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As ideas primitivas Tema 1

As ideas primitivas sobre a formación da Terra o universo e os seres vivos, incluida a especie 
humana, proceden de mitos, lendas e relixións. Excepto algúns achegamentos dispersos como a 
astronomía exipcia e maya ou a ciencia grecolatina, árabe e chinesa, a ciencia moderna comeza a 
desenvolverse na Europa do renacemento e non se consolida ata o século VIII.



Tema 8

Os métodos directos (como as perforacións) só permiten 
acceder aos primeiros 15 km da Terra. Para estudar o seu 
interior debemos utilizar métodos indirectos. 

O método sísmico é o máis importante dos métodos 
indirectos. Consiste en representar graficamente a 
velocidade e a dirección de todos os tipos de ondas que se 
producen cando acontece un terremoto.

Os estudos s ísmicos permiten observar varias 
descontinuidades sísmicas, que se corresponden cos límites 
entre as capas terrestres.

- Mohorovi!i". 30-70 km. Codia/Manto
- Repetti. 670 km. Manto superior/inferior
- Gutenberg. 2900 km. Manto/ Núcleo
- Lehman. 5150 km. Núcleo interno/externo

Inge Lehmann 
(1888-1993)

Sismóloga danesa

Beno Gutenberg
 (1889-1960) 

Sismólogo alemán 

Andrija Mohorovičić 
(1857-1936)

Meteorólogo e 
sismólogo croata 

William C. Repetti
 (1884-1966) 
Sismólogo 

nortamericano 

Composición e estrutura da Terra



Tema 1

A Terra está formada por varias capas moi diferentes entre si: codia, manto e núcleo. A 
diferenciación en capas comezou hai 4500 millóns de anos, cando o planeta estaba case 
completamente fundido. 

Os materiais terrestres ordenáronse daquela por densidades: os materiais metálicos no núcleo, os 
materiais rochosos no manto, as rochas lixeiras na codia e os gases desprendidos na atmosfera. Os 
océanos formáronse máis tarde, por condensación do vapor de auga desprendido.

Algunhas das capas terrestres son moi dinámicas: están dotadas de movementos de proporcións 
xigantescas. Estes movementos teñen por orixe a calor interna da Terra.

A calor interna da Terra débese a:
A enerxía xerada polo impacto dos asteroides que formaron o planeta. 
O rozamento durante a decantación dos materiais densos cara ao núcleo.
A desintegración de elementos radioactivos. Este proceso mantense na actualidade pero 
cunha intensidade moito menor. 

Unha manifestación da calor interna da Terra é o gradiente xeotérmico: aumento de 
temperatura que se produce cara ao interior da Terra. En promedio é de 3º por cada 100 m de 
profundidade.

Composición e estrutura da Terra



Composición e estrutura da Terra Tema 1

CODIA
Capa rochosa, delgada e sólida. 
Composición: rochas magmáticas, sedimentarias e metamórficas.
Tipos:

Continental (varía entre 30 e 70 km). Lixeira. Formada por granito e outras 
rochas.
Oceánica (10 km). Densa. Formada por basalto e gabro.
De transición. De características intermedias entre as anteriores.

MANTO
Capa rochosa, grosa e densa
Composición: rochas magmáticas (peridotita, constituda por olivino).
Partes:

Superior  (desde a base da codia ata 670 km). Menos denso.
Inferior (670-2900 km). Máis denso.

NÚCLEO
Composición: 85% Ferro, 5% níquel, 10% elementos non metálicos (a mesma que os 
sideritos).
Partes:

Externo (2990-5150 km). Fluído.
Interno (5150-6370 km). Sólido.
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Hutton e o tempo xeolóxico Tema 1

Ata mediados do século XVIII as ideas sobre a Terra como planeta e a súa 
evolución están condicionadas pola relixión, a maxia e os mitos.

Hutton observou os sedimentos deixados polos ríos nas chairas de 
inundación e as sucesivas láminas de sedimentos que se acumulaban nos 
vales fluviais.

Deducíu que se trataba de materiais procedentes do degaste das montañas 
circundantes.

Relacionou este feito coas capas de rochas sedimentarias que forman moitas 
montañas e calculou o tempo que tardarían en formarse estas rochas.

En 1795 publicou o libro "teoría da Terra", no que explicou como funciona 
a xeoloxía do planeta: As rochas sedimentarias son o resultado de procesos 
de erosión, transporte e sedimentación e existen forzas que elevan esta 
rochas para formar as montañas. 

Estableceu que, para isto, era necesario un tempo xeolóxico de millóns de 
anos, e non os 6000 anos que se consideraban na época como a idade da 
Terra, de acordo co relato bíblico.

James Hutton
(1726-1797)

Xeólogo escocés



Tema 8Hutton e o tempo xeolóxico

En Siccar Point, cerca de Edimburgo, James 
Hutton comprende que os sedimentos que 
formaron estas rochas deberon tardar millóns de 
anos en producir esta formación. 



