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1. Introdución 
A materia: liñas xerais 

A Xeoloxía é unha materia de carácter optativo para o alumnado de segundo de bacharelato, que 

precisa, para cursarse de forma satisfactoria, ter aprobado a bioloxía e xeoloxía de primeiro curso 

ou acreditar os coñecementos necesarios, como se establece no artigo 3.7º da Orde do 24 de xuño 

de 2008.  

Ao tratarse dunha materia que non forma parte das probas de selectividade, pode pensarse que ten 

menos interese ou importancia que as demais. Pero non é asi, senón que forma parte do currículo de 

2º de bacharelato en igualdade de condicions cás materias comúns e de modalidade. En concreto, o 

currículo de xeoloxía debe de contribuír a que o alumnado comprenda a interacción desta materia 

coa tecnoloxía e a sociedade, valorando a súa utilidade social e económica e a necesidade de 

coñecer e corrixir os impactos derivados da explotación dos recursos, a través da realización de 

traballos de investigación, da exploración de situacións e fenómenos relacionados coas ciencias da 

Terra, e o emprego, con autonomía crecente, das estratexias características da investigación 

científica. De feito, o seu estudo debe contribuír a construír no alumnado unha imaxe da ciencia e, 

en particular, da xeoloxía, non estática, entendendo que a provisionalidade da súas conclusións e 

teorías é unha das súas características fundamentais, así como favorecer o desenvolvemento do 

pensamento formal e, en definitiva, incidir na súa madurez e formación integral. 

A materia colaborará a  ampliar  as competencias que se desenvolveron ao longo do ensino básico, 

en especial: a competencia en comunicación lingüística, a competencia no coñecemento e na 

interacción co mundo físico, a competencia social e cidadá, o tratamento da información e a 

competencia dixital,  a  competencia para aprender a aprender e a autonomía e iniciativa persoal e 

desta forma contribuír a conseguir ao finalizar a etapa de ensino secundario, persoas competentes 

para exercer os seus dereitos cidadáns, que poidan participar na análise e propostas de solución de 

problemas de interese social, cunha visión crítica da realidade.  

Para abordar o seu estudo, de acordo coa Orde do 23 de xuño de 2009, os contidos desta materia 

preséntanse agrupados en cinco bloques. O primeiro é de contidos comúns e recolle procedementos 

transversais que deben estar presentes nos restantes bloques. Os catro restantes son  de contidos 

específicos, que se abordan en apartados sucesivos.  
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Libro de texto 

Autores: De Pedraza, J.; Segura M.; Carenas, B.; Roiz J.M.; Jimeno, G.; Martínez I.; Gómez J.R.; 

Hacar F.; Espejo A, 2003, Geología 2º de Bachillerato, ISBN: 84-667-2173-8, Ed. Grupo Anaya, 

Madrid. 

Distribución temporal das unidades 

O currículo desta materia figura na Orde do 23 de xuño de 2009. Os bloques de contidos específicos 

son: 

Bloque 1. A Terra como sistema. 

Bloque 2. O rexistro xeolóxico. 

Bloque 3. Historia da Terra e da vida. 

Bloque 4. Xeoloxía de España e de Galicia. 

Estes bloques de contidos distribúense en tres avaliacións e organízanse para o seu estudo en 

unidades didácticas (UD), dedicándolle unha  quincena a cada unha delas.  

A organización que se propón, e a súa correspondencia cos temas do libro de texto., é a seguinte: 

 
Avaliacións 

 
UD 

 
Temas de referencia no libro de texto de editorial Anaya 

 
 
Primeira avaliación 

 
 
 

1, 2, 3, 4 

- Tema 1. A orixe da Terra e da súa enerxía. 
- Tema 2. Os materiais terrestres: os minerais e as rochas. 
- Tema 3. A  estrutura e a composición da Terra. 
- Tema 4. Introdución aos procesos terrestres: a teoría da tectónica de placas. 

 
 
Segunda avaliación 

 
 

5, 6, 7, 8 

- Tema 5. O magmatismo e as rochas magmáticas. 
- Tema 6. O metamorfismo e as rochas metamórficas. 
- Tema 10. A diaxénese e as rochas sedimentarias. 
- Tema 7. O diastrofismo. 

 
 
Terceira avaliación 
 

 
 
10, 11, 12, 13  

- Tema 13.  Análise e reconstrución das cuncas sedimentarias. A estratigrafía. 
- Tema 14. A historia xeolóxica da Terra. 
- Tema 15. Evolución do territorio español no contexto da tectónica de placas. 
- Tema 16. Características xeolóxicas do territorio español. 
- Tema 17. Recursos minerais e enerxéticos do territorio español. 

 

Metodoloxía de estudo 

Nas ensinanzas a distancia, a aprendizaxe enténdese como un proceso activo no que o alumno é o 

protagonista principal, orientado e guiado polo profesor-titor a través dos diferentes tipos de 

titorías: lectivas e de orientación.  Este cambio de protagonismo supón que vostede debe asumir un 

papel máis activo na súa aprendizaxe, aprender a organizar os tempos de estudo, e a comunicarse e 

expresarse a través da realización de actividades, que lle van axudar a construír o seu propio 
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coñecemento. A través dos criterios de avaliación que se presentan en cada unha das unidades 

didácticas pode valorar en que medida vai conseguindo os obxectivos desta materia. Polo tanto, a 

educación a distancia debe entenderse como un proceso de “comunicación educativa”, que se pode 

romper se falla algún dos elementos.  

Apartados do traballo en cada unha das unidades 

Cada unidade didáctica consta dos seguintes apartados que debe ter en contar á hora de abordar o 
seu estudo: 

– Os criterios de avaliación que lle indican o que debe saber e o que debe ser capaz de resolver ao 
rematar o seu estudo da unidade.  

– As suxestións para o estudo, nas que se van recoller todos aquelas cuestións que se consideren 
imprescindibles para abordar eses contidos.  

– As actividades de autoavaliación, que debe empregar como recurso de aprendizaxe autónoma, xa 
que pode contrastar as súas respostas na guía. Desta forma pode valorar en que medida vai com-
prendendo e interpretando de forma adecuada os contidos que abrangue a unidade. 

– As actividades de titoría que realizará seguindo as indicacións que lle marque o profesor- titor co 
que resolverá as dúbidas que se lle presenten. 

As titorías lectivas e de orientación 

Para a aprendizaxe desta materia, como xa sabe, vai contar coa axuda e apoio do profesor –titor a 
través dunhas titorías presenciais, que serán de dous tipos: titorías lectivas e titorías de orientación. 
Nesta materia, vanse organizar da seguinte forma: 

� As titorías lectivas, de asistencia obrigatoria (agás en circunstancias acreditadas, previa petición 
do/a interesado/a), nas que se tratará de crear un clima que favoreza o interese pola materia e que 
permita a interacción entre iguais e entre o profesorado e o alumnado. Vanse utilizar para abor-
dar os aspectos fundamentais de cada tema, incidindo especialmente nos contidos procedemen-
tais. Tendo en conta que as unidades didácticas se organizan de forma quincenal, para cada unha 
delas empregaranse dúas titorías lectivas. A secuencia a seguir en cada unha delas será a seguin-
te:  

–  Comezarase situando o alumnado no momento actual do curso e dialogando de forma breve 
sobre as actividades realizadas na semana que termina e tratando de resolver as dúbidas maiorita-
rias ou que impidan o avance. 

–  Seguidamente se presentarán os contidos a programar para a semana que comeza, tratando de 
establecer as posibles relacións con outros temas xa estudados e incidindo nos aspectos máis 
complexos onde se observe unha maior falla de comprensión. Tratarase de relacionar os fenóme-
nos estudados na aula e os da vida cotiá, mediante análise de situacións concretas e comentarios 
de novas de actualidade. 

–  Por último, planificarase o traballo a levar a cabo nesa semana e as actividades a realizar, tratan-
do de dotar ao alumnado de ferramentas que lle permitan iniciarse nos métodos de investigación 
mediante a preparación de actividades nas que un dos obxectivos sexa o desenvolvemento de 
procedementos e a elaboración de informes, proxectos, pequenos traballos de investigación con 
propiedade e corrección. 

� Nas titorías de orientación, solucionaranse as dúbidas que se susciten no estudo dos 
contidos e actividades programados así como os problemas atopados no desenvolve-
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mento do seu traballo autónomo, tendo en conta as ideas previas. Tamén pode solicitar 
orientacións e consellos para o mellor aproveitamento do seu estudo.  

Lecturas recomendadas 

En cada unidade didáctica van figurar referencias específicas a lecturas e páxinas webs relacionadas 
con cada tema. Por iso, a continuación indícanse unha serie de libros e webs de caracter xeral que 
poden axudar a comprender mellor a materia: 

– Casquet, Cesar et al. 1984. La Tierra, planeta vivo. Colección Salvat Temas Clave. Ed. Aula 
Abierta Salvat. Barcelona. 

– Grupo Xabre (coordinador: Linllo J.). 1997. Xeoloxía. Síntese e documentos. Ed. Xerais. Vigo. 

– Mapa Geológico de España. Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Servicio de publi-
caciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

– Mapa Hidrogeológico de España. Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Servicio de 
publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

– Mapa Minero-Metalogénico de Galicia. Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Servi-
cio de publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

– Martínez de Pisón, Eduardo. 1982. El relieve de la Tierra. Colección Salvat Temas Clave. Ed. 
Aula Abierta Salvat. Barcelona. 

– Meléndez, Bermudo y Fuster, José Mª. 1984. Geología. Ed. Paraninfo.Madrid. 

– Schumamn, Walter. Rocas y minerales. 1988. Ed. Omega. Barcelona. 

– Tarbuck, Edward y Lutgens, Frederick. 2005. Ciencias de la Tierra. Una introducción a la geolo-
gía física. Ed. Pearson, Madrid. 

– Wegener, Alfred. 1983. El origen de los contientes y océanos. Ed Pirámide. 

Actividades de Xeoloxía: 

http://recursos.cnice.mec.es/biologia/ 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

http://www.biogeociencias.com 

http://www.educaguia.com/servicios/software/software.htm 

http://www.educasites.net/ 

Recursos varios: 

http://maps.google.es/ 

http://earth.google.es/ 

www.juntadeandalucia.es/averroes/html/../2008/../Fosiles_Guia.html 

www.portalciencia.net/paleofos.html 
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2. Unidade 1. A enerxía da Terra e a  súa 
procedencia  

2.1 Criterios de avaliación 
Ao finalizar esta unidade, o alumnado debería ser capaz de: 

� Explicar a orixe da Terra como planeta, segundo as teorías máis aceptadas na comunidade cien-
tífica.  

� Explicar a utilización da metodoloxía científica na formulación de hipóteses ante a orixe da Te-
rra e  así  ser capaz de establecer as diferenzas dos empregados desde posicións pseudocientífi-
cas. 

� Identificar as características da Terra e os movementos que realiza no espazo. 

� Describir o comportamento global do planeta Terra, considerando a orixe e natureza dos tipos 
de enerxía presentes, o fluxo e balance de enerxía e os procesos dinámicos que a caracterizan. 

� Coñecer as achegas da xeoloxía ao desenvolvemento social e económico e relacionar estas e 
outras actividades coa investigación xeolóxica.  

2.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese co tema 1 do libro de texto. Nela debe facer especial fincapé  nos 

seguintes contidos: 

– Orixe do sistema solar e da Terra. 

– Subsistemas que integran o sistema Terra. 

– Perspectiva global do funcionamento do sistema terrestre. 

– A Terra como sistema: forma, tamaño e densidade.  

– A enerxía terrestre: a súa orixe e consecuencias.  
– Fluxo e manifestacións da enerxía da Terra: a enerxía xeotérmica, a gravidade e o magnetismo. 

2.3 Actividades de autoavaliación 

Orixe do sistema solar e da Terra 

– Hipótese sobre a orixe do sistema solar: realice a actividade 1 da páxina 11 do libro de texto. 

– Hipótese sobre a orixe do sistema solar: realice a actividade 2 da páxina 11 do libro de texto. 

Manifestacións da enerxía da Terra: a enerxía xeoté rmica 

– Orixe da calor da Terra: realice a actividade 2 da páxina 17 do libro de texto. 
– Orixe da calor da Terra: realice a actividade 2 da páxina 26 do libro de texto. 
– Fluxo xeotérmico na vertical: realice a actividade 4 da páxina 26 do libro de texto. 
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– Fluxo xeotérmico na horizontal: realice a actividade 3 da páxina 17 do libro de texto. 

Manifestacións da enerxía da Terra: a gravidade 

– A gravidade, definición: realice a actividade 1 da páxina 21 do libro de texto. 
– Factores que inflúen na gravidade terrestre: realice a actividade 2 da páxina 21 do libro de texto. 
– A medición experimental da gravidade: realice a actividade 3 da páxina 21 do libro de texto. 

Manifestacións da enerxía da Terra: o magnetismo 

– Características do campo magnético terrestre: realice a actividade 2 da páxina 24 do libro de tex-
to. 

– Procedencia do campo magnético terrestre: realice a actividade 1 da páxina 24 do libro de texto. 

–  Variacións do campo magnético terrestre: realice a actividade 3 da páxina 24 do libro de texto. 

– Importancia xeolóxica do campo magnético terrestre: realice a actividade 4 da páxina 24 do libro 
de texto. 

2.4 Actividades de titoría 

Orixe do sistema solar e da Terra 

– Realice a actividade 3 da páxina 11 do libro de texto. 
– Realice a actividade 1 da páxina 26. 

Manifestacións da enerxía da Terra: a enerxía xeoté rmica 

– Realice a actividade 4 da páxina 27 do libro de texto. 
– Realice a actividade 1 da páxina 17. 

Manifestacións da enerxía da Terra: a gravidade 

– Realice a actividade 6 da páxina 26. 
– Defina xeoide e esferoide. 

Manifestacións da enerxía da Terra: o magnetismo 

– Realice a actividade 5 da páxina 26 do libro de texto. 
– Realice a actividade 7 da páxina 26. 
– Realice a actividade 8 da páxina 26. 
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3. Unidade 2. A estrutura da Terra e a 
súa composición  

3.1 Criterios de avaliación 
Ao finalizar esta unidade, o alumnado debería ser capaz de: 

� Coñecer como é a estrutura interna da materia mineral. 

� Describir as condicións ambientais nas que se teñen que formar os minerais. 

� Identificar e explicar os grupos de clasificación dos minerais e describir algunhas relacións sin-
xelas entre a composición química, a estrutura cristalina e o comportamento fisicoquímico. 

� Analizar a importancia dos minerais como fontes de metais e doutros produtos, e como obxectos 
estéticos. 

� Coñecer os principais tipos de rochas diferenciándoas pola súa xénese. 

� Diferenciar as diferentes clases de rochas magmáticas pola súa xénese e pola  súa textura. 

� Explicar o metamorfismo e analizar como se poden orixinar diferentes tipos de rochas segundo 
o tipo de metamorfismo. 

� Describir os tipos de rochas sedimentarias principais e comprender a súa xénese. 

� Identificar e clasificar os principais minerais e rochas, a partir de mostras, especialmente, os 
empregados en edificacións e noutras aplicacións de interese social e industrial. 

� Interpretar o ciclo das rochas e identificar os cambios que sofren para transformarse unhas nou-
tras segundo a súa xénese. 

3.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese co tema 2 do libro de texto. Nela debe facer especial fincapé  nos 

seguintes contidos: 

– Tipos de materiais xeolóxicos.  

– Concepto e mecanismos de formación dos minerais. 

– A natureza da materia mineral: estrutura interna da materia mineral. 

– Propiedades físicas que favorecen a  identificación dos minerais: cor, brillo, dureza, exfoliación. 

– Clasificación dos minerais. 

– Concepto de rocha. 
– Tipos de rochas, segundo a súa orixe, e ciclo das rochas (ciclo litolóxico). As rochas e a indus-

tria. 

– Xacementos minerais e minerais máis abundantes. Os recursos minerais. 

– Relacións da xeoloxía coa tecnoloxía e implicacións de ambas as dúas coa sociedade. 

3.3 Actividades de autoavaliación 
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Os minerais na Terra 

– Concepto de mineral: realice a actividade 1 da páxina 29 do libro de texto.  

– Concepto de mineral: realice a actividade 1 da páxina 52.  

Estrutura interna da materia mineral 

– Simetría e elementos de simetría: realice a actividade 1 da páxina 32. 

– Propiedades da materia mineral: realice a actividade 1 da páxina 33. 

Propiedades e clasificación dos minerais 

– Propiedades dos minerais: realice a actividade 4 da páxina 52. 

– Clasificación dos minerais: realice a actividade 1 da páxina 41. 

– Clasificación dos minerais: realice a actividade 2 da páxina 41. 

– Clasificación dos minerais: realice a actividade 3 da páxina 41. 

As rochas 

– Concepto de rocha. Defina rocha. 
– Ambientes de formación das rochas: realice a actividade 1 da páxina 45 do libro de texto. 

– Ciclo litolóxico: realice a actividade 2 da páxina 45. 

Recursos minerais e de reserva 

– Concepto de reserva e de recurso: realice a actividade 1 da páxina 51. 
– Depósito mineral: realice a actividade 2 da páxina 51. 

3.4 Actividades de titoría 

Os minerais na Terra 

– Nomee os principais elementos xeoquímicos. 

– Cales son os factores que inflúen na formación dun mineral? 

Estrutura interna da materia mineral 

– Realice a actividade 2 da páxina 32 do libro de texto. 
– Realice a actividade 5 da páxina 52. 

Propiedades e clasificación dos minerais 

– Realice a actividade 6 da páxina 52. 
– Realice a actividade 2 da páxina 52. 
– Realice a actividade 3 da páxina 52. 
– Realice a actividade 11 da páxina 52. 
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As rochas 

– Clasifique as rochas pola súa orixe. 
– Defina textura e estrutura das rochas. 

Recursos minerais e de reserva 

– Realice a actividade 7 da páxina 52. 
– Realice a actividade 3 da páxina 51. 

4. Unidade 3. A estrutura da Terra e a 
súa composición  

4.1 Criterios de avaliación 
Ao finalizar esta unidade, o alumnado debería ser capaz de: 

– Coñecer e valorar o emprego da metodoloxía científica para coñecer a estrutura e a composición 
do interior da Terra e  así  ser capaz de establecer as diferenzas dos empregados desde posicións 
pseudocientíficas. 

– Coñecer os métodos que se utilizan para coñecer o interior da Terra. 

– Analizar os fundamentos do método sísmico como forma de coñecer o interior terrestre. 

– Describir a estrutura interna do planeta a partir dos modelos das xeosferas. 

– Comprender as aplicacións dos métodos xeofísicos baseados no estudo da gravidade e do magne-
tismo para o estudo da codia terrestre e das súas peculiaridades. 

– Valorar o coñecemento interno do planeta e as técnicas que se empregan, polas súas repercusións 
no ámbito social e económico, na prospección de minerais. 

4.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese co tema 3 do libro de texto. Nela debe facer especial fincapé  nos 

seguintes contidos: 

– Métodos de estudo e principios básicos da xeoloxía. A súa relación con outras ciencias. 

– Evolución histórica do coñecemento xeolóxico. Logros e limitacións. 

– Os métodos directos de estudo da Terra. 

– Os métodos indirectos de estudo da Terra: o método sísmico e os meteoritos. 

– Ideas históricas sobre a estrutura, composición e dinámica da Terra. 

– Estrutura e orixe das diferentes capas da Terra: atmosfera, hidrosfera e xeosfera. 

– Divisións xeoquímicas e dinámicas do interior da Terra. 
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4.3 Actividades de autoavaliación 

Métodos para o estudo da Terra 

– Métodos directos: realice a actividade 1 da páxina 55 do libro de texto. 

– Métodos indirectos: realice a actividade 1 da páxina 60. 

– Métodos indirectos: realice a actividade 2 da páxina 60. 

– Métodos indirectos: realice a actividade 3 da páxina 60. 

Estrutura en capas da Terra: atmosfera e hidrosfera  

– Orixe das capas da Terra: realice a actividade 1 da páxina 80 do libro de texto. 
– Atmosfera: realice a actividade 1 da páxina 67. 

– Atmosfera: realice a actividade 2 da páxina 67. 

– Atmosfera: realice a actividade 4 da páxina 67. 

– Hidrosfera: realice a actividade 2 da páxina 71. 
– Hidrosfera: realice a actividade 4 da páxina 71. 

Estrutura en capas da Terra: a xeosfera 

– As descontinuidades: realice a actividade 1 da páxina 73 do libro de texto. 
– As descontinuidades: realice a actividade 2 da páxina 73. 
– As descontinuidades: realice a actividade 3 da páxina 73. 
– Divisións xeoquímicas da Terra: realice a actividade 1 da páxina 77. 

– Divisións xeoquímicas da Terra: realice a actividade 2 da páxina 77. 

– Divisións dinámicas da Terra: realice a actividade 1 da páxina 79. 

– Divisións dinámicas da Terra: realice a actividade 2 da páxina 79. 

4.4 Actividades de titoría 

Métodos para o estudo da Terra 

– Realice a actividade 6 da páxina 80. 
– Realice a actividade 9 da páxina 80. 
– Realice a actividade 10 da páxina 80. 
– Realice a actividade 4 da páxina 60. 

Estrutura en capas da Terra: atmosfera e hidrosfera  

– Realice a actividade 3 da páxina 67. 
– Realice a actividade 4 da páxina 80. 
– Realice a actividade 5 da páxina 80. 
– Realice a actividade 3 da páxina 71. 
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Estrutura en capas da Terra: a xeosfera 

– Realice a actividade 3 da páxina 80. 
– Realice a actividade 2 da páxina 80. 
– Realice a actividade 3 da páxina 77. 
– Realice a actividade 3 da páxina 79. 
– Realice a actividade 7 da páxina 80. 
– Realice a actividade 8 da páxina 80. 

5. Unidade 4. A teoría da tectónica de 
placas  

5.1 Criterios de avaliación 
Ao finalizar esta unidade, o alumnado debería ser capaz de: 

– Analizar o proceso histórico ata chegar á teoría da tectónica de placas e valorar a pescuda da 
ciencia e a súa interpretación a través de modelos. 

– Coñecer  as ideas básicas da tectónica de placas e o concepto de placa litosférica. 
– Identificar os tres tipos de bordos das placas. 
– Interpretar as causas do movemento continuo das placas. 

– Explicar a correlación das zonas de risco xeolóxico coa distribución das placas e dos tipos de 
límites entre elas. 

– Analizar e valorar as consecuencias do movemento das placas litosféricas. 

– Valorar o coñecemento interno do planeta e as técnicas que se empregan, polas súas repercusións 
no ámbito social e económico, como a prevención de catástrofes naturais. 

5.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese co tema 4 do libro de texto. Nela debe facer especial fincapé nos 

seguintes contidos: 

– Primeiras ideas e evolución da teoría da deriva continental e da tectónica de placas. 

– Concepto de placa litosférica. 
– As placas litosféricas e os seus movementos. 

– Os bordos de placa e a súa evolución: o  ciclo de Wilson. 

– Causas do movemento das placas. 

5.3 Actividades de autoavaliación 

Hipóteses sobre a dinámica terrestre 

– Hipóteses oroxénicas: realice a actividade 1 da páxina 85 do libro de texto. 
– Hipóteses fixistas: realice a actividade 2 da páxina 85. 
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– Hipóteses mobilistas: realice a actividade 3 da páxina 85. 

Antecedentes á tectónica de placas 

– Teoría de Wegener: realice a actividade 1 da páxina 91. 

– Teoría de Wegener: realice a actividade 2 da páxina 91. 

– Expansión do fondo oceánico: realice a actividade 4 da páxina 91. 
– Expansión do fondo oceánico: realice a actividade 5 da páxina 91. 

Teoría das placas litosféricas 

– Teoría da tectónica de placas: realice a actividade 1 da páxina 96. 
– Estrutura horizontal das placas litosféricas: realice a actividade 2 da páxina 96. 
– Bordos de placas: realice a actividade 3 da páxina 96. 

Movemento de placas e ciclo de Wilson 

– Movemento das placas: realice a actividade 1 da páxina 102. 

– Orixe do movemento das placas: realice a actividade 3 da páxina 102. 

– Ciclo de Wilson: realice a actividade 4 da páxina 102. 

– Ciclo de Wilson: realice a actividade 5 da páxina 102. 

Tectónica de placas e procesos xeolóxicos en zonas intraplaca 

– Oroxénese: realice a actividade 1 da páxina 107. 
– Tipos de oróxenos: realice a actividade 3 da páxina 107. 
– Fenómenos mecánicos: realice a actividade 1 da páxina 109. 

– Fenómenos térmicos: realice a actividade 3 da páxina 109. 

5.4 Actividades de titoría 

Hipóteses sobre a dinámica terrestre 

– Realice a actividade 1 da páxina 110 do libro de texto. 
– Explique a hipótese da corrente magmática do manto. 

Antecedentes á tectónica de placas 

– Realice a actividade 2 da páxina 110. 
– Realice a actividade 3 da páxina 110. 
– Realice a actividade 3 da páxina 91. 
– Realice a actividade 6 da páxina 91. 

Teoría das placas litosféricas 

– Realice a actividade 7 da páxina 110. 
– Realice a actividade 10 da páxina 110. 
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Movemento de placas e ciclo de Wilson 

– Realice a actividade 6 da páxina 110. 
– Realice a actividade 10 da páxina 110. 
– Realice a actividade 8 da páxina 110. 
– Realice a actividade 11 da páxina 110. 

Tectónica de placas e procesos xeolóxicos en zonas intraplaca 

– Realice a actividade 2 da páxina 107. 
– Realice a actividade 2 da páxina 109. 
– Realice a actividade 5 da páxina 110. 
– Realice a actividade 9 da páxina 110. 

6. Unidade 5. Procesos xeolóxicos e pe-
troxenéticos: o magmatismo e as ro-
chas magmáticas  

6.1 Criterios de avaliación 
Ao finalizar esta unidade, o alumnado debería ser capaz de: 

– Coñecer o concepto de magmatismo e identificar os factores que controlan este proceso. 

– Describir como se forman as rochas magmáticas. 

– Distinguir os distintos grupos de rochas, atendendo á súa textura. 
– Analizar a importancia das achegas nas investigacións xeolóxicas e das técnicas que se empre-

gan, polas súas repercusións no ámbito social e económico, na predición e prevención de mani-
festacións volcánicas.  

– Identificar as principais rochas magmáticas de Galicia.  

– Valorar a importancia económica das rochas magmáticas como recurso mineiro para a constru-
ción e outros usos. 

6.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese co tema 5 do libro de texto. Nela debe facer especial fincapé nos 

seguintes contidos: 

– Orixe e composición do magma.  

– Clasificación das rochas magmáticas: segundo a consolidación magmática e a textura. 

– O magmatismo na tectónica de placas.  

– As manifestacións volcánicas e a vida humana.  

– Rochas magmáticas de interese industrial. 

– As rochas magmáticas na paisaxe de Galicia. 
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6.3 Actividades de autoavaliación 

Os magmas: orixe, composición e propiedades 

– Formación dos magmas: realice a actividade 1 da páxina 115 do libro de texto. 

