
 

Modelos de estrutura 
interna da Terra 



Quais são os modelos propostos para a estrutura 
interna da Terra? 

Modelo 
geoquímico 

Modelo 
geofísico 



Modelo Geoquímico 

Este modelo baseia-se na composição química dos materiais 
terrestres e considera que o planeta é constituído internamente por 
três camadas concêntricas: crosta, manto e núcleo. 





Modelo Geoquímico 

O modelo geoquímico considera a existência de dois tipos de crosta: 
crosta continental e crosta oceânica. 



Modelo Geofísico 

Este modelo baseia-se nas propriedades físicas dos materiais terrestres e 
considera que o nosso planeta é constituído internamente por seis camadas 
concêntricas: litosfera, astenosfera, zona de transição, mesosfera, endosfera 
externa e endosfera interna. 





Síntese 

• Com base nos métodos diretos e indiretos foi possível estabelecer 
modelos de estrutura interna da Terra.  

  
• Entre os modelos propostos para explicar a estrutura interna da 

Terra destacam-se o modelo geoquímico e o modelo 
geofísico. 

  
• O modelo geoquímico, baseado nas características químicas dos 

materiais do interior da Terra, considera a existência de três 
camadas: crosta, manto e núcleo. 

  
• Segundo o modelo geoquímico, a crosta terrestre devido às 

diferenças das suas rochas, pode dividir-se em crosta 
continental, de composição essencialmente granítica, e em 
crosta oceânica, constituída essencialmente por basaltos.  

  
• O manto é constituído por rochas ricas em ferro e em magnésio, 

podendo ainda subdividir-se em manto superior e inferior. 
  
• O núcleo é constituído por metais, como o ferro e o níquel. 



Síntese 

•  O modelo geofísico, baseado nas características físicas dos 
materiais, estabelece a existência de seis camadas: litosfera, 
astenosfera, zona de transição, mesosfera e endosfera 
externa e endosfera interna. 

 
•  A litosfera é a camada mais superficial e é constituída por 

rochas rígidas. 
 

•  A astenosfera é uma camada rochosa que se encontra 
parcialmente fundida, característica que permite a existência dos 
movimentos das placas litosféricas. 

  
• A mesosfera  e a zona de transição são constituídas por rochas 

no estado sólido.  
  
• A endosfera tem uma constituição metálica. A sua parte mais 

externa (endosfera externa) encontra-se no estado líquido 
enquanto a sua zona mais interna (endosfera interna) se encontra 
no estado sólido. 
 


