
Admite-se que a constituição e

propriedades físicas dos materiais

terrestres variam com a profundidade

condicionando a velocidade das ondas

P e S.



Se a velocidade de propagação das ondas sísmicas é tanto

maior quanto maior for a profundidade que percorrem

Com a profundidade a RIGIDEZ aumenta muito 

mais do que a DENSIDADE



As ondas sísmicas sofrem

reflexões e refrações ao

passarem de um meio para o

outro com caraterísticas

diferentes.

Quando há refração provoca uma curvatura na

trajetória da onda Trajetória passa a curvilínea



A velocidade de 

propagação das 

ondas sísmicas 

depende das 

propriedades dos 

materiais que 

atravessam



O estudo da 

variação da 

propagação das 

ondas sísmicas no 

interior da Terra

Método de análise 

da constituição 

interna do planeta



Concluiu que existia um

limite que define a

transição entre a crusta

e o manto.

A esta transição 

designa-se 

DESCONTINUIDADE 

DE MOHOROVICIC ou 

MOHO.

Esta descontinuidade situa-se a profundidade:

Entre 5 e 10 Km nas placas oceânicas

Entre 35 e 70 Km nas placas continentais



A maior velocidade das

ondas sísmicas nas

placas oceânicas deve-

se ao BASALTO rígido

que as constitui.

O GRANITO das placas

continentais é menos

rígido, o que diminui e

velocidade destas

ondas.







A zona do interior da Geosfera situada entre os ângulos

103º e 143º, onde não são detetadas ondas P e S diretas









A zona de sombra é devida a uma

descontinuidade, no limite que

separa o manto do núcleo externo

líquido, situada a 2900Km de

profundidade.



Em 1906, Oldham verificou que as ondas P registadas num polo

oposto ao epicentro eram registadas com um lapso de tempo em

comparação com as registadas perto de epicentro, propagando-se a

4,5Km/s.

Concluiu que a grande profundidade as ondas atravessam o núcleo,

cuja composição e estado físico provoca diminuição na velocidade de

propagação.



A pressão muito elevada no núcleo são suficientes para abaixo

dos 5150Km os materiais metálicos voltem aos estado sólido

A esta profundidade

foi identificada uma

descontinuidade

entre o núcleo

externo líquido e o

interno sólido, o

que se deve a Inge

Lehmann em 1936.



1. Baseando-te nos dados fornecidos, carateriza cada uma das unidades
estruturais consideradas, relativamente à pressão, à temperatura e à
densidade.
2. Apresenta dados que apoiem a hipótese do núcleo externo líquido.
3. O núcleo interno é sólido. Justifica a afirmação.
4. Menciona dois argumentos que apoiam a hipótese do núcleo ter uma
composição essencialmente ferroniquélica.
5. Na astenosfera há uma diminuição das ondas sísmicas. Como a
interpretas.

Consulte o 
gráfico da 
página 172 
do manual