– Formación dos magmas: realice a actividade 2 da páxina 115. 

– Composición dos magmas: realice a actividade 5 da páxina 115. 

– Propiedades dos magmas. Realice a actividade 4 da páxina 115. 

Evolución e tipos de magmas 

– A cristalización: realice a actividade 2 da páxina 138. 
– Diferenciación magmática: realice a actividade 2 da páxina 119. 

– Tipos de magmas: realice a actividade 8 da páxina 138. 

Rochas magmáticas e actividade magmática plutónica 

– Rochas magmáticas: realice a actividade 1 da páxina 126. 

– Rochas magmáticas: realice a actividade 2 da páxina 126. 

– Actividade magmática e plutónica: realice a actividade 1 da páxina 128. 

– Actividade magmática e plutónica: realice a actividade 2 da páxina 128. 

O vulcanismo 

– Factores das erupcións volcánicas: realice a actividade 1 da páxina 133. 
– Produtos de emisión volcánica: realice a actividade 2 da páxina 133. 

– Erupcións volcánicas: realice a actividade 1 da páxina 137. 
– Edificios volcánicos: realice a actividade 3 da páxina 137. 

6.4 Actividades de titoría 

Os magmas: orixe, composición e propiedades 

– Realice a actividade 3 da páxina 115 do libro de texto. 
– Realice a actividade 6 da páxina 115. 
– Realice a actividade 4 da páxina 138. 

Evolución e tipos de magmas 

– Realice a actividade 1 da páxina 138. 
– Realice a actividade 3 da páxina 138. 
– Realice a actividade 3 da páxina 119. 
– Realice a actividade 1 da páxina 119. 

Rochas magmáticas e actividade magmática plutónica 

– Realice a actividade 5 da páxina 138. 
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– Realice a actividade 6 da páxina 138. 
– Realice a actividade 7 da páxina 138. 
– Realice a actividade 3 da páxina 128. 

O vulcanismo 

– Realice a actividade 3 da páxina 133. 
– Realice a actividade 2 da páxina 137. 

7. Unidade 6. Procesos  xeolóxicos e pe-
troxenéticos: o metamorfismo e as 
rochas metamórficas 

7.1 Criterios de avaliación 
Ao finalizar esta unidade, o alumnado debería ser capaz de: 

– Coñecer o concepto de metamorfismo e identificar os factores que controlan este proceso. 

– Interpretar como se poden orixinar diferentes rochas segundo o tipo de metamorfismo que actúe. 

– Distinguir os distintos grupos de rochas, atendendo á súa estrutura e composición. 

– Identificar as principais rochas metamórficas de Galicia. 

– Valorar a importancia económica das rochas metamórficas como recurso mineiro para a constru-
ción e outros usos. 

7.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese co tema 6 do libro de texto. Nela debe facer especial fincapé nos 

seguintes contidos: 

– Orixe e composición do magma.  

– Concepto de metamorfismo e factores que o causan.  

– Efectos do metamorfismo nas rochas. 

– Tipos de metamorfismo: metamorfismo de contacto, metamorfismo rexional e dinamometamor-
fismo.  

– Clasificación das rochas metamórficas: segundo a composición mineralóxica da rocha orixinal e 
a estrutura.  

– O metamorfismo no contexto da tectónica de placas.  

– Rochas metamórficas de interese industrial.  

– As rochas metamórficas na paisaxe de Galicia. 
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7.3 Actividades de autoavaliación 

O metamorfismo: causas e efectos 

– Concepto de metamorfismo: realice a actividade 1 da páxina 142 do libro de texto. 

– Concepto de metamorfismo: realice a actividade 2 da páxina 142. 

– Factores do metamorfismo: realice a actividade 3 da páxina 142. 

– Efectos do metamorfismo: realice a actividade 1 da páxina 146. 

– Efectos do metamorfismo: realice a actividade 2 da páxina 146.  

Descrición e tipos de metamorfismo 

– Conceptos descritivos: realice a actividade 1 da páxina 149. 
– Conceptos descritivos: realice a actividade 2 da páxina 149. 
– Tipos de metamorfismo: realice a actividade 9 da páxina 162. 

Rochas metamórficas. As facies metamórficas 

– Clasificación xeral das rochas metamórficas: realice a actividade 1 da páxina 158. 

– Clasificación das rochas pola súa composición mineralóxica: realice a actividade 2 da páxina 
158. 

– Clasificación das rochas pola estrutura: realice a actividade 3 da páxina 158. 
– Facies metamórficas: realice a actividade 1 da páxina 160. 

– Facies metamórficas: realice a actividade 2 da páxina 160. 

7.4 Actividades de titoría 

O metamorfismo: causas e efectos 

– Realice a actividade 4 da páxina 142 do libro de texto. 
– Realice a actividade 5 da páxina 142. 
– Realice a actividade 1 da páxina 162. 
– Realice a actividade 2 da páxina 162. 
– Realice a actividade 3 da páxina 146. 

Descrición e tipos de metamorfismo 

– Realice a actividade 3 da páxina 162. 
– Realice a actividade 4 da páxina 162. 
– Realice a actividade 5 da páxina 162. 

Rochas metamórficas. As facies metamórficas 

– Realice a actividade 6 da páxina 162. 
– Realice a actividade 7 da páxina 162. 
– Realice a actividade 11 da páxina 162. 
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– Realice a actividade 10 da páxina 162. 
– Realice a actividade 3 da páxina 160. 

8. Unidade 7. Procesos sedimentarios e 
rochas sedimentarias 

8.1 Criterios de avaliación 
Ao finalizar esta unidade, o alumnado debería ser capaz de: 

– Describir os procesos xeolóxicos exóxenos e explicar a súa importancia no modelado da paisaxe.  

– Coñecer como se orixinan as rochas sedimentarias. 

– Distinguir os tipos de rochas sedimentarias, atendendo a súa orixe. 

– Identificar as principais rochas sedimentarias de Galicia.  

– Valorar a importancia económica das rochas sedimentarias como recurso mineiro para a constru-
ción e outros usos. 

8.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese cos temas  8 e 10 do libro de texto. Nela debe facer especial fincapé nos 

seguintes contidos: 

– Visión xeral dos procesos exóxenos (tema 8 do libro de texto). 

– A erosión da superficie terrestre: axentes, modelado do relevo.  

– As facies sedimentarias: identificación e interpretación.  

– As rochas sedimentarias: concepto e formación. 

– Clasificación das rochas sedimentarias: pola súa orixe.   

– Rochas sedimentarias de interese industrial. 

– As rochas sedimentarias na paisaxe de Galicia. 

8.3 Actividades de autoavaliación 

Rochas sedimentarias: concepto e formación 

– Concepto de rocha sedimentaria: realice a actividade 1 da páxina 258 do libro de texto. 

– Formación de rocha sedimentaria: realice a actividade 1 da páxina 241. 

– Formación de rocha sedimentaria: realice a actividade 2 da páxina 241. 

Características das rochas sedimentarias 

– Características das rochas sedimentarias: realice a actividade 1 da páxina 246. 

– Textura das rochas sedimentarias: realice a actividade 2 da páxina 246. 

– Estrutura das rochas sedimentarias: realice a actividade 3 da páxina 258. 
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– Composición das rochas sedimentarias: realice a actividade 3 da páxina 246. 

Clasificación das rochas sedimentarias e combustibl es fósiles 

– Clasificación das rochas sedimentarias: realice a actividade 6 da páxina 258. 

– Clasificación das rochas sedimentarias: realice a actividade 12 da páxina 258. 

– Combustibles fósiles: realice a actividade 7 da páxina 258 do libro de texto. 

– Combustibles fósiles: realice a actividade 13 da páxina 258. 

Rochas sedimentarias e tectónica de placas 

– Áreas tectónicas: realice a actividade 2 da páxina 257. 
– Áreas tectónicas activas: realice a actividade 10 da páxina 258. 

8.4 Actividades de titoría 

Rochas sedimentarias: concepto e formación 

– Realice a actividade 11 da páxina 258. 
– Realice a actividade 2 da páxina 258. 
– Realice a actividade 3 da páxina 241. 

Características das rochas sedimentarias 

– Realice a actividade 4 da páxina 258. 
– Realice a actividade 5 da páxina 258. 

Clasificación das rochas sedimentarias e combustibl es fósiles 

– Realice a actividade 8 da páxina 258. 
– Realice a actividade 9 da páxina 258. 
– Realice a actividade 14 da páxina 258. 

Rochas sedimentarias e tectónica de placas 

– Indique as características presentadas por sedimentación en áreas pasivas. 

– Indique as características presentadas por sedimentación en áreas de subducción. 

– Indique as características presentadas por sedimentación en marxes converxentes de  colisión 
intercontinental. 

9. Unidade 8. O diastrofismo  

9.1 Criterios de avaliación 
Ao finalizar esta unidade, o alumnado debería ser capaz de: 

– Coñecer o concepto de deformación e esforzo, así como os factores que inflúen neles. 
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– Explicar a relación entre a intensidade do esforzo e a deformación sufrida por unha rocha deter-
minada. 

– Recoñecer os tipos de deformación que experimentan os estratos e os elementos que os defor-
man. 

– Interpretar e distinguir no terreo a existencia de diferentes estruturas como pregamentos e fallas. 

– Relacionar os procesos dinámicos internos da Terra como a orixe das deformacións da capa máis 
superficial da codia. 

– Valorar a importancia das achegas nas investigacións xeolóxicas e das técnicas que se empregan, 
polas súas repercusións no ámbito social e económico na prevención de terremotos. 

9.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese co tema 7 do libro de texto. Nela debe facer especial fincapé  nos 

contidos deste tema relacionados coa xeoloxía aplicada: 

– Identificación de contactos magmáticos e metamórficos en contactos xeolóxicos. 

– Recoñecemento e clasificación de pregamentos. 

– Identificación de fallas, reconstrución relativa dos bloques, dos esforzos que as xeran e clasifica-
ción das mesmas. 

– Identificación das fosas e macizos tectónicos e cabalgamentos. 

– Situación no espazo de estruturas tectónicas mediante ángulos referidos ao plano de falla ou ao 
plano axial do pregamento. 

– Representación cartográfica de fallas e pregamentos. Actividades de autoavaliación. 

9.3 Actividades de autoavaliación 

O diastrofismo e as súas causas. Deformación das ro chas 

– Concepto de diastrofismo: realice a actividade 1 da páxina 165 do libro de texto. 

– Esforzos tectónicos: realice a actividade 2 da páxina 165. 
– Deformacións: realice a actividade 1 da páxina 167. 

– Factores de deformación: realice a actividade 3 da páxina 167. 

Deformacións das rochas: pregamentos, fallas e diác lases 

– Pregamentos: realice a actividade 1 da páxina 168. 

– Pregamentos: realice a actividade 2 da páxina 168. 

– Fallas e diáclases: realice a actividade 3 da páxina 188. 
– Fallas e diáclases: realice a actividade 4 da páxina 188. 

Cabalgamento e mantos. Diapirismo 

– Cabalgamento e mantos: realice a actividade 1 da páxina 177 do libro de texto. 

– Cabalgamento e mantos: realice a actividade 2 da páxina 177. 

– Cabalgamento e mantos: realice a actividade 5 da páxina 188. 

– Diapirismo: realice a actividade 2 da páxina 179. 
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Niveis estruturais e estilos tectónicos. Os terremo tos 

– Niveis estruturais: realice a actividade 1 da páxina 180. 
– Estilos tectónicos: realice a actividade 2 da páxina 180. 
– Os terremotos: realice a actividade 1 da páxina 186. 

– Os terremotos: realice a actividade 2 da páxina 186. 

– Os terremotos: realice a actividade 9 da páxina 188. 

9.4 Actividades de titoría 

O diastrofismo e as súas causas. Deformación das ro chas 

– Realice a actividade 2 da páxina 167. 
– Realice a actividade 1 da páxina 188. 
– Realice a actividade 2 da páxina 188. 

Deformacións das rochas: pregamentos, fallas e diác lases 

– Realice a actividade 3 da páxina 168. 
– Explique a diferenza entre diáclase e falla. 
– Describa os elementos dunha falla. 

– Asociacións de fallas: defina e debuxe un horst e unha fosa tectónica. 

Cabalgamento e mantos. Diapirismo 

– Realice a actividade 3 da páxina 177. 
– Realice a actividade 6 da páxina 188. 
– Realice a actividade 12 da páxina 188. 

Niveis estruturais e estilos tectónicos. Os terremo tos 

– Realice a actividade 3 da páxina 186. 
– Realice a actividade 7 da páxina 188. 
– Realice a actividade 8 da páxina 188. 
– Realice a actividade 10 da páxina 188. 

10. Unidade 9.  Análise estratigráfica das 
cuncas sedimentarias  

10.1 Criterios de avaliación 
Ao finalizar esta unidade, o alumnado debería ser capaz de: 

– Explicar o que representa unha columna estratigráfica. 

– Describir os principios que se utilizan para a interpretación das rochas sedimentarias. 
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– Xustificar a importancia dos fósiles en xeoloxía, como indicadores do tempo.  

– Aplicar criterios cronolóxicos e reconstruír a historia xeolóxica dunha zona. 
– Utilizar satisfactoriamente a táboa cronoestratigráfica. 

– Diferenciar os distintos métodos de datación absoluta e relativa. 

– Identificar en cortes xeolóxicos sinxelos as distintas formacións xeolóxicas (fosilizacións, intru-
sións magmáticas, transgresións e regresións mariñas, erosión, pregamento, etc.), e o tipo de con-
tacto entre elas.  

– Utilizar un mapa topográfico e manexar adecuadamente os cambios de escala para facer cálculo 
de distancias, marcar a rede hidrográfica dunha zona…  

10.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese co tema 13 do libro de texto. Nela debe facer especial fincapé nos 

contidos deste tema relacionados coa xeoloxía aplicada, como son os cortes xeolóxicos e a súa 

interpretación: 

– Ordenación de estratos seguindo o principio de superposición. 
– Detección e interpretación de descontinuidades estratigráficas en cortes xeolóxicos e fotografías. 
– Datar acontecementos por métodos estratigráficos nun corte xeolóxico. 

– Identificación do modelado a establecer o carácter erosivo ou deposicional. 

– Establecemento do carácter transgresivo ou regresivo de porcións ou da totalidade dunha serie 
estratigráfica. 

– Secuenciación dos acontecementos xeolóxicos.  

– Clasificación de todas as rochas presentes nos cortes xeolóxicos. 
– Identificar en cortes e mapas sinxelos as diferentes formacións litolóxicas e as idades. 

10.3 Actividades de autoavaliación 

Tempo en xeoloxía. Principios de interpretación xeo lóxica  

– Tempo en xeoloxía: realice a actividade 1 da páxina 299 do libro de texto. 

– Tempo en xeoloxía: realice a actividade 3 da páxina 299. 

– Principios de interpretación xeolóxica: realice a actividade 2 da páxina 303. 
– Principios de interpretación xeolóxica: realice a actividade 3 da páxina 322. 

Nocións básicas de estratigrafía 

– Características dos estratos: realice a actividade 1 da páxina 307. 
– Estratificación: realice a actividade 2 da páxina 307. 
– Descontinuidades estratigráficas: realice a actividade 2 da páxina 311. 
– Correlación estratigráfica: realice a actividade 1 da páxina 312. 
– Facies estratigráfica: realice a actividade 2 da páxina 312. 
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Unidades estratigráficas. Datación en xeoloxía. Cor tes xeolóxicos 

– Unidades estratigráficas: realice a actividade 1 da páxina 315. 
– Unidades estratigráficas: realice a actividade 2 da páxina 315. 
– Datación en xeoloxía: realice a actividade 1 da páxina 319. 
– Datación en xeoloxía: realice a actividade 2 da páxina 319. 

10.4 Actividades de titoría 

Tempo en xeoloxía. Principios de interpretación xeo lóxica  

– Realice a actividade 2 da páxina 299 do libro de texto. 
– Realice a actividade 1 da páxina 303. 
– Realice a actividade 3 da páxina 303. 
– Realice a actividade 1 da páxina 322. 
– Realice a actividade 2 da páxina 322. 

Nocións básicas de estratigrafía 

– Realice a actividade 3 da páxina 307. 
– Realice a actividade 1 da páxina 311. 
– Realice a actividade 3 da páxina 311. 
– Realice a actividade 5 da páxina 322. 
– Realice a actividade 6 da páxina 322. 

Unidades estratigráficas. Datación en xeoloxía. Cor tes xeolóxicos 

– Realice a actividade 3 da páxina 315. 
– Realice a actividade 3 da páxina 319. 
– Realice a actividade 7 da páxina 322. 
– Realice a actividade 8 da páxina 322. 

11. Unidade 10. A historia do planeta  

11.1 Criterios de avaliación 
Ao finalizar esta unidade, o alumnado debería ser capaz de: 

– Explicar como a dinámica das  placas litosféricas afecta a evolución biolóxica. 

– Analizar feitos ou acontecementos do pasado, tendo en conta a escala e división do tempo xeoló-
xico, a posibilidade de que sucedan acontecementos graduais ou catastróficos e a fiabilidade dos 
procedementos para a obtención. 

– Utilizar modelos básicos do funcionamento terrestre que poñan de manifesto os procesos e fe-
nómenos xeolóxicos que poden afectar o clima e a biosfera. 
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– Describir as causas externas e internas ao sistema climático que puideron orixinar os cambios 
climáticos no pasado, e analizar e interpretar as analoxías e diferenzas coas modificacións de cer-
tas variables que se están producindo na actualidade. 

– Interpretar as posibles causas das extincións masivas acontecidas ao longo da historia da Terra. 

11.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese co tema 14 do libro de texto. Nela debe facer especial fincapé nos 

seguintes contidos: 

– A cronoloxía da historia da Terra: o problema da escala temporal. 

– Os tempos  precámbricos: evolución paleoxeográfica. Características da atmosfera e do clima. A 
aparición da vida. 

– O Fanerozoico: evolución paleoxeográfica. Características da atmosfera e do clima. Evolución 
biolóxica. 

– As extincións na historia da Terra: principais extincións en masa acontecidas na historia da Terra 
e as súas posibles causas. 

11.3 Actividades de autoavaliación 

Cronoloxía da historia da Terra. Os tempos precámbr icos  

– Cronoloxía da historia da Terra: realice a actividade 1 da páxina 348 do libro de texto. 
– A Terra no Arcaico: realice a actividade 1 da páxina 329. 
– A Terra no Arcaico: realice a actividade 2 da páxina 329. 
– A Terra no Proterozoico: realice a actividade 1 da páxina 333. 
– A Terra no Proterozoico: realice a actividade 2 da páxina 333. 

A Terra no Fanerozoico: Paleozoico e Mesozoico 

– O Paleozoico: realice a actividade 5 da páxina 348. 
– O Paleozoico: realice a actividade 1 da páxina 338. 
– O Paleozoico: realice a actividade 3 da páxina 338. 
– O Mesozoico: realice a actividade 1 da páxina 342. 

– O Mesozoico: realice a actividade 2 da páxina 342. 

A Terra no Fanerozoico: Cenozoico. As extincións 

– O Cenozoico: realice a actividade 1 da páxina 347. 
– O Cenozoico: realice a actividade 2 da páxina 347. 
– As extincións: realice a actividade 3 da páxina 347. 
– As extincións: realice a actividade 8 da páxina 348. 

11.4 Actividades de titoría 
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Cronoloxía da historia da Terra. Os tempos precámbr icos  

– Realice a actividade 2 da páxina 348. 
– Realice a actividade 3 da páxina 348. 
– Realice a actividade 3 da páxina 329. 
– Realice a actividade 4 da páxina 348. 
– Realice a actividade 3 da páxina 333. 

A Terra no Fanerozoico: Paleozoico e Mesozoico 

– Realice a actividade 2 da páxina 338. 
– Realice a actividade 6 da páxina 348. 
– Realice a actividade 7 da páxina 348. 
– Realice a actividade 3 da páxina 342. 
– Realice a actividade 12 da páxina 348. 

A Terra no Fanerozoico: Cenozoico. As extincións 

– Realice a actividade 8 da páxina 348. 
– Realice a actividade 10 da páxina 348. 
– Realice a actividade 11 da páxina 348. 

12. Unidade 11. Xeoloxía de España e de 
Galicia  

12.1 Criterios de avaliación 
Ao finalizar esta unidade, o alumnado debería ser capaz de: 

– Analizar a dinámica das placas litosféricas e os trazos básicos da xeoloxía de España, e relacio-
nalos coas diferenzas na actividade sísmica duns lugares a outros. 

– Describir as grandes formacións xeolóxicas que existen no territorio español. 

– Describir os diferentes procesos xeolóxicos que tiveron lugar no contexto de España.  
– Relacionar as características más destacadas da xeoloxía de Galicia coa evolución xeolóxica da 

península Ibérica.  

– Relacionar a xeoloxía de España coas zonas de risco xeolóxico e explicar, de forma razoada, a 
distribución do perigo de fenómenos sísmicos e volcánicos no territorio español e, en particular, 
en Galicia. 

12.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese co tema 15 e 16  do  libro de texto. Nela debe facer especial fincapé nos 

seguintes contidos: 
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– Evolución do territorio español no marco da tectónica de placas: evolución da placa ibérica (en 
particular, o referente a Galicia) e das illas Canarias. 

– As grandes formacións xeolóxicas peninsulares e insulares.  

– A España hercínica: Galicia.  
– As formacións xeolóxicas do terciario: cordilleiras alpinas e depresións. 

– O vulcanismo peninsular e insular. 

– Zonas de risco sísmico e volcánico elevado, na actualidade en España e Galicia. 

12.3 Actividades de autoavaliación 

A España da placa Ibérica. Evolución da placa ibéri ca:Precámbrico  

– Características da Placa ibérica: realice a actividade 1 da páxina 351 do libro de texto. 
– Placa ibérica no Precámbrico: realice a actividade 3 da páxina 351. 

– Placa ibérica no Precámbrico: realice a actividade 4 da páxina 351. 

Evolución da placa ibérica: Paleozoico, Mesozoico e  Terciario. Evolución tectónica das illas 
Canarias. 

– Placa ibérica no Paleozoico: realice a actividade 1 da páxina 353. 
– Placa ibérica no Paleozoico: realice a actividade 2 da páxina 353. 
– Placa ibérica no Mesozoico: realice a actividade 1 da páxina 354. 

– Placa ibérica no Terciario: realice a actividade 2 da páxina 354. 
– Tectónica das Illas Canarias: cite que aspectos hai que ter en conta para explicar a orixe destas 

illas. 

Grandes formacións xeolóxicas. O macizo hespérico 

– Unidades xeolóxicas: realice a actividade 1 da páxina 361. 
– Macizo hespérico: realice a actividade 2 da páxina 361. 

– Macizo hespérico: realice a actividade 3 da páxina 364. 

– Macizo hespérico: realice a actividade 4 da páxina 364. 

Grandes formacións xeolóxicas.O dominio alpino. 

– Cordilleira Bética: realice a actividade 1 da páxina 369. 
– Cordilleira Ibérica: realice a actividade 1 da páxina 371. 
– Cordilleira costeiro catalá: realice a actividade 1 da páxina 372. 
– Cordilleira pirenaica: realice a actividade 10 da páxina 380. 

Outras formacións xeolóxicas do terciario. As illas  Canarias 

– As grandes depresións: realice a actividade 3 da páxina 377. 
– Vulcanismo peninsular: realice a actividade 5 da páxina 377. 

– Illas Canarias. Complexo basal: realice a actividade 1 da páxina 379. 

– Illas Canarias. Vulcanismo: realice a actividade 2 da páxina 379. 
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12.4 Actividades de titoría 

A España da placa Ibérica. Evolución da placa ibéri ca: Precámbrico  

– Realice a actividade 2 da páxina 351. 
– Realice a actividade 1 da páxina 358. 
– Realice a actividade 2 da páxina 358. 

Evolución da placa ibérica: Paleozoico, Mesozoico e  Terciario. Evolución tectónica das illas 
Canarias 

– Realice a actividade 3 da páxina 353. 
– Realice a actividade 6 da páxina 358. 
– Realice a actividade 8 da páxina 358. 
– Realice a actividade 6 da páxina 358. 
– Resuma o proceso de formación do arquipélago canario. 

Grandes formacións xeolóxicas. O macizo hespérico 

– Realice a actividade 1 da páxina 364. 
– Realice a actividade 2 da páxina 364. 
– Realice a actividade 1 da páxina 380. 
– Realice a actividade 2 da páxina 380. 

Grandes formacións xeolóxicas. O dominio alpino 

– Realice a actividade 2 da páxina 369. 
– Realice a actividade 2 da páxina 372. 
– Realice a actividade 3 da páxina 380. 
– Realice a actividade 7 da páxina 380. 

Outras formacións xeolóxicas do terciario. As illas  Canarias 

– Realice a actividade 4 da páxina 377. 
– Realice a actividade 5 da páxina 377. 
– Realice a actividade 8 da páxina 380. 
– Realice a actividade 6 da páxina 380. 

 

13. Unidade 12. Recursos minerais e 
enerxéticos de España e de Galicia  

13.1 Criterios de avaliación 
Ao finalizar esta unidade, o alumnado debería ser capaz de: 
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– Identificar e clasificar os principais tipos de xacementos minerais. 

– Analizar a importancia económica dos xacementos minerais. 

– Valorar a esgotabililidade dos recursos para un uso máis racional dos mesmos e do fomento da 
reciclaxe de obxectos feitos con eles. 

– Coñecer os recursos minerais de España e de Galicia e valorar a súa importancia actual e futura 
segundo as súas aplicacións de interese social ou industrial. 

– Coñecer os recursos enerxéticos de España e de Galicia e valorar a súa importancia actual e futu-
ra, segundo as súas aplicacións de interese social ou industrial. 

– Relacionar a investigación xeolóxica con actividades da nosa sociedade, tales, como a prospec-
ción e explotación mineira (carbón, petróleo, metais, combustibles radioactivos, áridos, etc.), a 
busca de emprazamentos para os residuos radioactivos, a localización e explotación de augas 
subterráneas, a construción de edificios e vías públicas, etc. 

13.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese co tema 17 do libro de texto. Nela debe facer especial fincapé nos 

seguintes contidos: 

– Os recursos minerais de España.  

– Os recursos enerxéticos de España.  

– Riscos xeolóxicos: predición e prevención.  
– Xeoloxía económica de Galicia: fontes de enerxía, minería e rochas industriais.  

13.3 Actividades de autoavaliación 

Recursos e xeoloxía en España  

– Recursos minerais: realice a actividade 7 da páxina 406 do libro de texto. 

– Recursos enerxéticos: realice a actividade 1 da páxina 406. 
– Recursos enerxéticos: realice a actividade 2 da páxina 406. 
– Recursos enerxéticos: realice a actividade 5 da páxina 406. 

Galicia, Castela e León, Asturias, Estremadura, Mad rid e Castela A Mancha 

– Galicia: realice a actividade 1 da páxina 385. 
– Castela e León: realice a actividade 1 da páxina 387. 
– Asturias: realice a actividade 2 da páxina 387. 
– Estremadura, Madrid e Castela A Mancha: realice a actividade 1 da páxina 389. 

