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Mapa conceptual: La Terra



  

Mapa conceptual: La Terra



  

Els mètodes que han permès conèixer l’estructura i composició de la 
Terra es classifiquen en:

• Mètodes directes: Es basen en l'observació directa dels materials 
que componen la Terra. Només proporcionen informació dels primers 
quilòmetres, per la qual cosa és molt limitada.

• Mètodes indirectes: es basen en càlculs i deduccions obtinguts en 
estudiar les propietats físiques i químiques que posseeix la Terra. Es 
tracta de mètodes geoquímics i geofísics. Aquests mètodes només 
proporcionen gràfiques, que interpretades, permeten suggerir 
hipòtesis sobre la composició i estructura de l'interior de la Terra.

Per al seu estudi, s'han agrupat en: 
a) Mètodes no sísmics  b) Mètodes sísmics

ESTUDI DE L’INTERIOR DE LA TERRA



  

MÈTODES DIRECTES

Els mètodes directes d’estudi de l’interior de la Terra es basen 
en la realització de perforacions o sondeigs. 

La perforació científica de major profunditat es troba a la 
península de Kola (Rússia) a 12.262 m, molt poca profunditat si 
ho comparem amb els 6.371 km que ens separen del centre de 
la Terra.

També s’obté informació de perforacions petrolíferes (màxim 7 km de profunditat), 
de mines (3 km) i dels pous d’aigua (no passen de 1 km de profunditat)



  



  

MÈTODES INDIRECTES

Són els que ens permeten tenir més coneixement sobre les capes més profundes 
de la Terra.

Hi ha diversos mètodes indirectes, però podem agrupar-los en dos grans grups:

a) Mètodes no sísmics:

● Estudi de meteorits

● Mètode gravimètric 

● Estudi del gradient geotèrmic 

● Magnetisme terrestre 

b) Mètode sísmic:

● Estudi del comportament de les ones sísmiques



  

Estudi dels meteorits
Cada any cauen sobre la Terra uns 500 meteorits procedents de l’espai. Aquests 
cossos celestes són iguals als que generaren els planetes i, per això, aporten 
informació sobre la composició d'aquests. 

Segons la seva composició, es classifiquen en:

• Siderits. Representen el 4% dels meteorits trobats. Són els formats per aliatges 
d’un 80% a un 90% de Fe i la resta de Ni. Comparable al nucli.

• Sideròlits. Molt poc abundants (1%). Són els formats per un 50% de Fe i Ni i un 
50% de silicats de ferro i níquel. Comparable al mantell

• Aeròlits. Són els més abundants (95%). Formats per silicats de Na, K i Ca. 
Comparable a l'escorça.



  

Estudi dels meteorits



  

Mètode gravimètric

Les variacions del valor teòric de la gravetat s'anomenen anomalies 
gravimètriques o gravitatòries. S’ha comprovat que la intensitat del camp 
gravitatori terrestre no és igual en tota la superfície terrestre. Com que la 
gravetat depèn de la massa, això indica que hi ha zones de la Terra amb més 
massa per unitat de volum és a dir, amb més densitat que d’altres. 



  

Mètode gravimètric
Aquest mètode es basa en estudi de les variacions de la gravetat en les diferents 
zones del planeta.

L’ estudi de la gravetat terrestre ha permès deduir que:

• L’escorça oceànica presenta major intensitat gravitatòria que l’escorça 
continental. Aquest fet fa suposar que tenen una composició diferent. L’escorça 
oceànica està formada per basalt (densitat = 3 g/cm3) i la continental, per 
granit (densitat = 2,7g/cm3).

• Les muntanyes presenten menor gravetat que les planúries, la qual cosa 
permet deduir que el gruix de l’escorça en les planúries és menor.

Recordem que el valor de la gravetat depèn 
d'una constant universal, del radi de la Terra i 
de la massa de la Terra (que al seu temps 
depèn del volum i la densitat)



  

Mètode gravimètric



  

El gradient geotèrmic
A mesura que ens endinsem cap a l’interior de la Terra la temperatura va 
augmentant. En els primers quilòmetres s'ha comprovat que augmenta 
aproximadament 30º C per cada km. És evident, però, que no pot augmentar així fins 
al centre de la Terra, ja que arribaríem fins als 180.000 ºC.  A partir dels 200 km el 
gradient disminueix i la temperatura augmenta més lentament. 