Lyell e o gradualismo Tema 1

Foi un dos fundadores da xeoloxía moderna e un dos máis destacados 
valedores do uniformismo e o gradualismo xeolóxico.

Na súa gran obra “Principios de Xeoloxía” desenvolve os principios de 
Hutton do uniformismo e gradualismo, e facendo oposición as ideas 
catastrofistas que eran moi comúns na época.

Actualmente a teoría uniformista foi relativizada, admitiendo que se 
producen acontecementos catastróficos (impactos de meteoritos, 
terremotos, tsunamis ou erupcións volcánicas) que puntúan o proceso 
gradual total.

Tamén explica que a historia da Terra segue un  ciclo constante de 
formación e destrución das rochas, avanzando o que hoxe coñecemos 
como o ciclo das rochas. Un ciclo que ten unha etapa acuosa de erosión e 
sedimentación e outra fase ígnea caracterizada polo vulcanismo e a 
sismicidade.

Propón que a historia da vida ten sucesivos periodos de extinción e 
creación de especies.

Darwin dixo que os libros de Lyell que levaba consigo durante a súa 
viaxe no HMS Beagle cambiaron a súa forma de mirar o mundo e 
inspirárono para concebir a teoría da evolución.

James Hutton
(1797-1875)

Avogado e xeólogo inglés
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O ciclo das rochas Tema 8

Cada rocha pode transformarse en calquera outro tipo de rocha

Fusión

SEDIMENTOS

ROCHAS 
SEDIMENTARIAS

ROCHAS 
METAMÓRFICAS

ROCHAS 
MAGMÁTICAS

MAGMA

C
ristalización

D
ia

xé
ne

se

Metamorfismo

E
rosión, transporte e sedim

entación

Fusión

Metamorfismo Fusión



O ciclo das rochas Tema 1

O ciclo das rochas é un conxunto de procesos que sofren as rochas cando se transforman noutras 
rochas ou en materiais, como o magma e os sedimentos, e cando estes materiais se tansforman de 
novo en rochas.

Os factores que producen as modificacións nos materiais terrestres son:
Presión. Aumenta coa profundidade debido ao peso da rochas. Na base da codia acada as 
3000 atm.
Temperatura. Aumenta coa profundidade 3ºC cada 100m. Na base da codia acada 1000ºC
Esforzos de compresión e distensión. Causados polos movementos do manto e das 
placas litosféricas.

O ciclo das rochas desenvólvese en dous escenarios:
Na superficie terrestre: meteorización, transformación en sedimentos transporte e 
acumulación.
No interior da codia terrestre: diaxénese, transformacións nas rochas

Os cambios nos materiais son:
Diaxénese: Sedimentos ! rochas sedimentarias
Metamorfismo: Rochas ! rochas metamórficas
Magmatismo: Fusión de rochas ! rochas magmáticas



Wegener e o mobilismo Tema 1

A principios do século XX os xeólogos pensaban que as montañas 
formábanse por algunha causa relacionada coa calor interna da Terra ou 
polo diluvio universal. Estas teorías consideraban que os continentes 
sempre estiveran no mesmo sitio, polo que se denominan teorías fixistas.

En 1912 Alfred Wegener publicou o libro "a orixe dos continentes e dos 
océanos", onde propuxo a hipótese do mobilismo dos continentes a 
partir dun supercontinente primixenio que denominou Panxea. 

Aportou as seguintes probas:
- Coincidencia dos perfís dos continentes.
- Coincidencias xeolóxicas.
- Concidencia de pegadas de erosión glaciar.
- Coincidencia de distribución de fósiles.

En tódolos casos, as coincidencias non poden explicarse 
convincentemente coa distribución actual dos continentes e sí coa 
existencia de Panxea e a súa posterior fragmentación.

Pero Wegener non puido explicar a causa dos movementos continentais 
polo que a súa teoría foi desprestixiada. 

Alfred Wegener 
(1880-1930)

Meteorólogo alemán



Tema 8Wegener e o mobilismo

As for macións rochosas son moi 
semellantas a ambos lados do Atlántico.

A coincidencia dos continentes é maior si 
se consideran as plataformas continentais.



As descontinuidades sísmicas Tema 8

As evidencias de erosión glaciar 
son compatibles coa existencia 
dun casquete de xeo que 
cubrira o polo sur do antigo 
continente de Gondwana.



As descontinuidades sísmicas Tema 8

A distribución de moitos 
animais fósiles só é 
explicable coa existencia 
do antigo continente de 
Gondwana.



Barrell e a astenosfera Tema 1

A principios do século XX os xeólogos descubriran que algunhas 
zonas da Terra sufriran movementos verticais de elevación ou de 
subsidencia. Por exemplo a elevación da península escandinava. Pero 
non coñecían as causas destes movementos, denominados isostáticos.