Andalucía, Murcia, Ceuta e Melilla, illas Baleares e Cataluña 

– Andalucía: realice a actividade 1 da páxina 393. 
– Murcia: realice a actividade 2 da páxina 393. 

– Ceuta e Melilla: realice a actividade 3 da páxina 393. 

– Illas Baleares: realice a actividade 1 da páxina 395. 
– Cataluña: realice a actividade 3 da páxina 395. 
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Valencia, Aragón, Navarra e A Rioxa, País Vasco e C antabria, illas Canarias. 

– Valencia: realice a actividade 1 da páxina 397. 
– Aragón, Navarra e A Rioxa: realice a actividade 1 da páxina 398. 
– País Vasco e Cantabria: realice a actividade 1 da páxina 401. 
– Illas Canarias: realice a actividade 1 da páxina 405. 

13.4 Actividades de titoría 

Recursos e xeoloxía en España  

– Realice a actividade 3 da páxina 406. 
– Realice a actividade 4 da páxina 406. 
– Realice a actividade 6 da páxina 406. 
– Realice a actividade 7 da páxina 406. 
– Realice a actividade 8 da páxina 406. 

Galicia, Castela e León, Asturias, Estremadura, Mad rid e Castela A Mancha 

– Realice a actividade 2 da páxina 385. 
– Realice a actividade 3 da páxina 385. 

Andalucía, Murcia, Ceuta e Melilla, illas Baleares e Cataluña 

– Realice a actividade 4 da páxina 393. 
– Realice a actividade 2 da páxina 395. 
– Realice a actividade 4 da páxina 395. 

Valencia, Aragón, Navarra e A Rioxa, País Vasco e C antabria, as illas Canarias 

– Realice a actividade 2 da páxina 397. 
– Realice a actividade 2 da páxina 398. 
– Realice a actividade 3 da páxina 398. 
– Realice a actividade 2 da páxina 401. 
– Realice a actividade 2 da páxina 405. 
– Realice a actividade 9 da páxina 406. 
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14. Solucións ás actividades de  
autoavaliación 

14.1 Unidade 1. A enerxía da Terra e a  súa procedencia 

Orixe do sistema solar e da Terra 

– Actividade 1 da páxina 11 do libro de texto. De que tipo son as hipóteses que explican a 
orixe do sistema solar? 

As hipóteses que explican a orixe do sistema solar son de dous tipos: hipótese de fragmentación, 
que avoga pola xénese catastrofista do sistema; e as hipóteses nebulares, que consideran un meca-
nismo evolutivo continuo no tempo, onde interveñen a condensación de materiais, a acreción, a 
diferenciación e a consolidación dos materiais quentes. 

– Actividade 2 da páxina 11 do libro de texto. Como pode explicarse brevemente a teoría dos 
planetesimais? 

As hipóteses nebulares, iniciadas xa no século XVIII por KANT e LAPLACE, adquiren 
o seu máximo desenvolvemento durante o século XX coa hipótese dos planetesimais, 
de WEIZSÄCKER e KUIPER, que veñen a explicar a orixe do sistema solar mediante unha serie de 
mecanismos como os que se describen a continuación. En primeiro lugar o sistema solar, e dentro 
del a Terra, formouse a partir da condensación dos materiais dunha nebulosa, nube interestelar de 
gas e po cósmico encadrada dentro da Vía Láctea, a nosa galaxia. A maior parte desta materia em-
pezou a interaccionar, posiblemente debido a perturbacións dinámicas da contorna; despois se con-
densou en gran medida na parte central do futuro sistema, dando orixe ao Sol, o corpo de maior 
masa, que evolucionou posteriormente cara á estrela que foi despois; mentres que o resto da materia 
quedou en órbita ao seu arredor, disposta por densidades e formando un disco aplanado. 

Este disco fragmentouse posteriormente, dando lugar a acumulacións de materia agrupadas en órbi-
tas diferentes, chamadas planetesimais. Moitos destes planetesimais comezaron a chocar entre si, 
destruíndose e volvéndose a reunir despois en corpos cada vez maiores, con maior gravidade e ca-
pacidade de atracción gravitatoria sobre a materia solta da súa contorna, e que foron o xerme e a 
orixe dos futuros planetas, aínda protoplanetas, xa que carecían de todas as características actuais, 
entre eles a Terra. Este mecanismo de xénese planetaria coñécese co nome de acreción planetaria.  

A Terra recentemente formada continuou recibindo o impacto doutros planetesimais menores que 
ela pero de tamaño cada vez máis considerable, e durante moito tempo. Cada impacto, loxicamente, 
liberaba gran cantidade de enerxía que volatilizaba o corpo que chocaba e parte do propio planeta 
na área do impacto, polo que este fundiuse por completo. Esta circunstancia provocou que os mate-
riais, agora fundidos do interior da Terra, se diferenciasen en capas de acordo coas súas densidades. 
Cando foi pasando o tempo, a taxa de choques de impactos meteoríticos diminuíu, o magma foi 
arrefriándose progresivamente, formando unha codia primitiva que impediu a disipación brusca da 
enerxía interna. 

Na actualidade, parte da calor primitiva e as rochas fundidas desta época primitiva aínda persisten 
no interior da Terra. 
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Manifestacións da enerxía da Terra: a enerxía xeoté rmica 

– Actividade 2 da páxina 17 do libro de texto. Cal é a procedencia da enerxía xeotérmica do 
interior da Terra? 

A procedencia da enerxía xeotérmica do planeta é variada; as principais orixes son os seguintes: 

1º- Remanente. É a enerxía que queda desde os primeiros momentos da consolidación planetaria. 
Este mecanismo pódese estudar en diferentes fases: 

a) Ao principio, cando se desenvolvía a acreción, pénsase que os impactos non desprendían dema-
siada calor, aínda que como consecuencia do crecemento do protoplaneta en formación, produciuse 
unha compresión da masa que se ía acumulando, co que se formou un campo gravitatorio que xerou 
calor. 

b) Despois, os impactos cada vez máis frecuentes e contra corpos aínda máis grandes, liberaron 
grandes cantidades de calor. 

c) Máis tarde, cando se produciu o descenso da taxa de impactos meteoríticos, o protoplaneta arre-
friouse, formouse a codia primitiva, que encerrou no seu interior magmas a altas temperaturas que 
contribuíron á enerxía interna do planeta. 

2º- Radioactiva. A maior parte da enerxía que emite a Terra actualmente ten esta orixe. Procede da 
radioactividade dalgúns minerais, que inclúen nas súas estruturas cristalinas elementos radioactivos, 
os cales, ao transmutarse noutros elementos, emiten partículas e ondas electromagnéticas e, como 
consecuencia, liberan inxentes cantidades de calor. 

Os elementos radioactivos, xa que logo, contribúen de forma importante á enerxía xeotérmica do 
planeta. Pode estimarse a súa contribución en porcentaxes da orde do 80%. Agora ben, non todos os 
elementos radioactivos fano da mesma forma. Os que achegan enerxía deben ter as seguintes carac-
terísticas: 

-Ser elementos moi abundantes. 

-Ser elementos radioactivos cuxa vida media sexa longa ou moi longa, xa que a contribución dos 
elementos radioactivos de vida curta se esgotou desde a consolidación da Terra, ao haberse trans-
mutado todos en elementos estables. Con estas condicións explícase que o planeta, logo de 4,5 por 
10 elevado a 9 anos de existencia, teña aínda enerxía e non a esgotou. Loxicamente, hai uns 3 000 
millóns de anos estes elementos eran moito máis abundantes que hoxe en día. Xa que logo, como 
consecuencia da maior actividade radioactiva, se estima que a calor interna da Terra era unhas 2,2 
veces maior que na actualidade. Esta circunstancia seguramente provocaría unha dinámica terrestre 
máis activa que a actual, xa que as capas internas fluídas que existen na Terra serían máis fluídas 
aínda e, como consecuencia, a codia terrestre sería máis delgada, estaría máis fracturada e tería unha 
maior mobilidade. 

3ª- Fricción mareal. Debido á atracción gravitatoria entre os corpos do sistema, que fai que a Terra 
xire ao redor do Sol, e como consecuencia da conservación do momento cinético, prodúcense fric-
cións mareais entre as diferentes xeosferas que estruturan o planeta; caso das capas fluídas 
tanto externas (como os océanos ou a atmosfera) como internas (o núcleo externo). O resultado é un 
rozamento capaz de xerar calor que se suma ás outras fontes citadas ata agora. 

4ª- Diferenciación gravitatoria. O mecanismo de diferenciación gravitatoria produciu, á súa vez, a 
diferenciación xeoquímica do planeta en capas, cos elementos máis densos cara aos niveis máis 
profundos e, os máis lixeiros, cara aos superficiais; a partir da fusión do protoplaneta nos momentos 
iniciais da consolidación como tal, pénsase que se produciu calor interna. 

– Actividade 2 da páxina 26 do libro de texto. Como inflúen os minerais radioactivos na 
enerxía interna da Terra? Se estes materiais non existisen, a calor da Terra sería maior ou 
menor? 
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Ao redor do 80% da enerxía que emite a Terra na actualidade procede da actividade dalgúns mine-
rais que inclúen, nas súas estruturas cristalinas, isótopos radioactivos de determinados elementos. 
Estes átomos inestables sofren desintegracións periódicas do seu núcleo que os transforman en ele-
mentos distintos con menor masa atómica. Como consecuencia desta transmutación, emiten partícu-
las e ondas electromagnéticas e liberan enerxía en forma de calor. Se estes materiais non existisen, a 
calor da Terra sería menor. 

– Actividade 4 da páxina 26 do libro de texto. Onde será posible rexistrar maior fluxo xeo-
térmico, nun arco insular ou nunha fosa oceánica? Razoe a súa resposta. 

Existe máis fluxo xeotérmico nos arcos insulares que nas fosas oceánicas, xa que nos primeiros 
existen fenómenos de vulcanismo que fan aumentar o fluxo xeotérmico. 

– Actividade 3 da páxina 17 do libro de texto. De que forma se disipa a enerxía calorífica do 
interior da Terra? Que relación existe entre espesor da codia e emisión de enerxía?  

Esa calor distribúese de xeito peculiar polo interior, e disípase de diferentes formas: condución, 
convección ou radiación. 

Estudando a distribución xeográfica da calor interna e os seus mecanismos de disipación, pódense 
establecer non só as condicións do interior do planeta, senón tamén a súa estrutura interna. A disi-
pación da enerxía interna do planeta obsérvase cando se producen procesos como: o vulcanismo 
puntual, nos múltiples volcáns da superficie, no vulcanismo lineal, asociado ás dorsais, nos move-
mentos continentais, ou nos terremotos, entre outros moitos. 

Indubidablemente, desde que o planeta posúe enerxía xeotérmica, esta foise disipando. A medida da 
emisión de enerxía interna do planeta coñécese co nome de fluxo xeotérmico. 

A variación vertical do fluxo xeotérmico depende de moitos factores, polo que 
loxicamente podería dicirse que depende, en primeiro lugar, do espesor da codia, de maneira que, 
canto máis grosa sexa a codia, por exemplo nas zonas oroxénicas, menor será o fluxo térmico que 
emane dela. Pola contra, as zonas onde maior é a emisión de calor son aquelas onde a codia é 
máis delgada, nas zonas oceánicas. Con todo, as determinacións nese sentido mostran anomalías 
que contradín a lóxica. Posiblemente, porque as rexións continentais, de máis espesor, almacenan 
maior porcentaxe de elementos radioactivos que as oceánicas, que emiten enerxía radioactiva. 

Manifestacións da enerxía da Terra: a gravidade 

– Actividade 1 da páxina 21 do libro de texto. Defina a Lei da Gravitación Universal. Do 
mesmo xeito, explique cal é o significado da gravidade terrestre. 

ISAAC NEWTON (1642-1727) enunciou a Lei da Gravitación Universal afirmando: 
”Os corpos atráense entre si, cunha forza que é proporcional ao produto das súas masas e inversa-
mente proporcional ao cadrado da distancia entre eles”. A formulación da lei recóllese na fórmula: 

F=G.Mm/r2 

na que g é a constante de gravitación universal , sendo M e m, a masa de ambos os corpos, e r, a 
distancia que os separa. No caso de que, na determinación teórica da gravidade, o corpo se atope 
sobre a superficie da Terra, a distancia é o radio do planeta, que é de 6.374 km, aproximadamente. 

A forza de atracción gravitatoria terrestre representa a forza con que a Terra atrae a calquera masa 
situada no seu radio de acción, e maniféstase nos corpos mediante unha aceleración coñecida como 
aceleración da gravidade, cuxo valor medio é 9,8m/s2. 

– Actividade 2 da páxina 21 do libro de texto. É constante o valor da gravidade en todo o 
planeta? En caso negativo, cales son os factores que fan que varíen os parámetros de gravi-
dade? 



Páxina 39 de 99 

 

Cando se mide experimentalmente a forza de atracción gravitatoria, obsérvase que non é constante 
en todo o planeta, senón que presenta variacións con respecto aos valores obtidos mediante o seu 
cálculo teórico, que se denominan anomalías gravimétricas e dependen fundamentalmente de varios 
factores: 
- A forma da Terra. A Terra non é unha esfera perfecta, senón que é un elipsoide no que o seu radio 
é variable, segundo se mida no ecuador ou nos polos. Está lixeiramente achatada polos polos, pero 
nin sequera a forma elipsoidal serve como referencia. En xeodesia, utilízase o xeoide como forma 
de referencia, xustificándose a deformación anterior pola aceleración centrífuga que produce o mo-
vemento de rotación da Terra. 

No caso de tratar de tomar a medida no ecuador terrestre, a distancia ao centro do planeta é maior 
que nos polos, polo tanto, ao ser maior o radio no ecuador, o valor de g será menor que nos polos. 
Esta circunstancia fai que cambie a intensidade da forza de atracción gravitatoria coa latitude. 
- A altitude. Xa que, no mesmo sentido que no caso anterior, a forza de atracción gravitatoria dimi-
núe ao aumentar a altura, ou o que é o mesmo, ao aumentar a distancia ao centro do planeta. 

- A forza centrífuga. Provoca diminucións do valor da gravidade, dependendo os seus valores da 
latitude e da velocidade angular da Terra en cada punto da determinación. 

- A distribución da masa na Terra. O interior do planeta está constituído por varias unidades, que 
teñen propiedades físicas e químicas diferentes. Como consecuencia desa heteroxeneidade,         
algunhas zonas do interior terrestre concentran máis masa que outras e, xa que logo, producen     
maior ou menor forza de atracción gravitatoria. A distribución das zonas con maior masa é, á súa 
vez, variable, o que se pode representar nun mapa dando lugar a unha serie de ondulacións, ou 
anomalías positivas da gravidade, e “abolladuras”, ou depresións con anomalías negativas que, nal-
gúns casos, chegan a desviarse ata 200 metros do perfil teórico do xeoide. 

Segundo isto, as principais elevacións deste tipo localízanse sobre Nova Guinea e en todo o Pacífi-
co (alcanzando uns 100 metros sobre o perfil teórico), en África oriental e no Atlántico oriental (uns 
40 metros), e na franxa da cordilleira dos Andes. As zonas deprimidas atópanse nas zonas polares, 
no norte de Canadá e no sur da India. 

– Actividade 3 da páxina 21 do libro de texto. Por que se producen as anomalías gravimétri-
cas? 

Xurdiron varias hipóteses que están relacionadas coa dinámica interna do planeta. Algunhas das 
anomalías parecen estar directamente relacionadas con zonas de subducción, como as de Perú e as 
do Pacífico nororiental. 

Ao afundirse unha placa no manto, e estar aínda fría, fórmase unha zona de maior masa detectable 
mediante unha anomalía de gravidade negativa. Esta anomalía pode ter representación superficial 
no xeoide mediante unha zona afundida na superficie. 

Noutros lugares, a explicación das deformacións superficiais é máis difícil. Algúns investigadores 
relacionan a rexión elevada que se sitúa sobre o océano Atlántico coa posición que ocupou a última 
Panxea; a existencia deste gran supercontinente impediu durante moito tempo a evacuación de calor 
das capas profundas da Terra. Este aumento de calor orixinaría unha descompresión do manto, que 
produciu unha curvatura na codia e, xa que logo, unha anomalía positiva, con reflexo na superficie 
mediante unha zona elevada. Outros autores pensan que as ondulacións do xeoide se deben a co-
rrentes de convección no interior da Terra. Tamén se relacionan as anomalías positivas cos chama-
dos puntos quentes. 

Manifestacións da enerxía da Terra: o magnetismo 

– Actividade 2 da páxina 24 do libro de texto. Que significa que o campo magnético terrestre 
é bipolar? 
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O campo magnético é o que fai que unha agulla imantada situada na súa área de influencia se orien-
te en dirección norte-sur. A determinación do campo magnético faise tendo en conta que unha vari-
ña ou agulla imantada se orientará en cada punto do planeta dunha forma determinada, condiciona-
da pola dirección do campo magnético nese punto. 

Xa que logo, o significado bipolar do campo magnético quere dicir que ten dous polos magnéticos 
diferenciados; un polo norte magnético, desde o que saen as liñas do campo con maior intensidade, 
situado na actualidade nas proximidades do polo sur xeográfico, e un polo sur magnético, determi-
nado a partir da posición norte das agullas imantadas dos compases, situado nos arredores 
do polo norte xeográfico, por onde penetran as liñas de forza do campo. Ambos os dous polos están 
unidos por un eixo perpendicular ao ecuador magnético. 

– Actividade 1 da páxina 24 do libro de texto. Indique algunhas das principais teorías sobre a 
orixe do campo magnético da Terra. 

As teorías antigas consideraban que a causa das propiedades magnéticas da Terra estaba na presen-
za de grandes cantidades de ferro no núcleo. Hoxe en día se pensa que a elevada temperatura á cal 
se supón que se atopa o núcleo da Terra, ao redor dos 6 000 °C, fai imposible o comportamento 
magnético do ferro que contén (é unha temperatura moi superior ao momento de Curie do ferro e de 
calquera outro material). 

Ademais, comprobouse que o campo magnético terrestre é moi variable, o que fixo pensar noutras 
hipóteses que xustifiquen eses cambios. As teorías actuais chocan co problema de que é imposible 
coñecer con exactitude as condicións do interior da Terra, e especialmente as do núcleo. No entanto, 
pénsase que a dinámica planetaria inflúe dalgún xeito na produción do campo magnético. A maior 
parte das hipóteses sosteñen que o núcleo terrestre funciona como a dínamo dunha bicicleta, na que 
a enerxía mecánica producida pola roda fai xirar un imán ao redor dunha bobina de fío condutor e 
induce neste unha corrente eléctrica. A Terra constitúe un sistema similar, pois parece ter un núcleo 
interno sólido e un núcleo externo fluído, que vira ao seu arredor cun movemento producido a ex-
pensas da rotación do planeta, e que é similar ao que se produce na atmosfera ou nos 
océanos en relación coa xeosfera. 

Fálase de hipotéticas correntes de convección, causadas por convección térmica ou diferenzas de 
densidade, nas que existen, segundo a hipótese de W. ELASSER, unha circulación de electróns li-
bres, que serían os responsables da indución magnética segundo a hipótese da dínamo autoinducida. 

– Actividade 3 da páxina 24 do libro de texto. Explique por que se cre que o campo magnéti-
co terrestre inverteu a súa polaridade ao longo da historia da Terra. 

En 1906, o físico francés BERNARD BRUNHES suxeriu por primeira vez que o campo 
magnético terrestre invertería a súa polaridade de forma periódica desde o momento da súa forma-
ción. Segundo os seus estudos, o polo norte magnético intercambiaría a súa posición co polo sur 
magnético en moitas ocasións ao longo da historia da Terra. A maior parte da comunidade científica 
non aceptou esta teoría ata principios da década de 1960. Con todo, os estudos do campo magnético 
terrestre de épocas pasadas demostran que existe o campo na Terra desde hai uns 3000 millóns de 
anos, e que este sufriu inversións na súa polaridade norte-sur ao longo do tempo e en períodos de 
duración aproximada dun millón de anos. A última inversión tivo lugar hai uns 730000 anos. 

Os cambios de polaridade son interpretados por algúns científicos como interrupcións no funciona-
mento da dínamo terrestre, posto que o campo magnético tamén cambia a súa intensidade durante 
estes períodos de inversión. Unha orientación intermedia entre o norte e o sur vai asociada a inten-
sidades máis débiles, ata  un 10 por cento menos dos valores normais. As probas que permitiron 
demostrar no pasado a existencia de inversións do campo magnético terrestre puidéronse obter gra-
zas ao estudo da orientación dos minerais que forman parte das rochas volcánicas antigas, ou dos 
minerais ferromagnéticos que se acumulan nas cuncas de sedimentación formando parte das futuras 
rochas sedimentarias. No primeiro caso, as lavas procedentes das erupcións volcánicas conteñen 
pequenos cristais, que se consolidaron no interior da Terra antes do paroxismo eruptivo, polo que 
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poden moverse no interior do magma. Estes minerais, especialmente os que conteñen ferro, e en 
presenza dun campo magnético como o terrestre, oriéntanse segundo a dirección das liñas de forza 
do campo, coma se fosen diminutas agullas de compases. Cando a lava se arrefría e toda ela se con-
solida definitivamente, os minerais quedan atrapados e fixos no espazo que ocupaban, pero conser-
vando a orientación que lles deu o campo magnético existente no momento da súa formación. Desta 
forma, nas zonas nas que existiu unha saída constante de magmas do interior da Terra, como nas 
dorsais oceánicas, aprécianse bandas de distinta anchura, paralelas ao eixo da dorsal e formadas por 
minerais orientados alternativamente segundo un campo normal e segundo un campo invertido.  

Estas bandas chámanse anomalías magnéticas e constitúen un rexistro das características do campo 
magnético terrestre ao longo da historia da Terra. 

É importante porque axuda a explicar os movementos de deriva continental e expansión do fondo 
oceánico. 

14.2 Unidade 2.  Os minerais e as rochas como compo-
ñentes da materia da Terra  

Os minerais na Terra 

– Actividade 1 da páxina 29 do libro de texto. Defina o concepto de mineral e xustifique de 
forma xeolóxica razoada a súa propia definición. 

Un mineral é “unha sustancia sólida, homoxénea e inorgánica, que se orixinou por mor dun proceso 
natural, como consecuencia do cal é estable nun intervalo máis ou menos amplo de presión e tempe-
ratura e que ten unha composición química determinada, aínda que pode variar dentro duns estreitos 
límites, e unha estrutura interna ordenada”.  

Aínda que hai definicións significativamente máis sinxelas, algunha delas avalada ata por institu-
cións científicas, a anterior permite, ao comentala, concretar cales son as características dun mine-
ral. 

Os minerais son inorgánicos, o que exclúe, independentemente da súa composición química, a toda 
sustancia que se formou como consecuencia directa dun proceso biolóxico, como poderían ser o 
ámbar, as perlas, as cunchas de molusco ou os corais, aínda que haxa auténticos minerais que se 
estruturaron en ambientes cuxas condiciones fisicoquímicas (por exemplo, acidez –pH-, potencial 
de oxidación-redución, -Eh-, etc.) dependían da existencia de seres vivos. Ao dicir que se formaron 
como consecuencia dun proceso natural, estanse excluíndo todos aqueles que, rutinariamente ou 
como consecuencia da investigación científica, se producen en procesos industriais ou en laborato-
rios, por máis que nalgúns casos tanto a composición como a estrutura interna sexan 
idénticas ás de minerais reais. 

O proceso que deu orixe ao auténtico mineral desenvólvese nun ambiente natural onde reinan unhas 
condicións fisicoquímicas concretas, nas cales o mineral é estable. O campo de estabilidade do 
mesmo con respecto á presión e á temperatura e a outros factores como os citados antes pode ser 
máis ou menos amplo, pero existente, de tal xeito que, excedidos os seus límites, todo mineral 
resulta ser máis ou menos inestable e termina por alterarse ou ata destruírse. Os minerais poden 
estar formados por un só elemento, como é o caso do grafito ou o xofre, ou por varios, que poden 
chegar a dar ao mineral unha composición moi complexa. A composición química é unha das carac-
terísticas que definen ao mineral, pero como este se formou como consecuencia dun proceso 
natural, frecuentemente ións con carga e tamaño similares poden substituír ou ser substituídos uns 
por outros, como ocorre co Mg2+ e o Fe2+, que teñen un radio iónico moi parecido e a mesma car-
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ga, polo que no proceso de formación do mineral, calquera pode ser substituído polo outro, en pro-
porcións variables. 

 
Ademais, a materia cristalina caracterízase por ter unha estrutura interna ordenada, formada por 
átomos ou moléculas que se dispoñen segundo un modelo periódico repetitivo, que pode ou non 
manifestarse externamente, pero que sempre existe, o que exclúe do concepto de mineral as subs-
tancias que, aínda cumprindo as restantes condicións, non teñen estrutura cristalina regular. A estas 
dáselles o nome de mineraloides. 

Son precisamente as características de composición química e estrutura as que distinguen uns mine-
rais doutros, pois non hai dous que teñan ambas as dúas idénticas. 

– Actividade 1 da páxina 52 do libro de texto. Os seguintes compostos: petróleo, carbón, ópa-
lo e ámbar, poden ser considerados minerais? Razoe a resposta en cada caso. 

Petróleo: non, porque é líquido. Carbón: non, porque se formou mediante actividade biolóxica. 
Ópalo e ámbar: non, porque non teñen estrutura cristalina regular. 

Estrutura interna da materia mineral 

– Actividade 1 da páxina 32 do libro de texto. Cite os elementos de simetría cristalina. 
Centro, eixo e plano de simetría. 

– Actividade 1 da páxina 33 do libro de texto. Compare as características das propiedades de 
composición e estruturais da materia mineral coñecidas como isomorfismo, polimorfismo e 
pseudomorfismo. 

O isomorfismo, polimorfismo e pseudomorfismo son propiedades da materia mineral derivadas da 
posibilidade de cambios na composición química ou da organización estrutural da propia materia. 

Dous minerais dise que son isomorfos cando “teñen a mesma estrutura cristalina, pero unha compo-
sición química diferente, aínda que similar”. Como os minerais se forman en medios naturais, non 
adoitan ser sustancias quimicamente puras, pois admiten frecuentes substitucións duns elementos 
químicos por outros con radios iónicos e cargas eléctricas similares. 

O radio iónico é o tamaño que presenta o núcleo dun elemento químico. Cando a materia cristalina 
se organiza como tal, as posibilidades de substitución entre os elementos son posibles mentres que o 
tamaño iónico do elemento que substitúe a outro non deforme gravemente a estrutura, o que faría 
inestable ao mineral. 

