johann Emily Wiechert (1861 – 1928) forneceu um 
novo valor para a profundidade do núcleo terrestre: 
0.545 x Raio da Terra = 2900 km (Descontinuidade 
Wiechert – Gutenberg).   



• Andrija Mohorovičić (1857 – 1936): Em 1909 
detectou a presença de uma descontinuidade a 
qual ele acreditava ser o limite entre a crosta e o 
manto. 

• Inge Lehmann (1888 – 1993) – Mostrou em 1936 a 
existência de um núcleo interno sólido com 
propriedades diferentes de um núcleo externo 
líquido.  







O que é o campo de gravidade da 
Terra? 



• Campo Gravitacional ≠ Campo de Gravidade 

• Aceleração Gravitacional ≠ Aceleração de Gravidade 

• Gravitacional está unicamente relacionado a 
influência de uma massa sobre outra; 

• Gravidade está relacionado a soma da influência da 
massa e do movimento de rotação da mesma;  

• Medição geofísica: Intensidade da aceleração da 
gravidade 

• Interesse do geofísico: Anomalia de Gravidade – 
Comparação com um modelo padrão de Terra! 

 



Por que um Geofísico precisa conhecer 
o campo de gravidade da Terra? 

• Conhecer a forma da Terra; 

• Distribuição de massa no interior da Terra; 

• Conhecimento de massas heterogêneas para 
entender os movimentos de convecção no manto 
que são responsáveis pela tectônica de placas; 

• O interior influencia diretamente a superfície. 
Conhecendo-se o que ocorre abaixo de nossos 
pés permite-nos fazer previsões de como o 
interior pode se manifestar no exterior: 
Terremotos, por exemplo! 





Como medir o campo de gravidade da 
Terra? 



• http://spaceinvideos.esa.int/Videos/2013/02/
ESA_Euronews_Gravity_s_grip_on_Earth/(lan
g)/pt 
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Missões de Satélites:  

• SKYLAB missions – 1973 

• GEOS 3 (Geodynamics and Earth Ocean Satellite) –1975 

• GEOSAT (Geodetic Satellite) – 1985 

• ERS 1/2 (European Remote Sensing satellite) – 1991 e 1995 

• TOPEX/Poseidon – 1992 (Campo de gravidade sobre os 
oceanos) 

• CHAMP (Challanging Minisatellite Payload) – 2000 

• GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) – 2002 

• GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation 
Explorer) - 2009 





• http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_
the_Earth/GOCE/Highlights/GOCE 
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• http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_
the_Earth/GOCE/Highlights/GOCE_feels_quak
e 

Curiosidade! 
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Yellowstone 







O Sonho do Geofísico... 



• http://ngm.nationalgeographic.com/2009/08/
yellowstone/yellowstone-interactive 
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Obrigado pela 
atenção! 