Aquest augment de la temperatura en funció de la profunditat permet deduir que la 
temperatura interna de la Terra és tan elevada que alguns materials poden arribar a 
fondre’s. Això explica l’existència de capes internes de comportament líquid.



  

Estudi del magnetisme terrestre

El camp magnètic terrestre sembla estar generat per un efecte de dinamo del 
nucli de la Terra, associat amb la circulació de metall líquid al nucli terrestre 
produïda per la calor interna. S'estudia i mesura el camp magnètic fent ús de 
magnetòmetres. 

Amb les mesures obtingudes es 
realitzen mapes geomagnètics teòrics 
que permetran detectar anomalies 
magnètiques, és a dir, diferències 
entre el magnetisme teòric i 
l’observat en aquests punts. 

Aquest fet pot indicar, per exemple, 
la presència de minerals metàl·lics en 
profunditat.



  

El mètode sísmic

S’han emprat les ones que s’originen en l’hipocentre 
o focus del terratrèmol i que es propaguen des del 
punt superficial que li correspon i que s’anomena 
epicentre.

 Aquestes ones són ones elàstiques, tenen capacitat de 
reflexió i refracció, de forma semblant a les ones lluminoses.

S’enregistren en els sismògrafs (sismograma)

La major part dels coneixements sobre la composició i estructura de la Terra s’han 
obtingut a partir de l’estudi de la propagació de les ones sísmiques.



  

Es poden definir 2 tipus d’ones sísmiques:

Ones internes: 

Ones P (primàries o longitudinals). 

Ones S (secundàries o transversals)

Ones superficials: 

Ones L (Love)

Ones R (Rayleigh)

D’ambdós tipus d’ones, només les internes (ones P i ones S) tenen interès en 
l’estudi de l’estructura interna de la Terra.

Tipus d'ones sísmiques



  

El mètode sísmic: ones P

Per l'estudi de l'interior terrestre s'utilitzen dos tipus d'ones sísmiques:

ONES P = Ones longitudinals o primàries: Són les ones més ràpides, les primeres 
que es registren en el sismògraf. 

Produeixen una vibració de les partícules paral·lela a la direcció de propagació 
(les partícules es mouen primer endavant i després enrere, en la direcció 
d’avanç).

Es propaguen per qualsevol tipus de medi (sòlid o líquid). Com més rígid, més 
ràpides.



  

El mètode sísmic: ones S

ONES S = Ones transversals o secundàries: Són més lentes i arriben després de 
les P. 

Produeixen una vibració de les partícules perpendicular a la direcció de 
propagació de l'ona. 

Només es transmeten per medis sòlids, no es transmeten per medis fluids.



  

El mètode sísmic
Si estudiem la fórmula de la velocitat de les ones P i ones S, deduïm que: 

  velocitat ONES P   velocitat ONES S   

* Les ones es propaguen a més velocitat si els materials són més rígids i, a igualtat 
de rigidesa, es propaguen a més velocitat si són més densos.

* La velocitat de les ones P és superior, a la de la S, en qualsevol medi. 

* Les ones S no poden transmetre's en un medi sense rigidesa, com és el cas d'un 
medi líquid (la rigidesa =0).



  

El mètode sísmic: les discontinuïtats sísmiques

La zona d’ombra de les ones S és 
molt gran, i es situa just a l’altre 
extrem de l’epicentre d’un 
terratrèmol. 

Si les ones S no es propaguen pels 
fluids, podem deduir que existeix 
una capa fluida en l’interior de la 
Terra, just del diàmetre que ens 
marca aquesta zona d’ombra.

Els sismògrafs distribuïts per tot el planeta no reben totes les ones, existeixen 
regions on no es registren les ones que s'anomenen zones d’ombra sísmica.

Aquesta mateixa capa (el nucli extern) provoca en les ones P una refracció i canvi 
de velocitat que origina la zona d’ombra de les ones P.



  

El mètode sísmic: les discontinuïtats sísmiques

Les ones canvien de direcció (refracció) i modifiquen la velocitat al travessar un  
nou material. Aquest canvi en el comportament de les ones, que indica un canvi 
de material, s'anomena discontinuïtat sísmica. 