 Nos silicatos, os elementos que realizan con máis frecuencia substitucións isomórficas entre si son 
o calcio e o magnesio, o ferro e o magnesio, o aluminio e o silicio ou o aluminio co ferro ou o cro-
mo. Cando hai un conxunto de minerais nos cales houbo substitucións isomórficas, denomínase 
serie isomórfica. Unha das series isomorfas típicas é a serie cuxos extremos os constitúen a 
forsterita Mg2 SiO4 e fayalita Fe2 SiO4, que forman a familia isomorfa do olivino. De igual forma 
ocorre coa serie das plagioclasas, tectosilicatos, como se verá máis adiante; entre dous termos ex-
tremos, a anortita, formada exclusivamente por calcio, e a albita, formada unicamente por sodio. 
Pola contra, chámase polimorfismo “ao feito de que existen minerais cuxa fórmula química é idén-
tica, pero non a súa estrutura interna, debido a existencia de condicións fisicoquímicas diferentes 
nos seus ambientes de formación”. 

Son exemplos de minerais polimorfos o diamante e o grafito, que están formados por átomos de 
carbono a altas presións e temperaturas (diamante) ou con valores moderados de ambos os dous 
factores (grafito), ou ben a calcita e o aragonito, ambos os dous carbonato cálcico CACO3, ou a 
sílice SiO2, que aínda que habitualmente aparece en forma de cuarzo, ten varios polimorfos pouco 
frecuentes, como a tridimita ou a cristobalita. 
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Cando a composición química e a estrutura interna dun mineral é a típica pero externamente adopta 
formas cristalográficas doutra especie, fálase de pseudomorfismo. A formación dun pseudomorfo 
esixe que o mineral de orixe non sexa estable baixo as novas condicións, e, por iso, pódese producir 
a substitución. Exemplos característicos son o xeso a partir da anhidrita, ou a goethita a partir da 
pirita. 

Propiedades e clasificación dos minerais 

– Actividade 4 da páxina 52 do libro de texto. Ordene os seguintes minerais de menor a ma-
ior dureza, segundo a escala de Mohs: apatito, xeso, cuarzo, talco e diamante. 

Talco, xeso, apatito, cuarzo, diamante. 

– Actividade 1 da páxina 41 do libro de texto. Que criterios se adoptan para levar a cabo a 
clasificación dos minerais? 

A unidade fundamental no estudo dos minerais é a especie mineral, que se corresponde, punto por 
punto, coa definición que se deu de mineral. Son aproximadamente 2 800 as especies minerais des-
critas ata o momento actual, aínda que se descobren e describen aproximadamente 25 novas cada 
ano. 
Os nomes dos minerais poden parecer chocantes e ata presentar unha dificultade engadida ao seu 
estudo. Algúns son moi antigos e descoñécese as súas orixes, aínda que xa na antigüidade clásica se 
utilizaban. Moitos nomes derivan de palabras gregas ou latinas, que recordan algunha característica 
do mineral, como a albita, do latín album, branco, ou a baritina, do grego barys, pesado. E con estes 
dous exemplos xa se ve que a terminación -ita, frecuente nos minerais, non está sempre presente. 
Algúns minerais teñen nomes que se refiren a localidades, como o aragonito, de Molina de Aragón, 
ou a andalucita, xa que o seu descubridor, o alemán WERNER, situou en Andalucía a localidade do 
Cardoso (Guadalaxara) onde se descubriu. 
Para estudar sistematicamente os minerais precísase algún principio ou método de clasificación, 
cuxa finalidade non será outra que agrupar aqueles que son semellantes e separar os que non o son. 

Cando se expón a necesidade de definir criterios que permitan establecer unha clasificación, parece 
que os tres máis razoablemente aplicables serían:  

-O da súa composición: “teñen unha composición química fixa”. 

- O da súa estrutura: “unha estrutura interna ordenada”. 

- O da súa orixe: “formáronse como consecuencia dun proceso natural”. 
Aínda que previamente se propuxeron outros sistemas con base estrutural e física, desde 1850 vén 
aceptándose, coas naturais adaptacións e variantes, a proposta polo químico sueco BERZELIUS, 
que agrupa as especies minerais de acordo coa natureza do seu grupo aniónico; é, pois, unha clasifi-
cación de carácter químico, en clases, que poden dividirse en subclases, baseándose en caracteres 
químicos ou estruturais (este último é o caso dos silicatos) e que aínda poden subdividirse en espe-
cies e estas en subespecies ou variedades, incluíndose aquí ocasionalmente criterios pola súa orixe. 

As clases mineralóxicas son as seguintes: 

I. Elementos nativos. 

II. Súlfidos. 

III. Óxidos e hidróxidos. 

IV. Haloxenuros. 

V. Carbonatos, nitratos, boratos. 

VIN. Sulfatos, cromatos, molibdatos, wolframatos. 
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VII. Fosfatos, arseniatos, vanadatos. 

VIII. Silicatos. 

Tan só hai unha clase dedicada aos silicatos, pero a súa importancia cuantitativa como 
constituíntes da maior parte da litosfera é tal, que parece necesario dedicarlles un lugar especial-
mente destacado na cita descritiva dos minerais. 

– Actividade 2 da páxina 41 do libro de texto. Cales son os principais grupos de minerais non 
silicatados? 

I. Elementos nativos 

Algúns elementos químicos constitúen minerais por si sos; hai aproximadamente vinte e subdiví-
dense en metais e semimetais e non metais, formando grupos de características químicas e propie-
dades físicas variadas. Quizais os máis significativos desta clase sexan os seguintes: 

Ouro: Au. O ouro é un mineral que cristaliza no sistema cúbico. Maleable e dúctil. Opaco, de cor e 
raia amarelas. Bo condutor da electricidade. Úsase en xoiería, na industria, e pola súa importancia 
económica, constitúe unha reserva económica de primeira orde. 

Cobre: Cu. Cristaliza no sistema cúbico, aínda que a forma de presentación máis frecuente é a den-
drítica. Ten fractura astillosa. Maleable e dúctil. Dureza 3. Densidade 8,9 gr/cm3. Opaco. Cor rosa 
clara a vermello de cobre. Probablemente foi o primeiro metal utilizado pola humanidade; continúa-
se utilizando en grandes cantidades pola súa ductilidade, resistencia á corrosión e, sobre todo, a súa 
condutividade eléctrica. 

Xofre: S. Cristaliza no sistema rómbico, en forma piramidal, aínda que adoita presentarse en masa. 
Fractura concoidea. Dureza de 1,5 a 2,5. Densidade 2,07. Brillo resinoso. Cor amarela. Raia branca. 
Emprégase para fabricar ácido sulfúrico, insecticidas, caucho vulcanizado, etc. 

II. Súlfidos 
A clase dos sulfuros é particularmente importante porque inclúe gran número de menas de minerais; 
na mesma inclúense ademais os sulfoarseniuros, arseniuros e teluros, bastante menos frecuentes.  

A fórmula xeral é AmXp, onde A é un ou máis metais e X xofre ou, menos frecuentemente, arséni-
co, antimonio, bismuto, selenio ou teluro. Pola súa banda, as sulfosales teñen como fórmula xeral 
AmBnXp, que en moitos casos se escribe como un sulfuro dobre. Elementos frecuentes nas mesmas 
son prata, cobre e chumbo como elementos A; arsénico, antimonio, bismuto e estaño como B, e 
xofre como X. Entre os súlfidos máis importantes atópanse: Galena: PbS. Cristaliza no sistema cú-
bico, frecuentemente con hábito cúbico ou cubo-octaédrico, aínda que se presenta comunmente en 
masas de gran fino ou groso. Exfoliación perfecta e fácil. Dureza 2,5. Densidade 7,6. Brillo metáli-
co. Cor e raia gris chumbo. É a mena de chumbo máis importante na codia terrestre. 
Blenda: ZnS. Tamén chamada esfalerita. Cristaliza no sistema cúbico frecuentemente en formas 
tetraédricas, dodecaédricas e cúbicas, aínda que aparece normalmente en masas. Fractura concoi-
dea. Dureza 3,5 a 4. Densidade 3,9 a 4,1. Brillo resinoso. Frecuentemente de cor amarela castaña 
(acaramelada). Raia branca ou amarela. Emprégase como mena para a obtención do Zn, que se uti-
liza, entre outras moitas aplicacións, para baterías eléctricas, galvanización de ferro, obtención de 
latón, etc. 
Pirita: FeS2. Cristaliza no sistema cúbico e preséntase frecuentemente en cristais, ás veces moi 
grandes, en formas cúbica, piritoédrica ou octaédrica, aínda que tamén en masas granulares, radia-
das, reniformes ou globulares. Fractura concoidea. Dureza 6 a 6,5. Densidade 5. Brillo metálico. 
Cor amarela pálida. Raia verde escura a parda-negra. Por si mesma ten escasa importancia econó-
mica, salvo pola posibilidade de extracción de xofre, aínda que pode extraerse por outros minerais, 
principalmente súlfidos, que van asociados a ela.  

III. Óxidos e hidróxidos 
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Os óxidos son unha extensa clase de minerais relativamente duros, densos e refractarios, nos que o 
osíxeno aparece combinado con un ou máis metais. Agrúpanse en óxidos simples, constituídos por 
un metal e osíxeno, en diversas proporcións, respondendo á fórmula xeral AnXm, onde A é un 
metal e X o osíxeno, e en óxidos múltiples, cuxa fórmula xeral é AnBpXm, onde A e B son metais e 
X, o osíxeno. 

Os hidróxidos caracterízanse por estar presente na súa estrutura o grupo oxidrilo (OH-), o cal debili-
ta sensiblemente as estruturas, en comparación cos óxidos. A clase mineral dos óxidos e hidróxidos 
aglutina un conxunto de especies, algunhas das cales teñen interese económico, como é o caso da 
casiterita, un óxido de estaño que cristaliza no sistema tetragonal. De cor negra ou escura con tons 
pardos. Raia branca. É unha das menas do estaño, elemento importante na industria, e na fabrica-
ción do bronce. Ademais, neste grupo atópase o corindón, óxido de aluminio, o rutilo, óxido de co-
bre, ou a hematites, óxido de ferro, entre outros moitos. Hai un termo lingüístico de aplicación local 
en España, que é o de almagre, para referirse a un solo de arxilas ricas en óxidos de ferro, proceden-
te da meteorización dos materiais volcánicos, que sufriron un lixeiro metamorfismo de contacto 
causado por unha corrente de lava quente que, ao deslizarse sobre el, lle produciu un rubefactado 
máis ou menos intenso (aspecto avermellado). O termo é de orixe árabe, e séguese utilizando en 
Canarias, mentres que na Península soamente se conservou na toponimia, como sucede co nome de 
Almagro (Cidade Real), cidade que está situada nunha zona volcánica, os Campos de Calatrava, 
onde ten lugar o proceso. 

IV. Haloxenuros 
Esta clase comprende aqueles minerais en cuxa composición entran esencialmente os elementos 
halóxenos, como único ou principal anión. Únense facilmente mediante enlace iónico, sobre todo 
con grandes catións, como os alcalinos. Moitos cristalizan no sistema cúbico, son de dureza baixa e 
malos condutores en estado sólido. 

O sal xema, halita ou sal común, é un mineral de xénese sedimentaria, que cristaliza no sistema cú-
bico, con fractura irregular. Translúcido, branco ou incoloro. A súa utilidade industrial, ademais de 
condimento necesario na alimentación dos seres vivos, céntrase no curtido das peles e en técnicas 
de conservación dos alimentos. 

V. Carbonatos, nitratos, boratos 

Entre os carbonatos inclúense algúns minerais sumamente frecuentes e moi estendidos. Aqueles 
cuxa estrutura coñecemos teñen como anión fundamental o grupo (CO3)^2, plano e en forma de 
triángulo equilátero, co átomo de carbono no centro e os de osíxeno nos vértices.  

A calcita, CaCO3, é un mineral que cristaliza no sistema trigonal, presenta formas romboédricas 
máis ou menos perfectas. De cor branca ou translúcida, con dureza 3, ten raia branca. A súa varie-
dade translúcida coñécese como espato de Islandia, coa birrefrinxencia como propiedade determina-
tiva. Utilízase normalmente na súa asociación formando rochas calcarias, na fabricación de cemento 
e formigón, mentres que as súas variedades puras, na industria óptica. 
Os nitratos, raros como minerais, comprenden algúns da mesma estrutura que algúns carbonatos, 
como é o caso da nitratina. Nos boratos, o grupo aniónico é simple, (BO3)^3, aínda que noutros é 
complexo e está formado por triángulos BO3 e por tetraedros BO4, como no bórax e na colemanita. 

VI.Sulfatos, cromatos, molibdatos e wolframatos 

Esta clase comprende un grupo de sales con grupos aniónicos de tipo (XO4)-n, onde X é un ión 
hexavalente en coordinación tetraédrica co osíxeno, que orixina o grupo (XO4)-2. Os sulfatos com-
prenden gran número de minerais, algúns primarios e localizados en vetas, outros secundarios e 
pertencentes á zona oxidada dos xacementos minerais ou aos evaporitos. Os sulfatos subdivídense 
en anhidros, hidratados e aqueles que conteñen un hidroxilo ou un halóxeno. O xeso, CASO4. H2O, 
é un mineral moi abundante na natureza, cristaliza no sistema monoclínico. A súa cor é variable, 
desde o branco, cando contén na súa estrutura ións de ferro, ata o translúcido. É brando, dureza 2, e 
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ten raia branca. A súa exfoliación é perfecta, presentándose en múltiples variedades, algunhas ma-
cladas coa forma típica de “punta de frecha”. 

É un material ideal utilizado na industria da construción para a fabricación da escaiola. 

Os cromatos escasean como minerais, pero inclúese entre eles unha especie moi coñecida, a crocoí-
ta PbCrO4; adóitanse presentar como minerais secundarios nos xacementos metalíferos. 

Os molibdatos e wolframatos son compostos de fórmula Am(XO4)n nos que o grupo aniónico é un 
tetraedro deformado (X é molibdeno ou wolframio). 

VII. Fosfatos, arseniatos e vanadatos 

Nesta clase inclúese un gran número de oxisales naturais con anións do tipo (XO4)^n nos que X é 
fósforo, arsénico ou vanadio. En xeral, substitúense amplamente o fósforo e o arsénico, así como o 
arsénico e o vanadio. 

– Actividade 3 da páxina 41 do libro de texto. Que estrutura mostran os silicatos? Enumere 
os principais minerais silicatados. 

Os silicatos comprenden un gran número de minerais, un terzo aproximadamente do total das espe-
cies existentes. Aínda que moitos deles son moi raros, outros constitúen unha parte considerable da 
codia terrestre. O predominio destes minerais, en especial os aluminosilicatos, é un reflexo do 
abundantes que son na codia o osíxeno (47%), o silicio (28%) e o aluminio (8%). 
A unidade estrutural fundamental dos silicatos está formada por catro ións osíxeno situados nos 
vértices dun tetraedro regular que rodean a un catión silicio tetravalente, que coordina, nun enlace 
considerado mixto, aproximadamente a partes iguais iónico e covalente. 

Os tetraedros de sílice poden permanecer independentes ou unirse, compartindo un, dous, tres ou 
catro osíxenos, dando lugar a diversas estruturas e ás diferentes subclases de silicatos. 

Os principais tipos de silicatos son os seguintes: 

Nesosilicatos 
Neles, os tetraedros de sílice só están unidos entre si por medio de catións intersticiais, é dicir, os 
tetraedros non comparten ningún osíxeno. Un dos minerais silicatados da subclase dos nesosilicatos 
máis importante é o olivino. 

Sorosilicatos 

Constituídos ao redor de grupos tetraédricos dobres, formados por dous tetraedros que comparten 
un osíxeno nun vértice común. É característica do grupo a hemimorfita. 

Ciclosilicatos 

Neste tipo, os tetraedros comparten dous osíxenos cos dous inmediatos, un con cada tetraedro, e 
todos eles dispóñense formando ángulos, de xeito que orixinan unha estrutura pechada en anel. O 
exemplo característico é o berilo, con seis tetraedros na súa estrutura. Un dos ciclosilicatos máis 
importantes é a turmalina. Trátase dun mineral que cristaliza no sistema hexagonal. 

Inosilicatos 

Cando os tetraedros se enlazan orixinando cadeas de extensión indefinida poden orixinarse dúas 
variantes estruturais que dan lugar a certas diferenzas de composición: 

- Inosilicatos de cadeas simples, nas que a relación Se:Ou é de 1:3. 
- Inosilicatos de cadeas dobres, nas que se alternan os tetraedros, formando dúas cadeas paralelas 
enlazadas entre si, e nas que a relación Se:Ou vale 4:11. 
Dentro dos inosilicatos, preséntanse dous grupos de minerais moi importantes por formar parte das 
rochas ígneas, as máis abundantes da natureza. Son os piroxenos e os anfíboles. 
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Filosilicatos 

Os minerais silicatados deste grupo preséntanse con estruturas laminares nas que cada tetraedro 
comparte cos tres inmediatos átomos de osíxeno (un con cada tetraedro), dando lugar a láminas. 

Os filosilicatos máis importantes son as micas, e entre elas, a moscovita e a biotita. 
Tectosilicatos  

Fórmanse redes tridimensionais cando todo tetraedro comparte os catro osíxenos dos seus vértices 
con outros tantos tetraedros, sendo entón a relación Se:Ou de 1:2. O cuarzo é o mineral máis abun-
dante das rochas ígneas, porque, ademais de presentarse en moitas delas illado, a sílice, o seu com-
poñente químico, forma o resto dos minerais silicatados. 

As rochas 

Concepto de rocha. Defina rocha. 

Un agregado de partículas minerais que se formou como consecuencia dun proceso mineral. Esta 
definición podía ser suficiente pero na realidade en moitas formacións atópanse tamén materiais 
constituídos por fases líquidas, e ata totalmente líquidos, como o petróleo, ou que, sendo sólidos, 
non son minerais, como o carbón. 

– Actividade 1 da páxina 45 do libro de texto. Sinale cales son os principais ambientes de 
formación das rochas na natureza. 

As rochas poden terse formado basicamente de tres xeitos: 

-Como consecuencia da consolidación dun magma. 

-Grazas a procesos externos. 

-Por cambios no estado sólido.  

Fórmanse como consecuencia da consolidación dun magma cando o magma, entendido como un 
fundido de composición silicatada, se arrefría. A consolidación pode levarse a cabo no interior da 
litosfera, lentamente, ao longo dun proceso no que se produce unha diferenciación que xera distintas 
fases minerais e, en consecuencia, distintas rochas a partir dun mesmo magma, (consultar a 
unidade nº 5), ou ben pode levarse a cabo rapidamente se o magma chega aínda en estado fluído ao 
exterior. Teremos, no primeiro caso, rochas ígneas ou magmáticas plutónicas e, no segundo, rochas 
ígneas volcánicas. 

Tamén poden formarse rochas como consecuencia da destrución por procesos externos de calquera 
clase de rocha preexistente, seguida ou non polo transporte dos seus restos e polo posterior depósito 
dos sedimentos nas cuncas de sedimentación, un lugar no que as condicións fisicoquímicas reinan-
tes permiten que se produzan procesos de compactación, cementación, etc., ata que se forma unha 
rocha sedimentaria. 

Como as rochas que dan orixe ao proceso son diferentes, e tamén son diferentes os axentes que as 
alteran, os de transporte que mobilizan os restos da alteración, as condicións dos diversos medios 
sedimentarios en que se produce a sedimentación e os procesos posteriores, os tipos de rochas se-
dimentarias formados por estas accións serán así mesmo moi variados. 

Para rematar, calquera tipo de rocha que se atope na litosfera pode verse afectada por procesos in-
ternos que fagan aumentar a temperatura ou a presión, ou ambos os dous factores á vez; todo iso, 
con ou sen presenza de auga e ao longo de períodos de tempo ás veces moi dilatados, producindo 
así cambios na súa xeometría, na mineraloxía e, ás veces, tamén na composición química da rocha. 
Deste modo, a resultante é unha rocha metamórfica transformada a partir doutra preexistente, pero 
sen destruíla previamente e conservando trazos da rocha orixinal. 

– Actividade 2 da páxina 45 do libro de texto. Explique que é o ciclo litolóxico. 
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Calquera rocha pode considerarse como un sistema fisicoquímico que está en equilibrio dinámico 
nunhas determinadas condicións termodinámicas. Pero como estas condicións cambian ao longo 
dos dilatados períodos do tempo xeolóxico, as rochas quedarán tarde ou cedo sometidas a unha pre-
sión e temperatura diferentes das que as orixinaron. Así, transformaranse mediante procesos xeoló-
xicos, máis ou menos complexos, noutro tipo de rocha, estable agora nas novas condicións e, fre-
cuentemente, nun novo lugar. 

Se se fai un modelo do ciclo litolóxico dun modo estrito como un anel pechado (que indubidable-
mente non se corresponde coa realidade), sería indiferente comezar a explicación do ciclo en cal-
quera lugar do mesmo. Non obstante, parece máis adecuado facelo a partir dun magma orixinado no 
manto, que sofre na maior parte da súa masa un proceso de solidificación no interior da codia, xe-
rando unha rocha plutónica, mentres que parte do magma, sometido a altas presións, consegue saír 
ao exterior, onde se solidifica rapidamente, xerando rocha volcánica. A rocha volcánica comezará a 
sufrir de inmediato os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, que, á súa 
vez, permitirá a formación, a partir dos sedimentos e da diaxénese, dunha rocha sedimentaria. Se 
sobre as rochas sedimentarias formadas se seguen acumulando novas capas de sedimentos/rocha 
sedimentaria, o aumento de presión e temperatura xerado por este proceso e a hipotética subsidencia 
poden acentuarse por procesos tectónicos e terminarán transformándoa nunha rocha metamórfica; 
esta sometida a presións e temperaturas cada vez maiores, terminará por fundirse e orixinará un 
novo magma, que podería iniciar de novo o ciclo. 

En realidade, o ciclo é moito máis complexo, posto que non só as rochas volcánicas poden ser des-
truídas por axentes externos, senón tamén calquera outra rocha, sexa sedimentaria, plutónica ou 
metamórfica, do mesmo xeito que o metamorfismo pode afectar a rochas de todo tipo, ata metamór-
ficas, ou que as intrusións plutónicas poden causar procesos de metamorfismo térmico. 

Para rematar, hai que ter en conta que este conxunto de procesos se desenvolve ao longo do tempo 
xeolóxico e en lugares diferentes, polo que as condicións dos distintos medios poden sufrir cambios 
significativos e o modelo do ciclo asemellaríase máis a unha espiral que ao simple anel. 

Recursos minerais e de reserva 

– Actividade 1 da páxina 51 do libro de texto. Indique as diferenzas existentes entre os con-
ceptos de recurso e reserva mineral. 

Xeralmente se utiliza o termo de recurso para referirse “ás substancias naturais que son útiles e eco-
nomicamente rendibles”. Os recursos naturais poden clasificarse en dous grandes grupos: 

-Recursos renovables. Son aqueles que se poden repor nun período de tempo relativamente curto. 

-Recursos non renovables. Son os que ou non se poden repor, ou esixirían para iso un período de 
tempo de millóns de anos, como é o caso dos xacementos minerais. Pero o termo recurso refírese 
tamén á cantidade total de calquera material potencialmente explotable que se atope na codia terres-
tre, independentemente de que se coñeza con absoluta certeza a súa existencia ou non e de que sexa 
explotable ou non; inclúe, xa que logo, a todos aqueles depósitos hipotéticos, especulativos ou, en 
xeral, insuficientemente coñecidos, cuxas posibilidades económicas non poden ser avaliadas nas 
condicións actuais.  

Con todo, as reservas son “as concentracións minerais explotables nas condicións tecnolóxicas e de 
mercado do momento actual, polo que están incluídas dentro dos recursos”. 

– Actividade 2 da páxina 51 do libro de texto. Nos xacementos minerais, cales son as diferen-
zas entre mena, ganga, estéril? Que se entende por provincia metaloxénica? 

Un xacemento mineral é un recurso que pode definirse como “un lugar da codia terrestre onde, por 
mor dun proceso xeolóxico, se produciu unha concentración anormalmente alta dun ou de máis mi-
nerais útiles, cuxa explotación é economicamente rendible cos medios técnicos dispoñibles”  
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A propia definición anterior xa nos indica a variabilidade temporal do concepto, xa que a idea de 
utilidade dun mineral depende da súa aplicabilidade para un obxecto determinado, e esta foi varian-
do ao longo do tempo. Á parte diso, as tecnoloxías cambiantes permitiron explotar con rendibilida-
de o que noutro tempo non se podía explotar. Para rematar, situados no momento presente, 
a dispoñibilidade de medios fai que unha determinada concentración de mineral poida ser rendible 
en lugares ben comunicados e con industrias de transformación próximas, e non selo sen esas con-
dicións. 

Non todos os minerais presentes nun xacemento son explotables, de modo que diferenciamos entre 
minerais de mena, que son os que teñen interese económico, e minerais de ganga, que se atopan cos 
anteriores, pero que non son explotables nunha situación concreta por varias causas, aínda que en 
situacións favorables se poden converter en minerais de mena. O terceiro tipo de mineral que se 
atopa nun xacemento concreto son os minerais chamados estériles, que en ningunha situación poden 
converterse en minerais explotables con interese económico. 

Precisamente porque os procesos que xeran os xacementos minerais forman parte dun mesmo ciclo 
xeolóxico, os xacementos non se distribúen de forma aleatoria sobre a superficie da Terra, senón 
que aparecen relacionados con determinadas zonas nas que existiron, no momento da formación do 
xacemento, as condicións oportunas, con actividade ígnea, sedimentaria, etc. 

As zonas onde se producen acumulacións de minerais rendibles para a explotación reciben o nome 
de provincias metaloxénicas, cada unha das cales agrupa determinados tipos de depósitos minerais. 

14.3 Unidade 3. A estrutura da Terra e a súa composi-
ción  

Métodos para o estudo da Terra 

– Actividade 1 da páxina 55 do libro de texto. Describa o fundamento dos métodos directos 
de estudo do interior da Terra. 

Métodos directos. A observación directa dos materiais da Terra proporciona unha información moi 
limitada do interior, dado que con ela só se poden chegar a coñecer uns poucos quilómetros, os máis 
superficiais do radio terrestre, cuxa lonxitude total é de, aproximadamente, 6 374 km, medido no 
ecuador. Con todo, a tecnoloxía actual permítenos acceder ás rochas do interior, aínda que só sexa 
nos primeiros niveis. O estudo xeolóxico das capas profundas nas minas ponnos en contacto con 
rochas que están, como máximo, a 5 000 m de profundidade. Tamén rochas extraídas mediante 
sondaxes. Son moi indicadas as petrolíferas ou de calquera outro tipo, que poden chegar a profundi-
dades maiores dos 6.000 m. 

En ocasións proxectáronse sondaxes científicas (Proxecto Mohole, ou o de Kola, na antiga URSS) 
realizados co fin de alcanzar en profundidade a máxima cota. Chegan como máximo aos 12 000 ou 
13 000 m, e en parte obteñen rochas que son comparables totalmente ás que afloran, por outras cir-
cunstancias, na superficie da Terra. 