Para explicar estes movementos, en 1914, Joseph Barrell propuxo a 
existencia dunha capa branda no interior do manto, a uns 100 km 
de profundidade, que denominou astenisfera.

Esta capa permitiría a subsidencia das cuncas sedimentarias, que se 
irían afundindo a medida que se acumularan sucesivas capas de 
sedimentos e se foren convertendo en rochas sedimentarias. Tamén 
permitiría a elevación das montañas segundo foran perdendo peso 
debido á erosión e au traslado dos sedimentos polos ríos e glaciares a 
rexións máis baixas.

Durante os anos 70 e 80 do século XX pensouse que a astenosfera 
era a capa fluída do manto sobre a que se desprazaban as placas 
litosféricas. 

Hoxe está comprobado que a astenosfera non existe, que a isostase é 
correcta e que o movemento das placas débese ás correntes de 
convección do manto. 

Joseph Barrell 
(1869-1919)

Xeólogo norteamericano



A tecnoloxía moderna e o mobilismo Tema 1

Despois da II guerra mundial os científicos 
tiveron acceso a novas tecnoloxías para a 
exploración dos oceanos.

Utilizando o sonar fixéronse mapas detallados 
dos fondos oceánicos e utilizando perforacións 
tomáronse mostras dos sedimentos.

Observouse a existencia de dorsais no centro 
dos océanos, formadas cadeas de volcáns 
submarinos moi activos que formaban cadeas 
montañosas constituídas por rochas volcánicas 
de orixe recente.

Tamén descubriuse que o fondo do mar non 
era chan e unha distribución de sedimentos 
tanto máis potente canto máis próxima á 
costa.

Todos estos datos son incompatibles coas 
teorías fixistas. A comezos dos años 60 a 
maioría dos científicos aceptaban o mobilismo.



Hess e a extensión do fondo oceánico Tema 8

En 1962, Harry Hess propuxo o moderno concepto de dorsal e a teoría da expansión dos fondos 
oceánicos baseándose nas seguintes probas:

- As rochas volcánicas son tanto máis recientes canto máis cercanas ás dorsais.
- Os sedimentos do fondo do océano son escasos e recientes xunto ás dorsais e son profundos, 
con capas moi antigas xunto aos continentes.

Hess considerou válidas as ideas de Holmes, que en 1929 propusiera a existencia de correntes de 
convección no manto, para explicar a causa do movementos da codia.

Sir Arthur Holmes 
(1890-1965)

Xeólogo británico



Vine, Matthews e o bandeado magnético Tema 8

Frederick John Vine (1939-) 
Xeólogo e xeofísico.

Drummond Matthews  
(1931-1997) 

Xeofísico e xeólogo

En 1963, Alfred Vine e Drummond Matthews explicaron a causa do bandeado magnético existente 
a ambos lados das dorsais oceánicas:

• No momento en que os magmas volcánicos solidifican, as partículas magnéticas que conteñen 
quedan alineadas conforme as liñas do campo magnético terrestre. Con cada cambio do campo 
magnético terrestre fórmase unha banda de polaridade normal ou invertida.

• As bandas son simétricas a ambos lados da dorsal, feito que se explica coa teoría da extensión 
do fondo oceánico.

Esta foi a proba definitiva que convenceu á comunidade científica da validez da teoría mobilista da 
extensión do fondo oceánico.



Benioff  e a subdución Tema 8

Hugo Benioff 
(1899 – 1968)

Sismólogo norteamericano

En 1963, Benioff descubríu que baixo algunhas cordilleiras 
perioceánicas a sismicidade seguía un patrón oblícuo. 

Os terremotos tiñan o hipocentro tanto máis profundo canto 
máis dentro do continente se produciran. As gráficas amosan 
un plano inclinado, onde se producen case todos os 
terremotos. 

Hoxe o plano de Benioff interprétase como zonas de 
subdución, onde unha placa oceánica se introduce no manto 
baixo unha placa continental.
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Wilson e a tectónica de placas Tema 8

John Tuzo Wilson 
(1908 - 1993)

Xeólogo e geofísico 
canadiense

En 1968, Tuzo Wilson sintetizou todas as teorías e 
descubrementos mobilistas nunha nova teoría denominada 
Tectónica de Placas que é o actual paradigma en xeoloxía.

As ideas básicas da teoría son:

1. A litosfera está fragmentada en placas ríxidas.
2. As placas litosféricas desprázanse sobre o manto impulsadas 

polas correntes de convección do manto.
3. As placas sepáranse nas dorsais oceánicas, onde se crea 

litosfera oceánica.
4. As placas destrúense nas zonas de subdución, onde unha placa 

introdúcese no manto baixo outra placa.
5. As colisións entre placas orixinan grandes relevos, como o 

Himalaia