Una discontinuïtat geològica és una zona de contacte entre dues capes de la 
Terra amb característiques diferents. 

Els dos tipus de discontinuïtats són coincidents.



  

El mètode sísmic: les discontinuïtats sísmiques



  

Discontinuïtats de primer grau. Suposen variacions de gran magnitud en la 
velocitat de les ones sísmiques. 

- MOHOROVICIC o MOHO (a 10-60 Km) : Separació escorça-mantell. Suposa un 
gran augment en la velocitat de les ones.

- GUTENBERG (a 2.900 Km):  Separació mantell inferior-nucli extern. Les ones 
S no a travessen i les ones P disminueixen molt la velocitat.

Discontinuïtats de segon grau. Es troben on es donen petits canvis en les 

velocitats de les ones. 

- REPETTI (650 Km):  Separació mantell superior-inferior. Provoca una 
desacceleració de la velocitat de les ones.

- LEHMANN (5.155 Km):  Límit entre el nucli extern, fluid, i el nucli intern, 
sòlid. Es produeix un augment relativament important de la velocitat de les 
ones P.

El mètode sísmic: les discontinuïtats sísmiques

Existeix també una discontinuïtat "menor", però de gran interès, la capa de baixa 
velocitat, correspon a una zona compresa entre 100 i 250 km de profunditat en 
què s'origina un descens en la velocitat de les ones P i S.



  

El mètode sísmic: les discontinuïtats sísmiques



  

ESTRUCTURA INTERNA DE LA TERRA

Els mètodes d'estudi de l'interior de la terra 
permeten deduir que:

- interiorment la Terra està dividida en diverses 
capes concèntriques

- la composició varia amb la profunditat. 

Podem establir dos models d'estructura interna segons l'objecte d'estudi: 

- Model ESTÀTIC o QUÍMIC:  Segons la composició química dels seus materials 
hi podem distingir tres capes: escorça, mantell i nucli.

- Model DINÀMIC o FÍSIC: Les propietats físiques, en concret el 
comportament dinàmic dels materials, ens permeten distingir-hi quatre 
capes: litosfera, astenosfera, mesosfera i endosfera.



  

Model Estàtic versus Model Dinàmic



  

El model Estàtic o Químic



  

El model Estàtic o Químic

A partir del mètode sismològic, es pot dividir l'interior del planeta en tres grans 
capes concèntriques: escorça, mantell i nucli, separades entre si per superfícies de 
discontinuïtat sísmiques.

1. Nucli intern
discontinuïtat de Lehmann

2. Nucli extern
discontinuïtat de Gutenberg

3. Mantell inferior
discontinuïtat de Repetti

4. Mantell superior
discontinuïtat de Mohorovicic

5. Escorça



  

Basant-se en la composició química i en les discontinuïtats de 1r ordre del mètode 
sísmic, s'ha pogut diferenciar tres capes concèntriques amb característiques 
diferents:

ESCORÇA: Té un gruix de 3 a 70 km (discontinuïtat de Mohorovicic). Formada per 
elements lleugers, principalment oxigen i silici. Poc compacta. Distingim escorça 
continental (heterogènia, formada per roques sedimentàries, metamòrfiques i 
magmàtiques diverses) i l'escorça oceànica (homogènia i bàsicament formada per 
roques magmàtiques basàltiques).

MANTELL: Format per roques peridotites (riques en silici, magnesi i ferro). També 
hi distingim dues capes: el mantell superior, que si bé és sòlid, té una capa 
plàstica i el mantell inferior, segurament sòlid, i per la densitat que presenta es 
creu que té una composició equivalent a la d’alguns meteorits rics en silici, ferro i 
magnesi.

NUCLI: Té una composició metàl·lica on trobem ferro i níquel i quantitats menors 

de sofre i carboni. Hi podem diferenciar: el nucli extern, fins els 5100 km que se 

suposa  en estat líquid, i el nucli intern, sòlid i molt dens.

El model Estàtic o Químic



  

És la capa més superficial i més prima de la Terra. Està formada per roques que 
contenen oxigen (O), silici (Si), alumini (Al) i ferro (Fe). S’hi distingeixen l'escorça 
oceànica i l'escorça continental. 