Ás veces convén aproveitar, para o estudo do interior, procesos xeolóxicos que achegan materiais 
de maior profundidade que a citada antes para ser analizados directamente. É o caso das lavas lan-
zadas polos volcáns. Os magmas das que derivan xeráronse en profundidade, e os mecanismos 
eruptivos permiten estudar directamente as súas propiedades, a súa composición, etc. Quizais 
unicamente se escapan ao coñecemento as condicións termodinámicas do proceso volcánico e as de 
cristalización, aínda que esta obxección se pode emendar mediante o uso das técnicas experimentais 
e os modelos de laboratorio. Noutras ocasións, son outros procesos xeolóxicos os que fan aflorar en 
superficie rochas do interior, por exemplo a erosión, capaz de arrasar as cordilleiras máis agrestes 
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ata alcanzar os niveis profundos das raíces do oróxeno, onde se atopan as rochas formadas en con-
dicións termodinámicas de inestabilidade, en moitos casos propias do manto. Ás veces, son os pro-
cesos dinámicos os que facilitan a aparición de rochas da litosfera profunda na superficie. 
Os fenómenos erosivos e os dinámicos permitiron que as rochas da codia profunda e do manto apa-
rezan en superficie, o que fai que se poida establecer a súa composición e comparalas coas rochas 
que se consolidan a partir do arrefriado do magma emitido polos volcáns. 

– Actividade 1 da páxina 60 do libro de texto. Sinale os principais métodos indirectos de es-
tudo do interior da Terra, e en que consiste o seu fundamento práctico. 

Os métodos indirectos, como o seu nome indica, non utilizan a observación directa dos materiais do 
interior da Terra como no caso anterior, senón que se basean no estudo desde a superficie terrestre 
das propiedades físicas que ten o planeta. Son, xa que logo, métodos xeofísicos. As propiedades que 
se estudan cos métodos indirectos son: a gravidade, o magnetismo, a condutividade eléctrica, o flu-
xo térmico, a densidade, a propagación das ondas sísmicas e a materia dos meteoritos. 

* Gravimétricos: son métodos baseados no estudo do campo gravitatorio terrestre e nas súas anoma-
lías, como se viu na unidade anterior. Co estudo das variacións da gravidade nas diferentes circuns-
tancias se puido establecer con detalle a forma da Terra, a súa densidade e a distribución das 
masas rochosas do interior. 

De forma curiosa, cando se estudaban os valores de gravidade en diferentes lugares do planeta, ob-
servouse que baixo as grandes cordilleiras existían anomalías negativas da gravidade, o que permi-
tiu deducir que baixo aquelas debían existir raíces máis profundas asociadas cos niveis máis densos 
de profundidade, para que relacionando o relevo positivo superficial propio destas estruturas 
co déficit de peso en profundidade se mantivesen en equilibrio coas rochas naturalmente máis den-
sas do interior, e así se evitasen tensións desequilibrantes para o planeta. 

O estado de equilibrio coñécese co nome de isostasia, e a existencia de niveis de compensación 
isostática entre os continentes e os océanos permite tamén deducir a estrutura xeral e a composición 
do interior da Terra, que era o obxectivo fundamental do método. 

 Do estudo teoricopráctico da densidade dos materiais terrestres tamén pode deducirse, polo menos, 
a heteroxeneidade do interior da Terra e, en parte, a súa estrutura. Se se analizan as rochas da super-
ficie, pódense obter valores de densidade próximos a 2,7 gr/cm3; mediante cálculos teóricos se de-
duce que a densidade media do planeta é de 5,5 gr/cm3, logo pode deducirse que o interior é aínda 
máis denso. Isto probaría que o planeta é heteroxéneo, estruturado en capas. Despois, hai que pensar 
en que materiais se axustan aos valores de densidade requiridos para o interior, que xunto co campo 
magnético inclinan a balanza cara ás composicións metálicas que se describen 
máis adiante. 

* Magnéticos: fundamentados no estudo do campo magnético terrestre. O método permitiu deducir 
entre outras cousas: 

-A posición dos polos magnéticos en tempo pasado. 

- A migración polar, a súa relación coa posición dos continentes, a apertura dos océanos e a súa 
idade grazas ao bandeado magnético presente nas rochas da litosfera. 

- A localización de xacementos de minerais metálicos. 

- E, sobre todo, a heteroxeneidade da Terra, xa que supón a existencia no interior dun material, unha 
aliaxe de metais que permite a existencia do magnetismo, moi diferente do que forman as capas 
máis superficiais. 

*Eléctricos: as rochas da Terra, como calquera outra materia do planeta, teñen unha capacidade de 
condución eléctrica que, medida en cada punto, permite establecer datos sobre a diferente conduti-
bilidade das rochas, a súa resistividade e condutancia, etc. 
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A condutividade ou condutibilidade é unha propiedade física da materia que caracteriza a capacida-
de de condución eléctrica dunha substancia. Mide a relación entre a densidade da corrente eléctrica 
que atravesa a substancia e o campo eléctrico aplicado. A unidade de condutividade no Sistema 
Internacional é o ohm-1.m-1. A condutividade é inversa á resistividade. A condutancia é a relación 
entre a corrente continua que atravesa unha porción dun circuíto e a tensión entre os seus bornes. 

Os diferentes comportamentos eléctricos das rochas indícannos a súa natureza, a súa estrutura, a 
profundidade á que se atopan e outras circunstancias de interese, como a localización de acuíferos, 
de menas metalíferas, etc. En definitiva, a heteroxeneidade do planeta. O principal inconveniente do 
método radica na súa escasa penetrabilidade na Terra, limitándose exclusivamente á determinación 
nos niveis máis superficiais.  

*Térmicos: son métodos indirectos que utilizan a idea da Terra como unha máquina térmica, en 
cuxo interior existe unha calor interna, que se desprende como fluxo xeotérmico. Esa calor distribú-
ese de xeito peculiar polo interior. Estudando a distribución xeográfica da calor interna e os seus 
mecanismos de disipación, pódense establecer non só as condicións do interior do planeta, 
senón tamén a súa estrutura interna aproximada. 

* Sísmicos: son métodos que utilizan os terremotos como punto de partida para o estudo das carac-
terísticas físicas e de composición da Terra. Nos sismos prodúcense unha serie de ondas chamadas 
sísmicas que se transmiten, unhas, polo interior da Terra, P e S, e outras, polo exterior, L. Estudan-
do o comportamento físico das ondas sísmicas, en particular, pódese dicir que se trata dun move-
mento ondulatorio coas mesmas propiedades que calquera outro, e con el conséguese establecer con 
exactitude a estrutura interna do planeta, determinando as distintas capas que o conforman.  

* Astronómicos: ademais dos métodos citados, poden utilizarse para o estudo os restos da materia 
sen acrecionar do sistema solar; son os meteoritos, que vagan polo espazo en órbitas excéntricas, en 
todas as acepcións da palabra, ata que caen no campo gravitatorio da Terra, contra a que impactan. 
É evidente a posibilidade de estudo directo das súas composicións, e indirecta a dedución que se fai 
do interior a partir dos datos obtidos.  

Os meteoritos que alcanzan a superficie da Terra clasifícanse en termos moi xerais, tendo en conta a 
súa composición. Así, pódense diferenciar: 

- Sideritos. Son os meteoritos cunha composición formada por unha aliaxe de ferro e níquel en pro-
porcións de 9:1 aproximadamente, presentando o conxunto unha densidade da orde de 7,5 gr/cm3. 

- Siderolitos. Son meteoritos compostos por unha aliaxe de ferroníquel e silicatos ferromagnesianos 
en proporcións equivalentes, presentan unha densidade menor que os sideritos, da orde de 5 gr/cm3. 

 -Aerólitos ou litometeoritos. Son meteoritos compostos por silicatos lixeiros, con densidades da 
orde de 3-3,5 gr/cm3. Á súa vez, os litometeoritos subdivídense en: 

- Condritas, que son os meteoritos máis primitivos. Conteñen unhas estruturas esferoidais, os cón-
drulos, de aí o seu nome, que se interpretan como pingas fundidas durante as primeiras colisións 
que se produciron na nebulosa para formar o propio sistema solar. A súa importancia reside en que 
conteñen tamén materia orgánica. 

- Acondritas. Diferéncianse das anteriores en que non conteñen cóndrulos, pois deberon ser destruí-
dos por un proceso de fusión total ou parcial do meteorito. 

- Tectitas. Son meteoritos constituídos por vidro, equivalente ao vidro volcánico. O estudo dos me-
teoritos permitiu deducir a estrutura en capas da Terra a partir dos datos xerais da densidade das 
rochas superficiais do planeta e dos datos teóricos deducidos das capas internas, establecéndose, 
aquela, nun núcleo de ferro e níquel de similar composición ao que teñen os sideritos; un 
manto de silicatos de ferro e magnesio con ferroníquel, equivalente ao dos siderolitos, e unha codia 
de silicatos calcosódicos, como a dos aerólitos. 
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– Actividade 2 da páxina 60 do libro de texto. Indique en que consiste o método sísmico para 
o estudo do interior da Terra. 

A análise dos sismogramas, rexistrados nas múltiples estacións sismolóxicas repartidas actualmente 
polo mundo, permite coñecer moitos datos do comportamento das ondas, como: a súa velocidade de 
propagación, as traxectorias seguidas, a distancia á que se produciu o terremoto e, o que é mellor, a 
estrutura xeral do interior planeta, o seu estado físico, a densidade dos materiais do interior e ata a 
súa composición. 

O método sísmico baséase na seguinte premisa: alí onde se producen cambios estruturais ou de 
composición do interior do planeta, rexístranse variacións no comportamento das ondas sísmicas. 
As ondas sísmicas compórtanse das seguintes formas: 

- Reflíctense. A reflexión dun movemento ondulatorio prodúcese cando o raio incidente alcanza 
unha superficie cun ángulo determinado, chamado ángulo de incidencia, que ten un valor superior a 
outro chamado crítico, reflectíndose cun ángulo, o de reflexión, idéntico ao anterior. 

Cando o raio incidente o fai co ángulo crítico, o raio transmítese pola superficie que separa dous 
materiais diferentes, emitindo raios reflectidos idénticos en valor que o crítico. 

Se o ángulo de incidencia é menor que o crítico, o raio incidente atravesa a superficie pasando á 
outra capa, dise entón que: 

- Se refracta, para o que forma un ángulo de refracción, diferente ao de incidencia. 

 O cambio de velocidade e de dirección do raio refractado indica a presenza dunha descontinuidade, 
e a súa nova velocidade dependerá da composición da capa que atravesa e do seu estado físico xe-
ral. Xa que logo, as descontinuidades son as superficies de separación entre dous materiais que te-
ñen diferente composición, ou entre idénticos materiais con distintas propiedades físicas ou estado.  

– Actividade 3 da páxina 60 do libro de texto. Que tipos de ondas sísmicas coñece? Cales son 
as súas características principais? 

As ondas sísmicas que se xeran nos terremotos poden ser de varios tipos: 

- Ondas P, primarias ou lonxitudinais, ou ondas de compresión. Atravesan as rochas dun xeito pare-
cido a como as ondas sonoras atravesan o aire. Son ondas compresivas, é dicir, desprázanse a través 
de sólidos, líquidos ou gases nunha sucesión de compresións e expansións que se producen na 
mesma dirección na que se propaga a onda. Son as ondas sísmicas máis rápidas. Son as que maior 
velocidade alcanzan, as que antes chegan aos observatorios e antes se rexistran nos sismógrafos e 
sismogramas.  

- Ondas S, secundarias, transversais ou de cizalla. Vibran en dirección transversal á do despraza-
mento da onda. Non se desprazan en medios líquidos e gasosos. A súa velocidade é aproximada-
mente a metade que a das ondas P. Vp=1,7.Vs xa que, como pode verse na expresión que se acom-
paña, non depende da compresibilidade dos materiais polos que atravesan, como no caso das ondas 
P, polo que chegan aos sismógrafos cun certo atraso con respecto ás ondas lonxitudinais.  

-Ondas L, ou ondas superficiais. Son as máis destrutivas que se producen nun terremoto porque se 
transmiten pola superficie, a partir do epicentro, que como se sabe é un punto da superficie, resulta-
do da proxección nela do hipocentro, ou lugar onde se produce o terremoto. A súa velocidade é in-
ferior á das ondas. A vibración das partículas do chan faise dependendo de cada un dos dous tipos 
de ondas L xeradas: 

- Ondas L de tipo RAYLEIGH. Chamadas así en honor do físico británico John RAYLEIGH. Son 
semellantes ás ondas que se producen na superficie da auga ao lanzar unha pedra. Fan subir e baixar 
as partículas do substrato nun movemento circular, producindo un desprazamento cara a adiante e 
cara atrás. 
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- Ondas L do tipo LOVE. Chamadas así en honra ao xeofísico británico AUGUSTUS E. H. LOVE. 
Dan lugar a un movemento cara a un lado e cara a outro (lateral), perpendicular á dirección de pro-
pagación e son un pouco máis rápidas que as RAYLEIGH. Observando a expresión matemática das 
velocidades de propagación das ondas P e S, pódese deducir que: 

- Canto maior é a densidade dos medios que atravesan, menor é a velocidade de propagación da 
onda correspondente. A densidade actúa de forma inversa á velocidade de propagación porque se 
necesita gastar moita enerxía para facer vibrar os átomos máis pesados dos minerais que forman 
parte das rochas profundas empaquetadas, por iso os medios máis densos do interior 
do planeta absorben moita máis enerxía sísmica que fai que diminúa a súa velocidade. 

- En ambos os dous tipos de ondas, a velocidade de propagación depende directamente da rixidez 
do medio. Como a rixidez é un parámetro físico das rochas que expresa a maior ou menor estabili-
dade das posicións dos seus compoñentes, canto maior sexa a estabilidade, menos enerxía gasta o 
movemento en perturbalas, e máis velocidade desenvolve. 

- Nos fluídos, con rixidez nula, poden transmitirse as ondas P porque a súa velocidade non depende 
en exclusiva da rixidez, senón tamén da capacidade de compresión do medio rochoso. Con todo, as 
ondas S non poden facelo ao depender unicamente do factor de rixidez. 

Dos tres tipos de ondas sísmicas, os tipos P e S son os que se utilizan para o estudo do interior te-
rrestre. 

Estrutura en capas da Terra: atmosfera e hidrosfera  

– Actividade 1 da páxina 80 do libro de texto. Cal cre que foi o mecanismo principal que 
propiciou a actual estrutura en capas da Terra? 

O principal mecanismo que propiciou a actual estrutura en capas da Terra foi o proceso de forma-
ción da Terra, que avoga pola hipótese dos planetesimais. 

– Actividade 1 da páxina 67 do libro de texto. Explique brevemente a orixe e a evolución da 
atmosfera. 

A fusión dos materiais terrestres durante o “gran acontecemento térmico” provocou unha desgasifi-
cación. Algúns dos gases liberados no proceso (os máis lixeiros) escaparon ao espazo, aínda que os 
demais quedaron retidos pola gravidade e constituíron a atmosfera primitiva, que posteriormente 
evolucionou ata adquirir a estrutura e a composición actuais. Esa atmosfera primitiva parece ser que 
carecía de osíxeno, e a súa presenza hoxe en día débese á actividade quimiosintética e fotosintética 
dos organismos autótrofos primitivos. 

– Actividade 2 da páxina 67 do libro de texto. Describa, desde a superficie cara ao espazo 
exterior, a disposición das diferentes capas da atmosfera. 

Pódense determinar as seguintes capas: 

* Troposfera. Esténdese desde a superficie ata unha altitude duns 9 a 10 km nas zonas polares e 
duns 18 km nas rexións ecuatoriais. A característica térmica que define a troposfera é un descenso 
da temperatura do aire segundo un gradiente de variación vertical que se estima nuns 6,5°C por ca-
da quilómetro de altitude. Nesta capa desenvólvense os fenómenos atmosféricos que caracterizan o 
clima e que condicionan a maior parte dos procesos xeolóxicos exóxenos. 

* Estratosfera. Esténdese desde a tropopausa ata uns 50 km de altitude, aínda que este espesor ta-
mén presenta variacións relacionadas coa latitude. A característica que define esta capa é que nela 
cesa o descenso da temperatura que se producía de xeito constante na troposfera. Pola contra, 
comeza a ascender de forma leve e constante nos primeiros quilómetros, e de xeito moi rápido a 
partir dos 30 km de altitude. O ascenso térmico prosegue ata o límite superior da capa, a chamada 
estratopausa, onde se alcanzan valores de temperatura próximos aos 80°C. O incremento da tempe-
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ratura detectado na estratosfera débese á liberación de calor que resulta da absorción da enerxía da 
radiación solar ultravioleta, durante os procesos de formación e destrución do ozono (Ou3) que aquí 
ocorren. Este gas acumúlase nunha capa chamada ozonosfera, que se localiza dentro da estratosfera, 
entre os 25 ou 30 km e os 50 km de altitude. 

*Mesosfera. Esta capa caracterízase por un novo descenso térmico que se inicia a partir da estrato-
pausa. A variación prodúcese de forma constante ata que, no seu límite superior, chamado meso-
pausa e situado a uns 90 km de altitude, a temperatura dos gases alcanza entre 285 °C e 2 100 °C.  

*Termosfera. Comeza a partir dos 90 km de altitude, cando se detecta un novo incremento da tem-
peratura. Neste caso, a causa da liberación de calor débese á acción das radiacións solares de lonxi-
tudes de onda inferiores aos 200 nm (radiacións gamma), que inciden sobre os gases desa zona e os 
ionizan, formando a ionosfera. 

O límite da termosfera, chamado termopausa, localízase a uns 400 ou 800 km. Pódeselle considerar 
como o final da atmosfera, pero é un límite relativo por encima do cal aínda se detectan átomos ga-
sosos en concentracións moi baixas. En realidade, só a partir duns 3.500 km de altitude se pode di-
cir que os átomos gasosos son xa tan escasos como no espazo. 

– Actividade 4 da páxina 67 do libro de texto. Defina os conceptos de tempo atmosférico, cli-
ma e zona climática. 

Tempo atmosférico: conxunto de características atmosféricas e fenómenos meteorolóxicos asocia-
dos que se presentan en cada momento e en cada punto da superficie terrestre. 

Clima: é a media do tempo atmosférico reinante nunha zona determinada ao longo de varios anos.  

Zona climática: é unha rexión da Terra onde predomina preferentemente un tipo de clima, caracteri-
zado en función das condicións atmosféricas reinantes. 

– Actividade 2 da páxina 71 do libro de texto. Resuma as principais propiedades da auga da 
hidrosfera e concréteo no caso das augas oceánicas. 

Algúns dos parámetros que se adoitan ter en conta para definir as propiedades da auga son os se-
guintes: 

- A densidade. A densidade da auga varía coa temperatura, de maneira que é máxima (1 g/cm3) a 
4°C. Por encima dese valor, a auga dilátase e a densidade diminúe e, ao contrario do que sucede con 
outras substancias, por baixo desa temperatura a densidade tamén decrece (o xeo, que se forma a 
0°C, ten unha densidade menor có líquido, e flota). Por outra banda, a densidade aumenta se a auga 
contén sales disolvidos, como ocorre coa auga dos océanos. 

- A temperatura. Depende da radiación solar que recibe a auga. Nos océanos, esa circunstancia tra-
dúcese en variacións da temperatura da súa superficie en función da latitude. Pola mesma razón, a 
temperatura da auga oceánica descende progresivamente ao aumentar a profundidade, ata unha capa 
chamada termoclina. A partir de aquí, existe unha certa uniformidade térmica. A profundidade á 
que se atopa a termoclina tamén varía coa latitude. 

- A salinidade. É especialmente importante nos océanos, cuxa auga contén, máis ou menos, uns 35 
gramos de sales por litro. Eses sales proceden da disolución das rochas dos continentes (polo propio 
océano ou polos ríos que verten nel), dos procesos volcánicos submarinos ou da actividade de cer-
tos seres vivos, como os corais, que conteñen sales nos seus esqueletos. A salinidade varía coa tem-
peratura, coa profundidade, coa situación e a morfoloxía da zona oceánica e coas achegas de auga 
doce que recibe o mar tanto das precipitacións como dos ríos da rexión. 

- A concentración de osíxeno disolvido. O osíxeno presente na auga ten dúas procedencias princi-
pais: o intercambio de gases coa atmosfera e a actividade fotosintética dalgúns organismos. Ambas 
as dúas circunstancias prodúcense preferentemente na zona máis superficial, grazas aos movemen-
tos da auga e á abundancia de luz necesaria para a fotosíntese, respectivamente. 
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– Actividade 4 da páxina 71 do libro de texto. Relacione a dinámica da hidrosfera coas ac-
cións xeolóxicas que pode producir. 

Grazas ás súas características e ás sucesivas transformacións da enerxía ao longo das diferentes eta-
pas do ciclo hidrolóxico, as augas oceánicas, as continentais e as das precipitacións son capaces de 
realizar un traballo na súa interfase coa litosfera, e con elas diferentes accións, como son: 

*Accións  fisicoquímicas: 

A auga é capaz de disolver unha gran variedade de sustancias, entre as que se atopan moitos dos 
minerais que compoñen as rochas. Ademais, transporta compostos solubles e permite que cheguen 
ata os lugares nos que se depositan ou interveñen en reaccións químicas. 

Estas accións son especialmente importantes en procesos como a formación de rochas de precipita-
ción química nos mares, a meteorización das rochas continentais, o modelado kárstico ou a forma-
ción de solos, entre outros. 
*Accións mecánicas: 

Lévaas a cabo, principalmente, a auga en movemento, cuxa enerxía cinética pode investirse en 
arrincar e transportar materiais, para despois depositalos en lugares afastados da súa orixe. Tanto as 
augas dos océanos como as continentais experimentan eses movementos e exercen as súas accións: 
- Accións mecánicas das augas mariñas. Os principais movementos das augas do mar son as corren-
tes, as ondas e as mareas. 

- Accións mecánicas do xeo. As máis importantes débense ao desprazamento pendente abaixo dos 
glaciares. Estas enormes masas de xeo son capaces de arrincar materiais das zonas polas que circu-
lan e transportalas ata zonas máis baixas. 

Outras accións mecánicas do xeo orixínanse polo aumento de volume que experimenta a auga ao 
xearse entre as gretas das rochas e exercer unha presión que pode chegar a rompelas. 

- Accións mecánicas das augas de escorrentía superficial. Son as augas que circulan pendente abai-
xo formando os ríos, os torrentes e a arroiada. Ao fluír, disolven as rochas, arrincan fragmentos de-
las, transpórtanos e deposítanos en zonas máis baixas. 

Estrutura en capas da Terra: a xeosfera 

– Actividade 1 da páxina 73 do libro de texto. Explique que é unha descontinuidade do inte-
rior da Terra. 

As ondas sísmicas experimentan numerosos cambios de velocidade e de traxectoria durante o seu 
percorrido polo interior da Terra. Estes cambios, ás veces moi drásticos, denomínanse xenericamen-
te descontinuidades sísmicas. 
É costume asignar a cada descontinuidade en particular o nome do investigador ou dos investigado-
res que a descubriron. Por exemplo Mohorovicic, Wichert, Jefreys, ou Lehman. As descontinuida-
des constitúen a base a partir da cal se establecen as divisións do interior da Terra. 

– Actividade 2 da páxina 73 do libro de texto. Indique cales son as principais descontinuida-
des con nome propio do interior do planeta e a que profundidade se atopan. 

No quilómetro 30 (entendido este como un valor medio) hai un cambio de comportamento da velo-
cidade das ondas P e S. É o inducido pola descontinuidade de Mohorovicic, que marca a separación 
entre dúas capas diferenciadas da Terra, a codia, máis superficial, e o manto, situado debaixo. Esta 
descontinuidade non ten unha profundidade fixa, xa que varía segundo se trate de zonas continen-
tais (cratonizadas ou oroxénicas), e oceánicas. 

Logo da descontinuidade de Mohorovicic, a velocidade de propagación das ondas sísmicas vai 
cambiando ao pasar polas diferentes capas do manto, xeralmente aumentándoa, ata os 2900 km, 
límite inferior do manto terrestre, separado do núcleo pola descontinuidade de Gutenberg. 
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O manto tamén está estruturado. Así, entre os 30 e os 100 quilómetros, defínese 
o manto externo ríxido; entre os 100-300 quilómetros (son profundidades relativas) 
prodúcese unha diminución da velocidade de propagación das ondas sísmicas P e S, o que se inter-
preta como que hai unha zona na que as rochas teñen menor rixidez.  

Por baixo da capa de baixa velocidade do manto, sitúase aínda a parte inferior do manto superior, 
para, a partir dos 600-700 quilómetros, na zona denominada D’, iniciarse o manto interno, ata a 
profundidade da descontinuidade de Gutenberg. Aínda antes desta, diferénciase un tramo duns 200 
quilómetros de espesor, situado entre os 2 700-2 900 km, a zona D”, onde as ondas sísmicas dimi-
núen a súa velocidade debido a que as rochas nesta zona están en estado plástico viscoso, inducido 
polo intercambio térmico que se produce entre o manto e o núcleo. Logo dos 2 900 km, as ondas P 
baixan bruscamente a súa velocidade e as S desaparecen dos rexistros, o que indica que atravesan 
un material en estado líquido. Aos 5 000 km (+ ou – , 200 km) hai unha zona onde as ondas P pare-
ce que diminúen primeiro e incrementan despois a súa velocidade. Este cambio sinala unha zona de 
transición entre unha zona líquida e unha sólida. Trátase da descontinuidade de Wiechert-Lehman-
Jeffreys, que separa o núcleo externo do interno. 

– Actividade 3 da páxina 73 do libro de texto. Xustifique por que non pode haber desconti-
nuidades cando o material do interior da Terra está formado por idéntica composición. 

As descontinuidades do interior da Terra, como se viu máis arriba, só se producen cando hai modi-
ficacións na composición do interior ou cando hai un cambio de estado dos materiais idénticos. O 
cal é lóxico, posto que en ambos os dous casos se produce unha modificación brusca dos paráme-
tros que regulan a propagación das ondas sísmicas, como son a compresibilidade, no caso das ondas 
P, e da rixidez e densidade nas P e S. Ao ser idéntico o material polo que pasan as ondas, aínda que 
as condicións físicas de presión e temperatura varían coa profundidade e poden modificar os facto-
res citados, non o fan de forma brusca, senón regular, polo que o incremento ou a diminución da 
velocidade de propagación das ondas sísmicas farase de forma regular, sen cambios bruscos de ve-
locidade nin moito menos de dirección de propagación, como ocorre nas descontinuidades. 

– Actividade 1 da páxina 77 do libro de texto. Sinale as principais morfoloxías da estrutura 
horizontal da codia. Indique a composición da codia continental e oceánica. 

A codia terrestre presenta unha gran heteroxeneidade, especialmente en sentido horizontal. Na su-
perficie pódense diferenciar algúns tipos de codia principais, tanto en idade como en composición. 
Son: a codia continental, a codia oceánica e a codia de transición. 

a) A codia continental 

Representa aproximadamente o 0,374% da masa total da Terra, e un 45% da superficie total da co-
dia. Ten unha profundidade que pode variar dependendo de onde se faga a determinación, se en 
zonas cratonizadas ou en oróxenos, o seu espesor medio é de 30 km, podendo alcanzar 70 km baixo 
os oróxenos. 

Enténdese por cratóns ou escudos as partes máis antigas da codia continental, formadas 
por rochas moi antigas que, loxicamente, sufriron moitos procesos xeolóxicos, dinámicos, 
térmicos, erosivos, etc. Os oróxenos, ou cordilleiras, son estruturas novas da codia conti-
nental elevadas nos continentes que non foron erosionadas aínda. Para completar a estrutu-
ra horizontal hai que citar a parte mergullada do continente, formada pola plataforma con-
tinental e o noiro continental. 

A codia continental está formada por todo tipo de rochas: sedimentarias, ígneas e meta-
mórficas. As primeiras, nos niveis máis superficiais; as outras, en profundidade, onde se 
pensa que poden formar unha mestura heteroxénea, sen posibilidade de determinar capas 
con continuidade horizontal cortical, polo menos de distribución planetaria. 

 En conxunto, a súa composición media aproxímase á dos granitoides (entendendo por 
granitoides rochas cunha composición granítica, é dicir, formadas por minerais silicatados 
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do tipo do cuarzo, os feldespatos e as micas) para os niveis superficiais e intermedios, e 
máis básica, nos profundos, sen que exista un modelo común de composición único para 
toda ela, dada a gran variedade de zonas que presenta na horizontal. 

b) A codia oceánica. 

Representa o 0,099% da masa da Terra, e un 55% da superficie total do planeta. Ten un 
espesor de 10 km, aproximadamente. A codia oceánica, ao contrario da continental, está 
estruturada en capas de composición mineralóxica e petrolóxica homoxénea, e cunha es-
trutura definida. A maior parte das rochas que a forman orixináronse por actividade volcá-
nica nas dorsais oceánicas, estruturas que percorren lonxitudinalmente algúns lugares da 
Terra en máis de 70 000 quilómetros, xerando nova codia oceánica a razón de 17km3/ano.  

Debe recordarse que as dorsais son estruturas peculiares da Terra, con forma de cordillei-
ras, situadas normalmente nos fondos oceánicos, que representan bordos activos e constru-
tivos de placas. 

Das observacións feitas no fondo do mar con técnicas oceanográficas, directas (somerxi-
bles, batiscafos, etc.) ou indirectas (sonar, sísmica de reflexión, refracción, etc.); ou nou-
tros lugares, como os vales escavados polos glaciares en Islandia (unha illa volcánica 
construída sobre unha dorsal oceánica, e a expensas dela), sábese que a codia oceánica es-
tá formada por: 

- Un nivel 1. De sedimentos depositados en espesores máis potentes cerca do bordo conti-
nental, e que se van adelgazando cara ao centro do océano, para acabar por desaparecer. 

- Un nivel 2. Formado por unha capa de lavas almofadilladas, (pillow-lava), de natureza 
basáltica. 
- Un nivel 3. De diques laminares, verticais, tamén de composición basáltica. 
- Un nivel 4. Estas dúas capas dan paso a rochas de tipo gabro. Equivalentes plutónicos 
á composición dos basaltos. 

c)Codia de transición. 

Ten pouca representación, é aquela codia que enlaza a codia oceánica coa continental. Xa 
que logo, con características dinámicas intermedias entre as dúas anteriores, xa que pode 
asemellarse a unha codia continental que sufriu estricamentos e fracturacións e está adel-
gazada por accións tectónicas. 

– Actividade 2 da páxina 77 do libro de texto. Explique a composición xeral do manto. Cales 
son as peculiaridades de composición de cada unha das súas capas? 

O manto é a capa da Terra situada por baixo da codia, da que está separado pola desconti-
nuidade de Mohorovicic. Aínda que o manto está estruturado en capas, a composición   
química de cada unha delas está próxima a un modelo común; pénsase que ten variacións 
lóxicas debidas ás condicións termodinámicas do interior (aumento da presión e da tempe-
ratura). 

Está composto probablemente pola asociación mineral de silicatos ferromagnesianos, para 
dar rochas do tipo das peridotitas, rochas ígneas plutónicas, aínda que algúns autores pen-
san que as condicións termodinámicas da zona poden formar eclogitas, rochas metamórfi-
cas derivadas do ultrametamorfismo das rochas ígneas, cos granates como minerais signi-
ficativos. 

Nalgunhas ocasións, os fenómenos dinámicos do planeta extraeron peridotitas do manto, 
sobre todo asociadas aos chamados complexos ofiolíticos, que permitiron estudar en deta-
lle a súa composición mineralóxica. As peridotitas son rochas ultrabásicas, é dicir, con 
moi pouca cantidade de sílice, e cuxo compoñente fundamental é o olivino, 
(Mg,Fe)2SiO4, con ou sen piroxenos, do tipo (Mg,Fe)SiO3, ou a hornblenda. O cuarzo e o 
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feldespato normalmente están ausentes, aínda que ás veces poden presentar baixas propor-
cións de plaxioclasa cálcica. 

O método sísmico permite definir a estrutura de detalle do manto, diferenciándose as se-
guintes capas: 

- Manto superior: representa o 10,3% da masa da Terra. Sitúase entre os 10-50 km, depen-
dendo de se se ache baixo codia oceánica ou baixo codia continental, e os 400 km de pro-
fundidade. Composto esencialmente por olivino e piroxenos, aínda que non parece que es-
tean perfectamente definidas cientificamente as profundidades reais. 

- Zona de transición do manto: representa o 7,5% da masa da Terra. Parece que está situa-
da entre os 400 e os 1000 km de profundidade. Literalmente coa mesma composición que 
o manto superior. Por baixo dos 400 km, os átomos que forman o olivino dispóñense nos 
vértices dun único tetraedro de sílice; reorganízanse nunha estrutura máis compacta do ti-
po do mineral espinela. A unha profundidade de 670 km, coñecida como nivel D’, a estru-
tura da espinela desdóbrase en perovskita e óxido de magnesio. A perovskita é 
similar a un átomo de silicio rodeado por seis de osíxeno. A densificación prodúcese como 
consecuencia do incremento da presión a esa profundidade. 

- Manto inferior: representa o 49,2% da masa da Terra. Está situada entre os 1 000 e os     
2 900 km de profundidade. Con rochas ultrabásicas na súa composición, está formada por 
minerais do tipo dos citados máis arriba. 

-Nivel D”: representa o 3% da masa a Terra. Está situado entre os 2700 e os 2900 km de 
profundidade, exactamente 200 km por encima do límite manto-núcleo, LMN. Aínda que 
se lle identifica a miúdo coa parte do manto máis baixa, as descontinuidades sísmicas fan 
pensar que o nivel D” podería diferir quimicamente do manto e que podería estar constitu-
ído por:  

-Material exclusivo desa parte do propio manto, aínda que máis denso. 

- Por material diferenciado do núcleo. Algúns investigadores sosteñen que o ferro do nú-
cleo podería ser arrastrado por capilaridade cara ao manto, onde formaría agregados de 
aliaxe de ferro ou rochas silíceas ferruxinosas. 

- Outros investigadores pensan que a capa D” pode estar formada por restos de placas li-
tosféricas subducidas, ou constituída por material da primitiva Terra suficientemente den-
so como para afundirse no manto pero demasiado lixeiro para incorporarse ao núcleo. 

– Actividade 1 da páxina 79 do libro de texto. Cales son as principais capas da estrutura di-
námica do planeta? 

As principais capas da estrutura dinámica do planeta son as seguintes: a litosfera, a aste-
nosfera, a mesosfera e a endosfera. 

– Actividade 2 da páxina 79 do libro de texto. Sinale cal é o comportamento mecánico da li-
tosfera e o do manto. 

-Litosfera. Capa constituída pola codia, xa sexa oceánica ou continental, dependendo dos 
casos, e a parte superior do manto. Esta primeira capa presenta un comportamento mecánico 
fronte aos esforzos dirixidos, ríxidos, o que a fai romper en bloques, chamados placas 
litosféricas. O espesor da placa litosférica depende de se se trata dunha placa que teña codia 
oceánica, ou continental; a litosfera estará máis adelgazada no primeiro caso e menos no 
segundo. 
- Manto. É sólido, pero moi plástico, o que permite un lento fluxo de materiais a través das 
súas rochas, en dúas direccións: en zonas de subducción, fragmentos da litosfera 
introdúcense no manto superior; nas zonas do límite núcleo-manto, grandes masas de rochas 
fúndense e adquiren flotabilidade. 



Páxina 59 de 99 

 

14.4 Unidade 4. A teoría da tectónica de placas  

Hipóteses sobre a dinámica terrestre 

– Actividade 1 da páxina 85 do libro de texto. Que tipos de hipóteses tratan de explicar a 
formación das cordilleiras? 

Os dous tipos son: as fixistas e as mobilistas. Ata ben entrado o século XX séguese 
mantendo a controversia entre os partidarios dunha dinámica terrestre fixista e os que avo-
gan pola mobilista. 

– Actividade 2 da páxina 85 do libro de texto. Cal é o fundamento das hipóteses fixistas? Si-
nale algunha delas. 

Os fixistas pensan na orixe dos oróxenos a partir de esforzos na vertical; as hipóteses fixis-
tas, como se verá a continuación, son varias, aínda que unha das máis representativas é a 
do xeosinclinal de Dana e Hall, entre outros. As teorías fixistas, para explicar a orixe das 
cordilleiras, baséanse na existencia de forzas con compoñentes de dirección vertical, que 
serían os responsables finais da elevación das cordilleiras. Por esa razón, tamén se lles 
chama verticalistas. Entre todas as teorías fixistas, merecen sinalarse as seguintes: 

-Teoría da contracción. 

-Teoría da oscilación-undación. 

-Teoría dos ciclos radioactivos. 

-Teoría da oceanización. 

-Teoría do xeosinclinal. 

– Actividade 3 da páxina 85 do libro de texto. Que mecanismo defenden as hipóteses mobilis-
tas para a formación das cordilleiras? 

As teorías mobilistas, que substitúen hoxe en día as hipóteses verticalistas descritas ante-
riormente, proporcionan ao coñecemento xeolóxico das cordilleiras a explicación máis 
plausible das causas tectónicas que ocasionan o levantamento das inxentes cantidades de 
rocha, que nas hipóteses fixistas constituían o seu aspecto máis difícil de explicar. 

Do conxunto de datos xeolóxicos, xeofísicos, paleontolóxicos, evolutivos e doutro tipo, 
obtidos en relación coa dinámica do planeta durante as investigacións realizadas nos anos 
sesenta do século XX, produciuse unha auténtica revolución científica no campo das cien-
cias xeolóxicas que substituíu ás ideas preconcibidas que se mantiveron ata entón, basea-
das case todas elas en hipóteses xeolóxicas contraccionistas, afectando a continentes está-
ticos. Naceu así a tectónica de placas, teoría fundamentada no mobilismo horizontal das 
placas litosféricas para explicar a maioría dos acontecementos xeodinámicos que teñen lu-
gar no planeta, e que co tempo transformouse no paradigma das ciencias xeolóxicas ac-
tuais, e onde se encadran as demais hipóteses que explican cada un dos acontecementos 
que definen aquela, como: a expansión dos fondos oceánicos,  o paleomagnetismo, a deri-
va polar, a distribución particular de sismos e o vulcanismo na superficie do planeta. 

Antecedentes á tectónica de placas 

– Actividade 1 da páxina 91 do libro de texto. Explique brevemente que di a teoría dos des-
prazamentos continentais de Wegener. 

Unha simple mirada ao mapamundi actual pode facernos pensar que a similitude morfoló-
xica que hai entre as liñas de costas dos continentes non é casual, e que, ademais, esa simi-
litude pode permitir a súa reconstrución nun continente aínda maior. Esta idea xa estivo 
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arraigada no coñecemento científico ao longo do tempo; o primeiro que a apuntou foi o fi-
lósofo británico Sir Francis Bacon, no século XVI, aínda que xustificándoa con criterios 
máis metafísicos que científicos. A hipótese de A. Wegener, sobre os desprazamentos con-
tinentais, emitida en 1912 e coñecida como deriva dos continentes, vén dicir que: “os con-
tinentes actuais, en tempo pasado, estaban reunidos nun único continente, ao que 
chamaban Panxea; polo que soamente habería tamén un superocéano, Pantalassa; foise 
fracturando, en diversas porcións: os continentes actuais, que se foron separando ata al-
canzar as súas posicións actuais”. 

– Actividade 2 da páxina 91 do libro de texto. Indique cales son as probas continentais que 
demostraron os desprazamentos continentais. 

As principais probas da deriva dos continentes son as seguintes: 

a) Encaixe da Panxea. A idea orixinal de Wegener de que os continentes estaban reunidos 
nun só, grande, xigantesco, denominado Panxea, confírmase, tal e como el a expuxo, can-
do se utilizan técnicas actuais, con modelos informáticos dedicados á reconstrución de pa-
leoambientes. En concreto, o encaixe é case perfecto nos continentes actuais situados no 
hemisferio sur, e algo menos detallado para os do norte, perfectamente explicable, se se 
teñen en conta as modificacións costeiras que sufriron os continentes desde entón por 
efecto da erosión.  

b) Coincidencia das litoloxías a ambos os dous lados dos continentes hoxe separados. 
Evidentemente, esta comprobación de campo corrobora que as rochas das zonas comúns, 
unidas cando os continentes estaban xuntos, son as mesmas, a pesar de que na actualidade 
unhas e outros están situados a miles de quilómetros de distancia. 

c) Continuidade das estruturas tectónicas en continentes hoxe separados. A reconstrución 
da Panxea permitiu observar que as direccións estruturais dos oróxenos situados en conti-
nentes hoxe separados son as mesmas, polo tanto, hai que supor a reunión continental pre-
via, seguida da posterior fracturación e deriva, tal e como afirma a teoría.  

d) Coincidencia do rexistro fósil. Cando se analizan os ecosistemas actuais, obsérvase que 
a fauna e a flora son diferentes. Con todo, se se analizan a fauna e a flora fósil contida nos 
estratos das rochas sedimentarias de sucesivos períodos do tempo pasado, obsérvase que, a 
medida que se retrocede no rexistro estratigráfico, a similitude dos organismos fósiles é 
progresivamente maior. Nun momento dado, os estratos presentan unha coincidencia total 
de organismos fósiles, o que demostra a reunión continental que permitiu naqueles tempos 
a dispersión polo territorio de todos os organismos característicos da época. 

e) Paleoclimas idénticos en continentes hoxe afastados. De igual forma que no caso ante-
rior, a existencia de pegadas peculiares de climas extremos deixadas sobre as rochas dos 
continentes hoxe separados, permiten reconstruír as condicións existentes respecto ao cli-
ma nun momento dado. En concreto, as pegadas da erosión glacial, do tipo das estrías gla-
ciares, presentes en grandes áreas dos continentes do hemisferio sur, demostran a existen-
cia dunha glaciación pasada, que desenvolveu no seu momento un inlandsis, que, no seu 
movemento centrífugo desde a zona de máxima acumulación cara á de ablación do xeo, 
rabuñou o substrato por onde se arrastraba. A reconstrución de Panxea mostra a dinámica 
glacial en todos os continentes seguindo unha pauta común, que demostra que estaban 
unidos. 

f) Paleomagnetismo. O magnetismo, como se estudou na unidade 1, é unha propiedade fí-
sica da Terra e dalgúns minerais das rochas. Os minerais magnéticos, cando se forman no 
interior dunha rocha, oriéntanse de acordo coa disposición do campo magnético existente 
nese momento; o que permite, en principio, reconstruír, de forma coincidente, as curvas de 
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deriva polar aparente en continentes hoxe afastados ata facelas coincidir, ou 
explicar o bandeado magnético que aparece nos continentes e nos fondos oceánicos. 

– Actividade 4 da páxina 91 do libro de texto. Explica as hipóteses de Hess, sobre a expansión 
do fondo oceánico. Que probas demostran dita teoría? 

Harry Hess publicou, en 1962, “Historia das cuncas oceánicas”. Nese artigo expuxo que as 
dorsais oceánicas son zonas onde se acumulan materiais magmáticos procedentes do man-
to, xerando nova codia oceánica, mentres que nas fosas se produce o seu afundimento, que 
a recicla, compensando así a formada na outra zona. Entre ambas, é evidente que se pro-
duce un movemento de esvaramento horizontal, semellante ao dunha cinta transportadora. 
Naquel momento, a hipótese non foi demostrada, polo que el mesmo chamou á súa idea 
“xeopoesía”. 

Para facelo, Vin e Mathews integraron cientificamente nun modelo os datos existentes, en-
tre os que destacan os seguintes: 

- A existencia de dorsais e zonas de subducción. Nas dorsais ou cordilleiras mesoceánicas, 
na súa zona interna, hai un elevado fluxo térmico e un vulcanismo intenso, demostrado a 
partir das inmersións programadas polo proxecto Famous; ademais, hai unha sismicidade 
forte, con hipocentros de terremotos superficiais, de xénese distensiva, e, ademais, non hai 
sedimentos, mentres que nas zonas de subducción o fluxo térmico é baixo; non hai vulca-
nismo, hai unha forte sismicidade compresiva e os sedimentos están comprimidos e 
son moi abundantes. 

Segundo os autores, as zonas de rift oceánico das dorsais son os lugares nos que se xera 
nova codia por mor da inxección de basaltos que provocan o desprazamento do chan oce-
ánico. 

- A variación de profundidade do fondo oceánico. 

- Os datos de idade e espesor dos sedimentos do fondo oceánico. Estes, como xa se sabe, 
son máis antigos e potentes a medida que nos afastamos da dorsal e nos achegamos á mar-
xe continental, e que resultan inexistentes sobre a propia dorsal. 

- A idade das illas volcánicas do océano. Esas illas, nalgúns casos, forman auténticos rosa-
rios, como ocorre na cadea de Emperador-Hawai, no centro do Pacífico. Parten das dor-
sais, ou no seu caso dos puntos quentes, onde se atopan as máis novas, mentres que as 
máis antigas son as que están máis afastadas da dorsal, o que corrobora a súa formación 
nesas estruturas e o seu posterior afastamento debido ao crecemento da codia oceánica. 
- A existencia dun bandeado magnético, coas características apuntadas anteriormente. 

– Actividade 5 da páxina 91 do libro de texto. Como se pode empregar o magnetismo da Te-
rra e o dos minerais magnéticos para xustificar a expansión do fondo oceánico? 

Mediante o estudo da orientación que presentan os minerais susceptibles de facelo presen-
tes nas lavas solidificadas nas zonas de dorsal. Cando se forman, oriéntanse de acordo coa 
dirección do momento do campo magnético terrestre; ao solidificarse as lavas que os con-
teñen, quedan cun magnetismo remanente que ilustra a posición dos polos no momento de 
formación. A codia oceánica a ambos os dous lados das dorsais contén un bandeado mag-
nético, resultado das inversións, ou reversións, do campo magnético ao longo da 
historia xeolóxica, que, ademais, son imaxes especulares unha da outra, e indican a sepa-
ración que se produce nesas zonas, e demostran, xa que logo, a expansión do fondo oceá-
nico. 
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Teoría das placas litosféricas 

– Actividade 1 da páxina 96 do libro de texto. A teoría da tectónica de placas converteuse no 
paradigma da xeoloxía. Sabería explicar en que consiste esta teoría? 

A teoría da tectónica de placas pode considerarse a consecuencia inmediata da investiga-
ción feita para demostrar, en principio, a deriva dos continentes e a natureza dos fondos 
oceánicos. Considera como idea principal que ”a parte máis externa da superficie do pla-
neta está dividida en bloques ríxidos que se moven independentemente e encaixan entre si 
coma se das pezas dun inmenso crebacabezas se tratase. A cada un deses bloques cháma-
selle placa litosférica”. 

– Actividade 2 da páxina 96 do libro de texto. As placas litosféricas veñen definidas na hori-
zontal polos bordos de placas. De que tipos son? 

Os bordos poden ser construtivos, destrutivos e pasivos. 

– Actividade 3 da páxina 96 do libro de texto. Indique cales son as características xeográfi-
cas, xeolóxicas e dinámicas dos bordos de placas. 

Os bordos das placas poden ser de diferentes tipos: 

-Bordos construtivos: 

Chámanse así porque neles se constrúe litosfera oceánica, grazas á tensión distensiva que 
favorece a saída dos magmas do interior. Os bordos construtivos coinciden coas cordillei-
ras mesoceánicas, onde se forman dorsais. 

As características xerais son as seguintes: 

A súa morfoloxía presenta distintos aspectos dependendo do grao de evolución. Cando se 
fractura un continente, nos primeiros momentos, o xogo das fracturas, normalmente direc-
tas, fai que se formen fosas tectónicas, con gran actividade sísmica e volcánica, como é o 
caso do leste africano, no rift do mesmo nome; con relevos graduados máis ou menos       
simétricos a ambos os dous lados dunha fendedura central que a diferencia das grandes 
elevacións continentais. A evolución posterior pode abrir o continente, empezar a formar 
litosfera oceánica, xa que a zona de apertura, sen dúbida, se alargará. A partir dese mo-
mento, a morfoloxía habitual é a de cordilleira mesoceánica. Aseméllanse ás dunha cordi-
lleira continental, que se eleva a partir dos fondos oceánicos ata alturas próximas aos 3000 
metros, 1000 por baixo do nivel medio do océano. Pero non ten dúas vertentes exclusiva-
mente, como ocorre con estas, separadas por unha divisoria de augas, senón unha dobre 
vertente provocada pola fendedura central ou rift-valley. Ás veces, esta cordilleira meso-
ceánica está desprazada en tramos dispostos a distancias irregulares, perdendo, 
así, a súa continuidade lonxitudinal. 

A posición da dorsal oceánica adoita ser centrada en relación cos continentes que separa, 
salvo no caso das dorsais do Pacífico oriental, que está desprazada ata as proximidades do 
continente. A diferente disposición xeográfica poderíase explicar se se ten en conta a xé-
nese do rift, no primeiro caso, como consecuencia da formación dunha dorsal a partir da 
fracturación dun continente, mentres que no segundo, a asimetría é debida á 
formación da dorsal a expensas da fracturación dunha placa oceánica. 

 O bordo construtivo está formado, habitualmente, por unha zona de fracturación intensa 
de tipo distensivo en fallas conxugadas; debaixo delas sitúanse, en profundidades menores 
de 30 km, as cámaras magmáticas de magmas de natureza basáltica-toleítica, procedentes 
da fusión parcial do manto astenosférico, que favorecen a saída de material magmático. 
A acreción deste material na zona de dorsal fai que se produza a separación das placas co-
as que limita, producíndose a expansión do fondo oceánico e a apertura dos océanos. A ta-
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xa de expansión do fondo oceánico está avaliada entre valores de 2-18 cm anuais, depen-
dendo das dorsais de movemento lento ou rápido. 

As rochas que compoñen o nivel superior de placa na dorsal son as que forman parte da 
estrutura xeral da codia oceánica e do manto superior. A dorsal é unha zona xeoloxica-
mente moi activa onde se dá, como se acaba de ver, un vulcanismo actual que forma os 
fondos oceánicos, un plutonismo intenso que colabora con idéntico fin, así como un me-
tamorfismo de contacto e hidrotermal, de fondo oceánico, e unha sismicidade moi impor-
tante, de carácter distensivo, con hipocentros superficiais. 

-Bordos destrutivos: 

Chamados así porque neles se destrúe a litosfera formada nos bordos construtivos. 
Prodúcense como consecuencia dunha tensión converxente, derivada da aproximación de 
dúas placas litosféricas. Normalmente, como consecuencia deste movemento, prodúcese a 
subducción dunha placa baixo a outra. A subducción é o mecanismo polo cal, cando se 
aproximan dúas placas litosféricas, a máis densa, de natureza oceánica, sempre se introdu-
ce por baixo da máis lixeira, a placa mixta ou a placa continental, ou doutra oceánica, des-
prazándose cara ao manto onde se consome por acción do incremento da temperatura. 

O resultado é a formación dunha serie magmática de composición calcoalcalina cunha 
cantidade de sílice que permitiría clasificar os magmas entre neutros e ácidos. A profundi-
dade á que se forma rolda os 100-150 km. O fenómeno da subducción prodúcese a favor 
dun plano, o chamado plano de Benioff-Wadati, de inclinación variable, onde se localizan 
os hipocentros dos sismos e as cámaras magmáticas dos magmas xerados pola 
fusión da placa que subduce. Nestes bordos recíclase a litosfera que se forma nas dorsais. 
Na zona de subducción, e como consecuencia dela, detéctase unha morfoloxía particular, 
as fosas oceánicas, que son profundas depresións con varias decenas de km de anchura e 
miles de lonxitude, cunha batimetría elevada, en todas elas por encima da profundidade 
media do océano, como ocorre no caso da fosa das Marianas, de 11 033 metros, ou doutras 
menos profundas, como a de Xava, Tonga-Kermadec, etc. 

Nas fosas aparecen sedimentos que proveñen da erosión dos continentes próximos ou de 
calquera outra formación próxima, como poden ser as illas. Estes sedimentos están some-
tidos á tensión compresiva que ocasiona a aproximación das placas. 

Desde o punto de vista dinámico, as zonas de subducción son zonas extraordinariamente 
activas, xa que nelas se sitúan os hipocentros dos terremotos superficiais, intermedios e 
profundos que se producen na Terra. 

-Bordos pasivos: 

Chamados así porque neles nin se forma nin se destrúe litosfera oceánica. Chámanse ta-
mén fallas transformantes ou de transformación: son fracturas de grandes dimensións que 
rompen a dorsal, desprazándoa na horizontal. O movemento da dorsal, xunto co despra-
zamento da transformante, dá un compoñente complexo ao movemento. Aínda que o no-
me de bordo pasivo pode levar a pensar na escasa actividade xeolóxica, isto non é así. Os 
bordos pasivos de placa, en realidade, son moi activos. Neles concéntranse gran cantidade 
de sismos, moitos de graos moi destrutivos e, ademais, a medida que se investiga, vaise 
descubrindo sucesivamente a presenza de focos térmicos e de fenómenos volcánicos, plu-
tónicos e metamórficos importantes. 

Movemento de placas e ciclo de Wilson 

– Actividade 1 da páxina 102 do libro de texto. Diga que tipos de movementos realizan as 
placas en termos xerais. 
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Os movementos das placas litosféricas poden estudarse desde varios puntos de vista dis-
tintos: 

-Movementos individuais das placas. 

-Movementos entre dous ou máis placas. 

- Movementos xerais das placas litosféricas. 

– Actividade 3 da páxina 102 do libro de texto. Participan as propias placas litosféricas no 
seu movemento? Xustifique a súa resposta no caso de que sexa afirmativa ou negativa. 

A causa xeral dos movementos das placas debe atribuírse á enerxía interna do planeta. 
Tradicionalmente, supuxéronse unhas correntes de convección do manto como as causan-
tes, non só do gasto de enerxía da Terra, senón tamén da dinámica das placas. 

Estas correntes están confirmadas polos métodos xeofísicos actuais, pero suscita, con to-
do, un problema; o de establecer se son únicas, que afectan á astenosfera exclusivamente, 
ou a capas dentro do manto, ou a unha síntese de ambas as dúas hipóteses. 