Conté una capa sedimentària, una capa granítica (no hi és a l'escorça oceànica) i 
una capa basàltica.  

L'escorça (model estàtic)



  

* Escorça continental: El seu gruix varia entre 30 i 70 km. Formada per les zones emergides 
dels continents + plataformes continentals + talús continental. Està composta 
fonamentalment per silicats àcids (roques granítiques).

* Escorça oceànica: El seu gruix és d’uns 10 km. Forma els fons oceànics i està composta per 
 silicats bàsics (roques basàltiques). Més densa que l'escorça continental.

L'escorça (model estàtic)



  

L'escorça



  

L'escorça continental i l'escorça oceànica

La discontinuïtat de Conrad és una zona de transició localitzada entre 
l'escorça de composició granítica (escorça continental superior) i l'escorça de 
composició basàltica (escorça continental inferior), a una profunditat 
mitjana d'uns 15 quilòmetres (quan existeix, ja que no és detectable en tota 
l'escorça terrestre).



  

L'escorça



  

El mantell (model estàtic)

Situat entre l’escorça (discontinuïtat de Mohorovicic) i el nucli (discontinuïtat de 
Gutenberg). S'estén des dels 5-70 km de profunditat fins als 2.900 km. La Tº del 
mantell és molt elevada, entre 600°C i 3.700°C. 

Està constituït per unes roques més denses que les de l'escorça: bàsicament 
peridotita, roca formada per silicats de ferro i magnesi.

Es diferencia:

- un mantell superior o extern que s'estén fins uns 400 km de profunditat, fluid, 
viscós format principalment per roques peridotites: roques ultrabàsiques, 
majoritàriament compostes per olivina magnèsic (aprox. un 80%) i piroxè (aprox. 
un 20%).

- un mantell inferior o intern sòlid i de baixa plasticitat que s'estén fins 2.900 
km de profunditat. La seva composició és similar a la del mantell superior, però 
presenta una major densitat degut a un major empaquetament dels minerals. 



  

El mantell (model estàtic)



  

El mantell (model estàtic)



  

La composició del nucli és metàl·lica, i es calcula que majoritàriament està 
compost de ferro (85%), níquel (5%), i la resta d’elements no metàl·lics. És una 
capa molt densa (12-13 g/cm3).  

La temperatura al nucli és molt alta; pot arribar a ser de 4.500°C.

Al nucli s’hi diferencien dues zones, que deuen tenir una composició molt 
semblant: 

-el nucli extern, que arriba 
fins a 5.100 km de 
profunditat

- el nucli intern, que 
continua fins al centre de la 
Terra.

El nucli (model estàtic)



  

El model Dinàmic o Físic



  

El model Dinàmic o Físic

LITOSFERA (líthos = pedra): és la capa més superficial de la Terra sòlida que 
comprendria tota l'escorça i els primers quilòmetres del mantell fins a una 
profunditat que oscil·laria entre els 100 Km, sota les zones oceàniques i 300 Km, 
sota les àrees continentals. La litosfera està caracteritzada per la seva rigidesa. 
És sòlida i molt rígida; es troba dividida en plaques que es mouen sobre 
l’astenosfera.

ASTENOSFERA (asthenós = dèbil, tou): capa situada sota la litosfera, entre els 
100 i els 300 km i en la qual disminueix la velocitat de propagació de les ones 
sísmiques. Es força fluïda i poc rígida; per tant, té un comportament plàstic que 
permet el desplaçament de les plaques que té a sobre.

MESOSFERA (mésos = mig): capa situada entre els 300 i els 2.900 km, formada 
per part del M. Superior i tot el M. Inferior. És sòlida i rígida.

ENDOSFERA (éndos = dintre): capa més interna corresponent al nucli, dels 2.900 
als 6.370 km.



  

La litosfera (model dinàmic) 



  

L'astenosfera (model dinàmic) 



  

Estructura interna de la Terra: els dos models 



  

Estructura interna de la Terra: els dos models 



  

1 Litosfera

2 astenosfera

3 mesosfera

4 endosfera (nucli)

5 escorça oceànica

6 escorça continental

7 mantell superior

8 mantell inferior

9 nucli extern

10 nucli intern 

Estructura interna de la Terra: els dos models 
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