Desde o pensamento inicial, que atribuía unicamente á astenosfera a capacidade de xerar 
correntes de convección, ata a actualidade, en que se cre na incidencia que, con toda certe-
za, ten no movemento das placas o nivel D'' do manto máis profundo ou os puntos quen-
tes, teñen cabida todas as posibilidades. Doutra banda, tampouco está claro cal é o grao 
dinámico de participación da placa litosférica no seu propio movemento, é dicir, se cola-
bora nel, co cal o movemento sería chamado de placa activa, ou, pola contra, se a placa 
se limita a acompañar as correntes de convección, que circulan polo interior, nun move-
mento de placa pasiva. 

– Actividade 4 da páxina 102 do libro de texto. Cal é o significado xeolóxico do ciclo de Wil-
son? 

É evidente que o movemento das placas produce a evolución das diferentes situacións 
xeolóxicas que se producen na Terra ao longo do tempo. T. Wilson elaborou un mecanis-
mo cíclico para explicar a evolución dinámica das placas litosféricas, desde a formación 
dun bordo construtivo que fractura a Panxea inicial ata a reunión continental final doutra 
nova situación de supercontinente. 

– Actividade 5 da páxina 102 do libro de texto. Indique as primeiras fases do ciclo de Wilson. 

O chamado ciclo de Wilson pode explicarse mediante unha serie de fases que, en síntese, 
son as seguintes: 

-Fracturación inicial da Panxea. 

Nun primeiro momento, o supercontinente fractúrase. A fracturación continental pode ter 
a súa orixe en dúas causas diferentes: 

-Unha tectónica, debido a esforzos mecánicos que rompen a litosfera. 

-Outra térmica, como consecuencia do emprazamento dun magma en profundidade. 
Tanto as causas mecánicas como as térmicas producen os mesmos efectos internos, 
a fracturación continental e a xeración e emisión de magmas. 

-Fracturación intensa. 

Durante esta fase, increméntase a rotura da litosfera iniciada na fase anterior; a fractura-
ción propágase de forma lineal, complicándose en estruturas complexas do tipo das fosas 
tectónicas. Con iso, fórmase unha megaestructura, o rift-valley, que é un val tectónico li-
mitado por fallas, de tipo normal. 

-Fase de mar Vermello. 
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Como consecuencia da expulsión do magma a través das fracturas do rift-valley e o seu 
posterior solidificación, fórmase litosfera oceánica, ademais dun movemento de expansión 
do fondo oceánico que separa os continentes. Esta fase é característica do mar Vermello, 
por onde transcorre o val de rift da dorsal oceánica que separa África da Península Arábi-
ga. 

-Fase atlántica. 

Nesta fase, represéntase o máximo de separación dos continentes pola sucesiva formación 
de litosfera oceánica e a expansión dos fondos oceánicos. A fase atlántica, como o seu 
nome indica, dáse na actualidade no océano Atlántico. Un océano en apertura, cun bordo 
construtivo no centro, que separa os continentes das súas ribeiras, outrora unidos en dous 
supercontinentes, Laurasia, ao norte, e Gondwana, ao sur, dos que derivan, respectivamen-
te, Norteamérica e Eurasia, e Sudamérica e África. 

-Fase de aproximación continental inicial. 

Cando se forma a zona de subducción, a litosfera oceánica, máis densa que a continental, 
métese baixo o continente, e dise que subduce. A subducción leva asociada toda a serie de 
procesos xeolóxicos que se describiron con anterioridade, ademais dunha reunión conti-
nental. Esta fase pode servir de exemplo, e podemos situala xeograficamente na costa 
oriental do océano Pacífico, fronte á costa occidental de Sudamérica. Nun estado máis 
avanzado, aínda estaría o Mediterráneo oriental.  

-Redución extrema e colisión continental. 

Se o proceso de subducción continúa, como simultaneamente se foron acumulando gran-
des cantidades de sedimentos nas cuncas de sedimentación, o normal é que estes evolu-
cionen pola compresión cara a estruturas oroxénicas, primeiro dando oróxenos de tipo pe-
ricontinentais ou térmicos, como os Andes, ou evolucionando, se é o caso, cara a oróxenos 
de colisión, como o Himalaia. Cando a aproximación é máxima, prodúcese a colisión dos 
continentes e, por suposto, a reunión continental, completándose o ciclo coa formación 
dunha nova Panxea, que pode seguir o seu propio proceso evolutivo, co único límite da 
enerxía dispoñible no sistema Terra, de forma que o seu gasto definitivo acabará con estes 
procesos dinámicos. 

Tectónica de placas e procesos xeolóxicos en zonas intraplaca 

– Actividade 1 da páxina 107 do libro de texto. Que tipos de teorías xustifican a formación 
dunha cordilleira? 

As teorías que explican a formación dunha cordilleira son de dous tipos: as teorías fixistas, 
que avogan pola formación dos oróxenos a partir de esforzos na vertical que pregan os 
materiais depositados previamente nun xeosinclinal, e as teorías mobilistas, que recollen 
algunhas das ideas previas, como a cunca de sedimentación, onde se acumulan inxentes 
cantidades de sedimentos, que se pregan posteriormente por esforzos na horizontal,      
achegados polas placas litosféricas no súa dinámica xeral e animadas pola enerxía interna 
do planeta. 

– Actividade 3 da páxina 107 do libro de texto. Como explicaría brevemente a xénese dos 
distintos modelos de oróxenos mediante a teoría da tectónica de placas? 

Desde o punto de vista xeolóxico, o oróxeno pódese entender como un edificio rochoso 
elevado, onde coexisten, en termos xerais: 

-Rochas sedimentarias: de diversas orixes e con espesores considerables, da orde de          
8 000-12 000 metros, formadas, todas elas, a partir de inxentes acumulacións de sedimen-
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tos nunha cunca de sedimentación chamada “xeosinclinal”, con diferentes paleoambientes 
dentro del. 

-Fenómenos de subsidencia afectando a extensións considerables da codia, que permiten 
explicar as potencias de sedimentos descomunais que aparecen depositadas en zonas espe-
cíficas. 

- Rochas deformadas por esforzos tectónicos que as pregan, as fracturan, cabalgan uns 
bloques sobre outros, ou se desprazan distancias quilométricas, correspondentes a forzas 
descomunais da natureza. 

- Rochas magmáticas: plutónicas e volcánicas, cuxa orixe debe explicarse mediante a fu-
sión doutras rochas preexistentes, e que se manifestan en formas de emprazamento pro-
fundas, nalgún caso, ou en fenómenos volcánicos intensos, noutros. 

- Rochas metamórficas, de todos os tipos e xéneses posibles: de metamorfismo de contac-
to, rexional e dinámico. 

- En todos os casos, con elevacións topográficas con pendentes moi fortes que xeran, loxi-
camente, uns reaxustes isostáticos importantes, para compensar os diferentes valores de 
densidade dos materiais considerados e a súa altura cos dos que están situados nas inme-
diacións. 

Mediante esta teoría, os oróxenos orixínanse grazas aos procesos de subducción entre dúas 
placas litosféricas, aínda que é certo tamén que a formación dalgúns relevos do planeta 
pode explicarse simplemente mediante procesos volcánicos ou tectónicos doutro tipo dife-
rentes ao mecanismo oroxénico. 

– Actividade 1 da páxina 109 do libro de texto. Como xustificaría a aparente contradición 
existente ao dicir que un aulacóxeno se forma como un bordo activo que evoluciona a unha 
estrutura de intraplaca? 

A maioría dos procesos xeolóxicos internos teñen lugar nos bordos das placas, polo que se 
impón que nos formulemos unha pregunta como esta: e fóra das placas, hai ou non hai fe-
nómenos internos? No caso de que a contestación fose afirmativa, por que causas se pro-
ducen? 

Evidentemente, a contestación é afirmativa; tamén hai fenómenos xeolóxicos dos dous ti-
pos considerados: mecánicos ou tectónicos e térmicos. En relación cos fenómenos mecá-
nicos, hai que dicir que, aínda que nalgunhas ocasións as estruturas resultantes dos esfor-
zos estean hoxe no interior da placa e, xa que logo, afastadas do bordo, noutros tempos 
xeolóxicos puideron pertencer a un bordo construtivo agora abortado; adoita ocorrer coa 
evolución dos chamados puntos triplos. 

Os puntos triplos prodúcense nos “instantes iniciais” da formación dunha dorsal, como 
consecuencia da fracturación da litosfera cando baixo ela se intrúen importantes volumes 
de magma, bombeándoos. Teñen, xa que logo, a morfoloxía de fosa tectónica dos vales de 
rift de dimensións considerables, limitada por fracturas. Cando se unen dúas ramas de   
dous puntos triplos próximos, abórtanse as outras posibilidades, quedando abandonada 
unha fosa tectónica, que vai derivando, e que pode ter procesos xeolóxicos como os sis-
mos, 
pero que non funcionará como dorsal no futuro; son os chamados aulacóxenos. 
Son estruturas que na actualidade están no centro dos continentes. Os aulacóxenos adoitan 
servir de grandes cuncas hidrográficas ocupadas por impoñentes cursos fluviais, como é o 
caso da cunca do Amazonas. 

– Actividade 3 da páxina 109 do libro de texto. Cal é a procedencia dos puntos quentes? E as 
súas consecuencias xeolóxicas? 
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A procedencia é de materiais que ascenden do manto profundo. As consecuencias son que 
a manifestación volcánica ligada aos puntos quentes na superficie dá lugar á formación de 
cadeas de illas volcánicas con carácter rectilíneo, que se van desenvolvendo a medida que 
a placa se sitúa sobre o punto quente; en consecuencia, a illa máis vella será a que estea 
máis afastada do punto quente, e, ao desprazarse sobre el, permitirá a formación doutras 
novas 

14.5 Unidade 5. Procesos xeolóxicos e petroxenéticos: 
o magmatismo e as rochas magmáticas  

Os magmas: orixe, composición e propiedades 

– Actividade 1 da páxina 115 do libro de texto. Que é un magma? 

O magma defínese como “un fundido de composición silicatada no que existen cristais e, 
nalgúns casos, fragmentos de rochas en suspensión, así como unha proporción máis ou 
menos importante de gases disolvidos”. 

– Actividade 2 da páxina 115 do libro de texto. Cales son os mecanismos capaces de xerar 
magmas? 

O aumento de temperatura, a diminución da presión e a presenza de fluídos nas rochas da 
codia profunda ou manto superior. 

– Actividade 5 da páxina 115 do libro de texto. Que tipo de magmas poden establecerse tendo 
en conta a súa composición química? 

A composición química do magma permite a súa clasificación en: 

-Magmas ácidos: aqueles con máis do 65% de sílice. 

-Magmas intermedios: os que conteñen entre un 65% e un 52% de sílice. 

-Magmas básicos: os que posúen entre un 52% e un 45% de sílice. 

- Magmas ultrabásicos: os que teñen menos do 45% de sílice. 

Ademais da maior ou menor presenza de sílice, os magmas teñen outros elementos e com-
postos en disposición de reaccionar entre si para formar a composición mineralóxica. 
Normalmente, a composición química dos magmas, establecida a partir das rochas ígneas 
que xeran, formúlase en porcentaxes de óxidos dos diferentes elementos químicos. 

Ao ser o magma, por definición, un fluído de natureza esencialmente silicatada, os seus 
compoñentes básicos son os tetraedros de sílice, SiO4-4, e, tendo en conta as posibles 
substitucións do silicio polo aluminio nas estruturas minerais do sistema, o AlSiO4-. 

A presenza do Al2O3 nas rochas vén ser da orde do 12-14% nas rochas ígneas ácidas, e do 
20% nas rochas básicas. O resto dos compoñentes oscilan entre o 5% e o 30%. 

– Actividade 4 da páxina 115 do libro de texto. Indique brevemente cales son as principais 
propiedades dos magmas. 

As propiedades dos magmas están relacionadas cos factores termodinámicos da súa for-
mación e coa composición orixinal que ten a importancia de condicionar a evolución pos-
terior do magma. 

Entre as propiedades físicas que se deben destacar está a temperatura. Entre os magmas de 
natureza basáltica, os magmas toleíticos teñen temperaturas maiores que os magmas graní-
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ticos. Por exemplo, a temperatura para os primeiros está entre os 1000 e os 1300 ºC, men-
tres que para os magmas graníticos, a temperatura oscila entre os 700 e os 900ºC.  

Outra propiedade é a viscosidade, que é a resistencia interna dun fluído a porse en move-
mento, como neste caso o fluído magmático. Hai que dicir que este factor depende da 
composición do magma. É posible que, no seu lugar de formación, os magmas teñan unha 
composición e unhas propiedades físicas algo distintas ás que logo posúen as rochas deles 
derivadas, as rochas ígneas. Para rematar, está a densidade, que depende da composición 
química das rochas que se funden: as da codia continental son máis lixeiras que as da co-
dia oceánica e as do manto. 

Evolución e tipos de magmas 

– Actividade 2 da páxina 138 do libro de texto. Que se entende por secuencia de cristalización 
dos minerais nun magma? Que se entende por cristalización fraccionada? 

A medida que o magma se vai arrefriando, os seus compoñentes van reducindo a súa 
enerxía e a súa mobilidade, de modo que se van ensamblando e formando novos cristais. 
A este proceso denomínaselle cristalización. 

Cada mineral cristaliza a uns intervalos de presión e temperatura, existindo en cada          
momento do proceso unha fracción sólida (con puntos de fusión máis elevados que a tem-
peratura á que se atopa o magma) e unha fracción líquida. É o que se denomina cristaliza-
ción fraccionada. 

– Actividade 2 da páxina 119 do libro de texto. A evolución dun magma prodúcese por me-
canismos fisicoquímicos que culminan no seu cristalización. Diga con brevidade que meca-
nismos a regulan. 

Unha vez que o magma se formou, a súa densidade xeral, en relación coas rochas da con-
torna, é menor. Como consecuencia, inicia un proceso de ascenso cara aos niveis máis su-
perficiais, alí onde a súa densidade sexa compatible coa das rochas encaixantes. Empeza, 
polo tanto, un proceso de arrefriado progresivo, que culminará coa consolidación do 
magma nunha zona determinada, que constitúe o seu emprazamento definitivo. 

Os minerais son fases sólidas estables en determinadas condicións de presión e temperatu-
ra. A medida que estas van variando (baixando), fano tamén as condicións de estado e es-
tabilidade dos minerais formados, nos que se van diferenciando cristais para cada intervalo 
de presión e temperatura. Por iso, en calquera momento da consolidación magmática, coe-
xisten unha fracción sólida e outra líquida residual; por iso se di que a cristalización dun 
magma é fraccionada. Ás veces, prodúcese a irrupción dese magma en superficie, de for-
ma máis ou menos espectacular, nun proceso volcánico, que culmina do mesmo xeito coa 
consolidación dos produtos de emisión volcánicos. 

Tanto se o arrefriado se produce en profundidade coma se o fai en superficie, fórmanse 
minerais con determinadas particularidades texturais, mediante un proceso chamado de di-
ferenciación magmática. 

A diferenciación é un proceso de consolidación dun magma, no que, a medida que a tem-
peratura do fundido descende, se van formando sucesivos minerais, os cales son estables 
nunha gama de temperatura e presión, e poden deixar de selo para outras menores, o que 
lles permite desorganizar a súa estrutura e incorporar a súa composición, normalmente ió-
nica, ao fundido restante para formar novos minerais. A este proceso de consolidación por 
fraccións minerais chámaselle cristalización fraccionada. 
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 Ás veces, a diferenciación magmática permite a formación de minerais que, por feitos 
xeolóxicos particulares, non reaccionan co magma de novo, complicándose o proceso de 
diferenciación e impedindo a cristalización gradual de todo o magma por fraccións.  

Eses procesos son, habitualmente: 

-A decantación gravitatoria. 

-O transporte gasoso. 

-O filtrado a presión. 

- O arrefriado diferencial. 

– Actividade 8 da páxina 138 do libro de texto. Cite os tipos de magmas primarios e secunda-
rios, sinalando as zonas de placa das que son característicos. 

*Magmas primarios. Aqueles magmas que derivan da fusión parcial ou total 
das rochas da codia e do manto polos procesos descritos. Dentro dos magmas primarios, 
pódense diferenciar os seguintes: 

-Toleíticos. 
-Alcalinos. 
Os magmas toleíticos adoitan estar asociados a emisións puntuais en puntos 
quentes, e nas mesetas basálticas ou trapps, ás erupcións fisurais, caso 
de Hawai e Reunión. Os magmas alcalinos asócianse a zonas de rift continental 
e zonas de intraplaca. Poden sufrir, durante o seu ascenso, procesos de diferenciación. 
* Magmas secundarios. Aqueles que derivan doutro magma, primario ou secundario, 
por procesos de diferenciación magmática. 

Dentro dos secundarios están os magmas calcoalcalinos, que se forman en bordos 
destrutivos de placas. 

Rochas magmáticas e actividade magmática plutónica 

– Actividade 1 da páxina 126 do libro de texto. Clasifique a grandes liñas os principais tipos 
de rochas ígneas que coñece. 

Para establecer a clasificación, utilízanse diferentes criterios. Algúns son os seguintes: 
 

1 Lugar de emprazamento e consolidación do magma. Dependendo do lugar onde se pro-
duza este proceso, diferéncianse estes tipos de rochas magmáticas: 

-Plutónicas. Defínese unha rocha ígnea plutónica como “aquela derivada do arrefriado len-
to dun magma en profundidade”. 

- As volcánicas. Unha rocha volcánica fórmase “cando o magma se arrefría rapidamente 
na superficie”, despois de que un proceso volcánico expulse o magma do interior. 

-As subvolcánicas. As rochas subvolcánicas son as que se xeran a partir do arrefriado dun 
magma en profundidade, pero relativamente preto da superficie. Cando o fai nas fracturas 
e as descontinuidades doutro tipo que hai no interior da Terra, establécese outro grupo 
dentro destas últimas, chamado rochas filonianas en sentido estrito. Os petrólogos actual-
mente considéranas tamén rochas plutónicas. 

2. Segundo a composición química. 

-Rochas ácidas; ácidos, con máis do 66% de sílice. 

-Rochas intermedias; as que conteñen entre un 52% e un 66% de sílice. 
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-Rochas básicas; as que posúen entre un 45% e un 52% de sílice. 

-Rochas ultrabásicas; as que teñen menos do 45% de sílice. 

– Actividade 2 da páxina 126 do libro de texto. Sinale as peculiaridades de textura das rochas 
ígneas. 

As rochas plutónicas presentan todas elas texturas graúdas, nas que os diferentes minerais 
teñen un bo tamaño; ás veces, con formas perfectamente desenvolvidas ou idiomorfas; ou-
tras veces, con tendencia a un bo desenvolvemento, formas subidiomorfas, as máis, con 
formas irregulares, pero en todos os casos os tamaños son perfectamente observables, tan-
to nas mostras de man, “de visu”, como ao microscopio petrográfico.  

As rochas volcánicas presentan unha maior variedade textural, con texturas porfídicas, mi-
crocristalinas e vítreas, sen descartar a combinación dalgunhas delas. Na textura porfídica, 
coexisten os cristais grandes, chamados fenocristais, con outros pequenos, de tipo micro-
cristalino, e ás veces, de vidro volcánico. Esta textura interprétase como resultado dun 
proceso de consolidación magmática que se inicia no interior da cámara magmática, onde 
se forman os fenocristais, idiomorfos ou subidiomorfos, para despois desencadearse o pro-
ceso de erupción, que arroxa, xunto co magma por consolidar, os fenocristais xa forma-
dos; o resultado é que estes quedan englobados nunha matriz microcristalina, vítrea ou 
mestura de ambas, dependendo da velocidade do arrefriado do magma en superficie. 

A textura microcristalina interprétase como resultado dun arrefriado do magma, logo da 
erupción, rápido e en superficie, para que non dea tempo a que se desenvolvan os cristais 
segundo o seu hábito cristalino, con tamaños considerables. Para rematar, a textura vítrea 
interprétase como o resultado dun arrefriado do magma en condicións extremadamente rá-
pidas, como as que induce a auga nas erupcións submarinas. O choque térmico entre a la-
va a altas temperaturas e a auga provoca a vitrificación, sen que sexa posible a formación 
de cristais. 

As rochas subvolcánicas e as filonianas terán texturas graúdas en termos xerais, sen des-
cartar outras. 

As rochas ígneas plutónicas e as subvolcánicas, cando se forman, fano fóra do alcance do 
observador por mor da súa propia orixe. Xa que logo, unicamente cando os fenómenos 
erosivos, en primeira instancia -e ás veces os tectónicos- fanas aflorar á superficie, é cando 
se pode establecer a súa estrutura xeral ou modo de presentarse na natureza. 

– Actividade 1 da páxina 128 do libro de texto. Indique mediante que procesos se produce a 
intrusión dos magmas na rocha encaixante. 

Ao abrirse camiño cara á superficie, pénsase que o fai de diferentes formas: 

-Por inxección forzada. Neste caso, o magma, ao ascender, exerce unha presión dirixida 
sobre a rocha encaixante, que a fai fracturarse, abríndose así camiño cara á superficie. 

Unha variedade da inxección forzada prodúcese cando o magma, no proceso de ascenso, 
rompe as rochas situadas no teito da cámara magmática, provocando entón o afundimento 
de parte da estrutura desta zona, que é asimilada polo magma, favorecendo así a subida do 
fluído. 
-Por inxección pasiva. Prodúcese cando o magma ascende, aproveitando as propias des-
continuidades da rocha encaixante, normalmente as fracturas, ou as descontinuidades es-
tratigráficas. 

-Por asimilación magmática. Tamén chamado dixestión magmática ou stopping. Ocorre 
cando o magma en ascensión incorpora, de forma paulatina, ou por bloques, parte da rocha 
encaixante, de forma similar a como se produce o ascenso capilar dun fluído por un mate-
rial compacto poroso. 
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– Actividade 2 da páxina 128 do libro de texto. Sinale cales son os principais tipos de plutóns 
concordantes, explicando as súas características morfolóxicas significativas. 

Os principais plutóns concordantes son os seguintes: 

-Lacolitos. Son plutóns que, ao intruír entre rochas estratificadas, fano de maneira arquea-
da en forma de domo, polo que adquiren forma de cogomelo ou de lente planoconvexa. 
Ata poden deformar, deprimíndoo, o plano de estratificación sobre o que se apoian, dando 
un perfil biconvexo. Os lacolitos alcanzan dimensións de varios quilómetros, e están for-
mados normalmente por magmas intermedios ou equilibrados en sílice, lixeiramente bási-
cos. 

-Lopolitos. Son intrusións plutónicas asociadas a cuncas estruturais recheas por rochas se-
dimentarias. Son corpos magmáticos de gran extensión superficial e espesor; corresponden 
a magmas ácidos; é o caso do lopolito de Bushveld, en Sudáfrica, fortemente mineralizado 
con minerais metálicos e preciosos de gran valor económico. 

-Facolitos. Son plutóns cuxos magmas intrúen en estruturas tectónicas de tipo anticlinal e 
sinclinal. Teñen un perfil con forma de media lúa, como corresponde á que presentan as 
charnelas dos pregamentos onde se localizan, e que, doutra banda, son as zonas destas es-
truturas sometidas á maior tensión, están fracturadas, o que o magma aproveita para intruír 
de forma pasiva por elas. Non adoitan ter gran desenvolvemento horizontal, pero ás veces 
alcanzan espesores considerables. 

-Sills. Chámanse tamén “filóns capas”, pois ocupan os planos de estratificación das rochas 
sedimentarias entre as que intrúen, con apenas deformación. Ás veces, poden ocupar os 
planos de esquistosidade das rochas metamórficas. A súa morfoloxía é tabular, con gran 
desenvolvemento na horizontal e escaso en espesor. Os magmas que o forman son mag-
mas básicos, moi fluídos, que se estenden moito horizontalmente grazas á súa fluidez. 

O vulcanismo 

– Actividade 1 da páxina 133 do libro de texto. Sinale que factores controlan as erupcións 
volcánicas. 

A saída do magma á superficie terrestre está controlada por factores de dous tipos: 
-Factores intrínsecos á propia natureza do magma. 

-Factores propios das rochas da contorna. 

Os factores intrínsecos á natureza do magma son: 

*As condicións termodinámicas. 

*A composición. 

*A presenza de gases. 

Os factores alleos á natureza do magma, pertencentes ás rochas encaixantes que rodean o 
fluído magmático, con influencia no tipo de erupción, son os seguintes: 

   -A presión litostática. 

   -A cámara magmática. 

   -O conduto magmático. 

– Actividade 2 da páxina 133 do libro de texto. Elabore un cadro onde se recollan os princi-
pais produtos de emisión volcánicos, indicando expresamente o seu estado. 

Os produtos que expulsan os volcáns están nos tres estados: sólido, líquido e gasoso. 
-Produtos gasosos. Hai predominio do vapor de auga. O resto de gases que aparecen, en 
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proporcións variables pero en menor cantidade que o vapor de auga, son: o dióxido e o 
monóxido de carbono, o dióxido e o monóxido de xofre, o ácido sulfhídrico, o dióxido de 
nitróxeno, o cloro, o metano, o amoníaco... 

-Produtos líquidos. Son os materiais magmáticos fundidos a temperaturas comprendidas 
entre os 900 e os 1 200 ºC. A fase lávica pódese entender como un magma que perdeu a 
maior parte dos seus gases ou compoñentes volátiles. As lavas, cando aparecen polo con-
duto de emisión, derrámanse pola superficie terrestre formando as coadas, de extensión 
superficial e lonxitude variable; tanto máis ampla e ancha será a superficie ocupada, canto 
maior sexa a fluidez da lava e menor a súa viscosidade. 

-Produtos sólidos. En termos xerais, aos produtos sólidos que expulsan os volcáns deno-
mínaselles piroclastos ou tefras, cando seguiron traxectorias subaéreas, e hialoclastos, 
cando son produtos sólidos emitidos en erupcións submarinas.  

Os produtos sólidos clasifícanse atendendo ao tamaño que presentan: 

*Bombas volcánicas. Son produtos sólidos con varios centímetros de diámetro, que poden 
alcanzar o tamaño de bloques de gran tonelaxe. 

*Lapilli. Son fragmentos de menor tamaño, o típico das gravas. Proceden de pingas de 
magma que se solidifican no aire durante a expulsión. 

*Cinzas e po volcánico. De tamaño microscópico, característicos das arxilas nas rochas 
sedimentarias. A súa acumulación dá lugar a unhas rochas chamadas cineritas ou tobas 
volcánicas. 
*Ignimbritas. Son produtos sólidos formados por partículas refundidas e soldadas entre si, 
que proceden das nubes ardentes que se xeran nas erupcións volcánicas de tipo peleano. 

– Actividade 1 da páxina 137 do libro de texto. Diga cales son os principais tipos de erupcións 
volcánicas. 

a) Erupcións fisurais. Posiblemente, as máis importantes de todas, tendo en conta que se 
producen nas dorsais, megaestruturas tectónicas e volcánicas de dimensións considerables, 
superiores aos 75 000 km de lonxitude. 

b) Erupcións puntuais. Tamén chamadas centrais. Localízanse ao redor de condutos cilín-
dricos de emisión, en zonas concretas do planeta. A subdivisión deste tipo de erupcións 
faise atendendo á natureza do magma e, sobre todo, á súa explosividade, diferenciándose 
as seguintes: 

b1) Erupcións efusivas ou hawaianas. Emisións de magma básico, con baixa viscosidade e 
gran capacidade de movemento. Recibe o seu nome dos volcáns de Hawai, entre os que 
destacan o Kilauea, o Mauna Loa, o Mauna Kea. 

b2) Erupcións explosivas. Dentro das erupcións explosivas, pódense diferenciar varios 
graos: desde aquelas con explosividade mínima ata as de explosividade máxima. Factor 
indubidablemente controlado pola composición dos magmas que as xeran. 

 1. Strombolianas. Son erupcións que arroxan magmas lixeiramente ácidos, polo que se al-
ternan os períodos nos que se emiten exclusivamente piroclastos, coincidindo coa maior 
explosividade do volcán, con outros nos que se emiten produtos lávicos, cando esta é mí-
nima. 
2. Vulcaniana. Neste tipo de erupción predominan os magmas ácidos, xa que logo visco-
sos, de movementos lentos, que deixan escapar con dificultade os gases que conteñen. A 
explosividade é alta, polo que a desgasificación violenta vai acompañada da emisión de 
grandes cantidades de piroclastos de todo tipo. Ás veces fanse subdivisións dentro deste 
tipo, sobre todo cando a explosividade é máxima, establecéndose un subtipo deste, o ve-
subiano, no que a erupción emite violentamente gases a altas temperaturas, acompañados 



Páxina 73 de 99 

 

de piroclastos de gran fino, todo iso a grandes velocidades pola enerxía da explosión ini-
cial. 
3. Peleana. Caracterizada por xerarse a partir de magmas extraordinariamente ácidos, moi 
viscosos, sen apenas movemento, que se solidifican na cheminea dos condutos de emisión 
do volcán, impedindo, de todos os xeitos, a saída dos gases. 

4. Freáticas. Son erupcións nas que o fenómeno volcánico interfire outro proceso xeolóxi-
co, como é a infiltración das augas subterráneas continentais ou submarinas, na cámara 
magmática do volcán.  

5. Erupcións submarinas. As erupcións submarinas pódense clasificar en calquera dos 
dous tipos, explosivas ou efusivas, porque a manifestación explosiva, ou non, do fenóme-
no volcánico depende da profundidade á que se manifeste o vulcanismo dentro do mar. 

– Actividade 3 da páxina 137 do libro de texto. Cales son as formas representativas nas erup-
cións volcánicas explosivas? 

As formas son estratovolcáns piroclásticos, edificios cónicos e caldeiras. 

14.6 Unidade 6. Procesos  xeolóxicos e petroxenéticos: 
o metamorfismo e as rochas metamórficas 

O metamorfismo: causas e efectos 

– Actividade 1 da páxina 142 do libro de texto. Explique a que se deben os cambios minera-
lóxicos do metamorfismo. 

Ao cambiar as condicións termodinámicas nas que se atopa unha rocha, os minerais        
vólvense inestables, rompen os enlaces entre os átomos e libéranse ións que poden circular 
polo interior da rocha e unirse de novo a outros ións, dando lugar a estruturas minerais dis-
tintas das orixinais. 

– Actividade 2 da páxina 142 do libro de texto. Cales son os límites do metamorfismo? Que 
procesos ocorren fóra destes límites? 

Os xeólogos consideran que o metamorfismo ten o seu límite inferior ou de inicio nas zo-
nas do interior terrestre nas que as condicións de presión e de temperatura reinantes fan 
desaparecer o petróleo ou os restos de hidrocarburos que poida haber nas rochas sedimen-
tarias. 

O límite superior ou de final do metamorfismo está nas zonas da Terra nas que as condi-
cións de presión e de temperatura funden as rochas (ambiente magmático). Adóitanse ex-
cluír do concepto de metamorfismo: 

Os cambios que se producen na superficie terrestre ou preto dela, como a compactación e 
transformación dos sedimentos en rocha (diaxénese), ou a alteración das rochas por axen-
tes externos (meteorización). 

– Actividade 3 da páxina 142 do libro de texto. Por que a temperatura é capaz de producir 
transformacións metamórficas? 

As altas temperaturas son unha causa moi importante das transformacións 
metamórficas, por dúas razóns: porque poden romper os enlaces que existen entre os áto-
mos dos minerais, e porque favorecen as reaccións químicas, ao aumentar a enerxía inter-
na dos átomos e das moléculas, permitindo as interaccións destas. 

– Actividade 1 da páxina 146 do libro de texto. Cite os principais efectos do metamorfismo 
sobre as rochas. 
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A acción combinada dos factores que causan o metamorfismo provoca cambios nas ro-
chas. Os principais afectan a:  

*A textura, provocando nas rochas cambios na orientación dos minerais e aumento da co-
hesión entre os grans, coa consecuente perda de auga dos espazos interminerais, a estrutu-
ra e a mineraloxía destas. 

*A estrutura. 

*Cambios fisicoquímicos na mineraloxía. 

– Actividade 2 da páxina 146 do libro de texto. Describa os tres tipos de cambios fisicoquími-
cos que afectan aos minerais no metamorfismo. 

Son os seguintes: 

-Transformacións isoquímicas sen cambio de minerais. Nos procesos metamórficos 
de baixa intensidade, consérvanse a maior parte dos minerais da rocha orixinal. Xa que lo-
go, a composición química mantense fixa e tampouco aparecen minerais novos. Só se pro-
duce blastese. 

-Transformacións isoquímicas con cambio de minerais. Nas rochas sometidas a un meta-
morfismo de maior intensidade, cun cambio importante nas condicións termodinámicas, 
os minerais cambian as súas estruturas cristalinas. Isto produce minerais novos (polimor-
fos), pero mantén a composición química da rocha orixinal. 

-Transformacións aloquímicas, o metasomatismo. Ocorren nos casos en que a rocha some-
tida ao proceso metamórfico se pon en contacto con fluídos hidrotermais. Como xa se ex-
plicou, estes fluídos achegan outros ións ao sistema, o que produce minerais con composi-
cións diferentes das orixinais. As rochas formadas por este proceso, especialmente se pro-
ceden de calcarias, denomínanse skarns. 

Descrición e tipos de metamorfismo 

– Actividade 1 da páxina 149 do libro de texto. Que significado teñen no metamorfismo os 
seguintes conceptos: isograda, zona, paraxénese mineral e mineral índice? 

A isograda é unha liña que separa as zonas nas que aparece un determinado mineral índice 
daquelas nas que non aparece. Marca puntos de igual grao de metamorfismo. 

Os minerais índice son minerais típicos das rochas metamórficas, que só son estables     
nunha marxe estreita de presións e temperaturas. Por esta razón, son bos indicadores das 
condicións termodinámicas que había no lugar no que se formaron as rochas ás que per-
tencen. Chámanse así entón porque se utilizan como referencia para determinar áreas que 
estiveron sometidas a unha gama de presión e de temperatura onde foron estables. Polo 
que, unha vez detectadas no campo as áreas onde aparecen os minerais índice, pódense 
trazar nun mapa as isogradas do metamorfismo. Zonas metamórficas son as áreas ocupa-
das polos minerais índice, cartografadas nos mapas xeolóxicos entre dúas isogradas. En 
calquera zona metamórfica aparecen, ademais dos minerais índice, outros que os acompa-
ñan porque se forman nas mesmas condicións termodinámicas; o conxunto de minerais, 
tanto índices como non, forman o que se chama paraxénese mineral. 

– Actividade 2 da páxina 149 do libro de texto. Que é unha facies metamórfica? Por que é un 
indicador tan preciso dun determinado proceso metamórfico? 

O concepto de facies metamórfica, introducido por Eskola, di que é “un conxunto de ro-
chas caracterizadas por unha asociación de minerais formados baixo unhas determinadas 
condicións de presión e temperatura”.  
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Unha facies pode ser un índice bastante preciso dun determinado proceso metamórfico, xa 
que define unha zona, no diagrama de presións e temperaturas, correspondente ao meta-
morfismo dunha rocha concreta nun ambiente xeolóxico concreto. 

– Actividade 9 da páxina 162 do libro de texto. Que tipos de procesos metamórficos son ca-
racterísticos das dorsais oceánicas? 

Son procesos metamórficos que afectan as rochas magmáticas típicas do fondo oceánico, 
que son os basaltos, ademais de producir surxencias de dous tipos: as chemineas brancas e 
as negras. 

Rochas metamórficas. As facies metamórficas 

– Actividade 1 da páxina 158 do libro de texto. Cales son os principais criterios utilizados 
para clasificar as rochas metamórficas? 

Debido a que os procesos metamórficos se producen como consecuencia de varios facto-
res interrelacionados, que dependen, á súa vez, de moitas variables, as rochas metamórfi-
cas resultantes poden ser extraordinariamente diversas. Por iso, aínda que algunhas destas 
rochas teñen nomes de uso común, non existe unha clasificación cunha nomenclatura       
sinxela e universalmente aceptada. 

Os criterios que os xeólogos e os petrólogos do metamorfismo empregan para clasificalas 
son esencialmente descritivos. Algúns dos principais son os seguintes: 

*A composición mineralóxica da rocha orixinal. 

*As características texturais e estruturais das rochas metamórficas. 

A aplicación dun ou doutro criterio depende das características de cada rocha. Por exem-
plo, as rochas metamórficas que proceden de distintas rochas orixinais clasifícanse en     
función do seu aspecto. Pola contra, as rochas metamórficas que o fan dunha específica 
clasifícanse tomando como base esencial a súa composición. Despois, unha vez definidos 
os minerais das rochas, adóitanse utilizar diagramas triangulares, nos que, en cada vértice, 
se sitúan os compoñentes posibles das rochas metamórficas tomados de tres en tres, de 
forma similar a como ocorría coa clasificación de Strekeissen para as rochas ígneas vista 
na unidade anterior. 

– Actividade 2 da páxina 158 do libro de texto. Cite as principais rochas derivadas da serie 
pelítica no metamorfismo rexional. 

As principais son lousas, filitas, esquistos, gneises e migmatitas. 

– Actividade 3 da páxina 158 do libro de texto. Como clasificaría as rochas metamórficas 
desde o punto de vista estrutural? Cite as principais rochas metamórficas non foliadas e as 
foliadas. 

Clasifícanse en dous grandes grupos: 

1. As rochas foliadas. Dentro do grupo das rochas foliadas, atópanse as filitas, os esquis-
tos, os micaesquistos, os gneises e as anfibolitas. 

2. As rochas non foliadas ou masivas. Entre as rochas non foliadas, merecen destacarse as 
corneanas, as cuarcitas, os mármores e as ecloxitas. 

– Actividade 1 da páxina 160 do libro de texto. Explique brevemente o concepto de facies 
metamórfica. Poden atoparse todas as facies metamórficas na mesma zona? Xustifique as 
respostas. 

O concepto de facies metamórfica, introducido por Eskola, di que unha facies metamórfica 
é “un conxunto de rochas caracterizadas por unha asociación de minerais formados baixo 
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unhas determinadas condicións de presión e de temperatura”. As paraxéneses minerais 
destas rochas definirían, xa que logo, as condicións xerais ou graos do metamorfismo su-
frido, aínda que o criterio se aplica cando o metamorfismo afecta a unha serie pelítica que 
vai evolucionando progresivamente a medida que o fai o grao de metamorfismo. No caso 
de que o faga sobre rochas monominerais, como as areniscas ou as calcarias, o resultado é 
exclusivamente unha recristalización con blastese importante, sen cambios mineralóxicos 
nos mármores ou cuarcitas resultantes. 

A idea utilizouse inicialmente no metamorfismo rexional, para despois xeneralizarse para 
o resto do metamorfismo, establecéndose inicialmente oito facies diferentes, modificadas 
despois por outros autores como Turner, Winkler ou Yardley, aumentándoas xeralmente. 
Aquí imos consideralas divididas do seguinte xeito: unha para o metamorfismo de contac-
to; sete para o metamorfismo rexional, e algúns autores consideran outra para o dinamo-
metamorfismo. Non se poden atopar todas as facies reunidas na mesma zona xeográfica, 
xa que é practicamente imposible a coincidencia dos distintos tipos de metamorfismo no 
mesmo lugar e cos mesmos graos afectando ao mesmo tipo de rocha. 

– Actividade 2 da páxina 160 do libro de texto. Cales son as principais facies metamórficas do 
metamorfismo de contacto? 

A facies do metamorfismo de contacto é a facies das corneanas, ou, se se prefire dividir, 
facies das corneanas anfíbólicas e facies das corneanas piroxénicas. 

14.7 Unidade 7. Procesos sedimentarios e rochas se-
dimentarias 

Rochas sedimentarias: concepto e formación 

– Actividade 1 da páxina 258 do libro de texto. Cales son as diferenzas entre sedimento e ro-
cha sedimentaria? 

Enténdese por sedimento o material sólido, en movemento ou recentemente separado 
dunha solución, que se acumula na superficie terrestre por acción de fenómenos dinámicos 
ou fisicoquímicos, buscando sempre a máxima estabilidade. Polas súas características, os 
sedimentos son materiais soltos, sen consolidar. As rochas sedimentarias fórmanse como 
consecuencia das transformacións dos sedimentos mediante os procesos de diaxénese. 
Tendo en conta que estes mecanismos producen nos sedimentos unha redución de volume, 
unha deshidratación, unha cementación, e a formación de novos minerais, as rochas 
sedimentarias presentan como características propias as de ser duras, compactas, consoli-
dadas, que as permiten distinguilas dos sedimentos. 

– Actividade 1 da páxina 241 do libro de texto. Que son os procesos diaxenéticos? Enumere 
algúns dos factores que os controlan. 

Inclúense neste concepto “todos os cambios que teñen lugar no sedimento logo da sedi-
mentación, afectando tanto ás partículas minerais como á auga intersticial, debidos a pro-
cesos físicos, químicos, fisicoquímicos, bioquímicos, etc. que tenden á litificación a tem-
peraturas e presións baixas”. Dunha forma abreviada pode definirse tamén como: “O con-
xunto de transformacións de todo tipo que converten un sedimento nunha rocha sedimen-
taria”. 
Os procesos diaxenéticos engloban todos os que se realizan entre o depósito do 
sedimento e a súa transformación final en rochas sedimentarias e están condicionados por 
moitos factores, uns de carácter físico, como a presión, a temperatura, etc., outros quími-
cos, entre os que destacan o pH, o potencial de oxidación-redución ou Eh, etc.; algúns bio-
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lóxicos, dada a capacidade dos organismos a impor unhas condicións particulares aos se-
dimentos en transformación debido ás accións metabólicas; a todos hai que engadir o tem-
po xeolóxico, factor este que, só ás veces, pode introducirse pola súa dimensión, nun tra-
tamento puramente fisicoquímico da diaxénese. 

– Actividade 2 da páxina 241 do libro de texto. Explique brevemente as consecuencias prin-
cipais dos procesos diaxenéticos. 

Aínda aplicando á diaxénese os seus conceptos máis restrinxidos, as consecuencias princi-
pais deses procesos son: a neoformación de minerais, a redistribución e recristalización de 
minerais e a litificación. 

Os procesos diaxenéticos ordénanse ao aumentar a profundidade. 

-De 1- 2m, neoformación de minerais en condicións claras de oxidación. 

-Zona de redución. Nela, a neoformación de minerais é redutora. 

-Zona de redistribución dos minerais. Con fenómenos de recristalización, posibilidades de 
cementación. 

- Litificación do sedimento nunha rocha compacta e ríxida. 

Características das rochas sedimentarias 

Actividade 1 da páxina 246 do libro de texto. Cite as principais características das 
rochas sedimentarias. 

• A estratificación. 

• A cor. 

• A textura. 

• A estrutura. 

• A composición. 

– Actividade 2 da páxina 246 do libro de texto. Cales son as texturas das rochas sedimenta-
rias? Poña algún exemplo. 

Existen dous tipos principais de textura nas rochas sedimentarias: 

-A non clástica. O termo clástico deriva dunha palabra grega que significa roto ou frag-
mentado, e dise que as rochas que se orixinaron por acumulación de fragmentos rochosos 
teñen textura clástica. 

Exemplos de textura clástica son os conglomerados, areniscas... 

Como texturas non clásticas han de considerarse dous casos: 

*As correspondentes a construcións feitas polos seres vivos, ou bióxenas. 

*As correspondentes a cristalización de solucións. Exemplos de textura non clástica: cal-
carias, xeso... 

– Actividade 3 da páxina 258 do libro de texto. Podemos obter información sobre o transpor-
te e a sedimentación observando os clastos dunha rocha detrítica? Xustifique  a súa respos-
ta. 

Si se pode obter información. Os clastos posúen unhas características morfolóxicas adqui-
ridas ao longo da súa “vida xeolóxica”. A redondez dos mesmos está en función do trans-
porte, así, se observamos clastos moi redondeados, é sinal de que percorreron grandes dis-
tancias; tamén a textura superficial do clasto informa sobre o tipo de transporte; partículas 
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brillantes son consecuencia de transportes con rozamento (como fluviais, oceánicos), e 
partículas mate, transporte por impacto, como o vento. En canto á sedimentación, tanto o 
tipo de empaquetamento como a fábrica dos clastos nos informan sobre os 
medios de sedimentación nos que se formou a rocha. 

– Actividade 3 da páxina 246 do libro de texto. Describa os principais tipos de minerais das 
rochas sedimentarias. 

A composición dos sedimentos e das rochas sedimentarias depende dos factores que rexen 
a formación dos minerais sedimentarios que os conforman, os cales á súa vez dependen do 
comportamento dun elemento químico concreto durante o proceso sedimentario. E, en 
concreto, o quimismo dun elemento depende da relación entre o tamaño e a carga dun ión, 
relación que se mostra graficamente na seguinte figura, (páxina 246 do libro de texto). Ne-
la apréciase como os elementos se agrupan en tres seccións: 

-1.ª- Os que forman catións solubles e estables e que por iso se marchan en solución. 
-2.ª- Os que posúen catións non estables nas augas naturais, os cales se depositan como 
óxidos, hidróxidos ou alumino-silicatos hidratados. 

-3.ª- Os que forman anións oxixenados complexos, que son máis ou menos solubles 
nas augas naturais. 

Clasificación das rochas sedimentarias e combustibl es fósiles 

– Actividade 6 da páxina 258 do libro de texto. Por que se empregan as rochas evaporíticas 
como indicadores climáticos? Xustifique a súa resposta. 

As rochas evaporíticas necesitan para a súa formación que as perdas de auga por evapora-
ción sexan superiores á entrada de auga na cunca, e isto ocorre en climas áridos, onde as 
temperaturas son elevadas; así, a existencia de grandes formacións de rochas evaporíticas 
indica períodos de aridez. 

– Actividade 12 da páxina 258 do libro de texto. Defina as rochas carbonatadas e analice as 
máis significativas de orixe continental. Acompañe a explicación cun cadro de clasificación. 

 Defínense as rochas carbonatadas como todas aquelas rochas que teñen unha 
composición química formada por carbonato cálcico, baixo a forma mineral de calcita, 
CACO3, no caso das calcarias, ou de carbonato dobre de calcio e magnesio, como dolomi-
ta, CaMg (CO3)2, no das dolomías. 

As rochas carbonatadas continentais máis significativas, son as seguintes: 

-As tobas. Son rochas que se forman pola capacidade que teñen algúns seres vivos, neste 
caso, os vexetais acuáticos ou subacuáticos, de fixar o carbonato cálcico disolvido na auga 
do seu medio, que pode ser fluvial ou lacustre, para depositalo nunha fina capa ao seu 
arredor. 

-Os travertinos. Son rochas de aspecto semellante ás tobas; con todo, na súa xénese poden 
intervir outros procesos diferentes aos orgánicos. Prodúcese ás veces o depósito de carbo-
nato cálcico por mecanismos inorgánicos, ao desprenderse naturalmente o CO2 da auga 
que circula polos cursos fluviais, as covas, fervenzas, etc. 

-As calcarias dos “páramos”. Son os niveis de calcarias que se atopan culminando os de-
pósitos lacustres que enchen as depresións intramontañosas ocupadas na actualidade polas 
dúas mesetas castelás, entre outros lugares. 

-As estalactitas e as estalagmitas. Estruturas calcarias que se forman en covas, grutas e ga-
lerías de formacións kársticas. 
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-O onix. Calcaria lacustre de textura cristalina que se deposita en zonas acuáticas ligadas a 
augas termais. 

-As costras e os caliches. Carbonato cálcico poroso, con texturas descontinuas, que se de-
posita como consecuencia da evaporación das augas que conteñen sales con composición 
apropiada nos solos. A disposición duns e doutros os diferencia, de maneira que as costras 
se acumulan na superficie do chan, endurecéndoo ás veces de forma desmesurada, mentres 
que os caliches o fan no interior dos horizontes, sobre todo do horizonte de acumulación 
B. 

A clasificación é en calcarias e dolomías. 

*Calcarias: 
-De orixe mariña: silíceas, creta, coralíxenas, cristalinas. 

-De orixe continental: tobas, travertinos, estalactitas e estalagmitas, ónix, costras e cali-
ches. 

*Dolomías. 

– Actividade 7 da páxina 258 do libro de texto. O petróleo e o carbón, son rochas ou non? 
Xustifique a súa resposta. 

Nun sentido mineralóxico e petrolóxico estrito, carbón e petróleo non poden ser conside-
rados como rochas. Tradicionalmente, nas clasificacións de case todos os textos de        
xeoloxía aparecen baixo a denominación de rochas organóxenas, ou rochas de orixe orgá-
nica. Isto é debido a que proceden de grandes masas de compostos orgánicos, fundamen-
talmente de orixe vexetal, depositadas en medios sedimentarios, producíndose un progre-
sivo enriquecemento en carbono. Con todo, a definicións de mineral e de rocha exclúen a 
petróleo e carbón destes grupos. 

– Actividade 13, páxina 258 do libro de texto. Explique cal é a xénese do petróleo, indicando 
especialmente en que consisten os conceptos de rocha almacén e trampa de petróleo e os 
seus tipos. 

A existencia de restos orgánicos e de compostos opticamente activos derivados deles con-
firma que o petróleo se orixina a partir de reaccións químicas complexas de tipo redutor 
nas que toma parte a materia orgánica. A serie de acontecementos podería ser a seguinte: 

*O fitoplancto e o zooplancto que habitan as zonas mariñas, esencialmente de plataforma, 
morren masivamente. A morte pode deberse a variacións bruscas dos parámetros  fisico-
químicos do seu hábitat debidas a causas naturais. 

*A decantación gravitatoria deses organismos mortos produce a acumulación de gran can-
tidade de materia orgánica, que se vai quedando enterrada xunto aos sedimentos inorgáni-
cos que chegan á cunca. 

*A actuación das bacterias anaeróbicas degrada a composición básica orgánica 
(C, H, Ou, N), enriquecéndoa en osíxeno e nitróxeno. Nesta fase xa se desprenden hidro-
carburos gasosos, metano (CH4). 

*A partir de aquí, iníciase un proceso de diaxénese que transforma os sedimentos que con-
teñen a materia orgánica en rocha nai e esta, progresivamente, en distintos hidrocarburos, 
a medida que vai aumentando a temperatura e se van producindo os procesos de madura-
ción. 

*Os hidrocarburos máis inmaturos, os primeiros en formarse, os sólidos, fano a partir da 
materia orgánica degradada e transformada en substancias húmicas coloidais (keróxenos). 

*Ao alcanzar o proceso os 95 ºC-135 ºC, temperatura de máxima produción de hidrocar-
buros líquidos, prodúcese o petróleo en sentido estrito. 
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*Superada a temperatura máxima apuntada, comeza o craking natural das cadeas de hi-
drocarburos mediante o que se forma gas natural (hidrocarburos gasosos). 

A medida que se suceden estes mecanismos, a compactación da rocha nai que contén as 
pingas de hidrocarburos vai sendo maior e aumentan a presión, a temperatura e a mobili-
dade dos hidrocarburos, que migran cara a niveis superficiais. 

Se no ascenso non atopan ningún obstáculo, os hidrocarburos alcanzan a superficie, oxí-
danse e forman betumes e asfaltos. 

Trampa petrolífera é unha rocha impermeable ou unha estrutura xeolóxica combinada con 
ela que impide a súa saída á superficie 

Rocha almacén é unha rocha cunhas características texturais apropiadas para a 
acumulación do petróleo (porosidade primaria ideal ou porosidade secundaria adquirida, 
fracturas, etc.), que, pola súa orixe, non ten nada que ver cos hidrocarburos. 

Rochas sedimentarias e tectónica de placas 

– Actividade 2, páxina  257 do libro de texto. Estableza unha relación entre as áreas tectóni-
cas e o seu comportamento sedimentario. 

A relación é a seguinte: 

As zonas activas. Presentan as maiores taxas de sedimentación, concentrándose nas pro-
ximidades daquelas zonas que experimentaron un levantamento tectónico, polo que pre-
sentan un relevo importante, antes que nas zonas estables do interior do continente. 

*Nas marxes continentais pasivas, onde se acumulan importantes espesores de sedimen-
tos, que ocasionalmente poden superar os 10 000 m, que son produto da erosión das áreas 
continentais próximas. 

*Nas marxes converxentes de colisión intercontinental, nas que se desenvolven 
importantes procesos de formación de cadeas montañosas. Os materiais resultantes da in-
tensa erosión do oróxeno que se está levantando acumúlanse nas cuncas do antepaís lin-
deiros con el. 

*Nas zonas de subducción, onde se acumulan grandes cantidades de sedimentos nas pro-
ximidades da marxe continental e nas fosas oceánicas. No suposto dunha subducción entre 
placas oceánica-oceánica, tamén se acumulan sedimentos característicos nas cuncas tran-
sarco e nas fosas e zonas próximas ao arco insular. En ambos os dous casos, son frecuen-
tes os detritos de orixe volcánica, asociados á intensa actividade volcánica da subducción. 

– Actividade 10 páxina 258 do libro de texto. Indique as características que presenta a sedi-
mentación nas zonas activas. 

Son as que presentan as maiores taxas de sedimentación, entendidas como a potencia de 
rocha estratificada por unidade de tempo. Concéntranse nas proximidades daquelas zonas 
que experimentaron un levantamento tectónico, polo que presentan un relevo importante, 
antes que nas zonas estables do interior do continente. De feito, nesas zonas do interior, só 
se produce unha sedimentación local nos medios correspondentes, que frecuentemente non 
chegan a orixinar rochas sedimentarias estratificadas. 
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14.8 Unidade 8. O diastrofismo  

O diastrofismo e as súas causas. Deformación das ro chas 

– Actividade 1, páxina 165 do libro de texto. Que entende por diastrofismo? 

Denomínase diastrofismo a todos os procesos xeolóxicos que deforman as rochas 
por acción de esforzos cunha compoñente de dirección clara. 

– Actividade 2, páxina 165 do libro de texto. De que tipo son os esforzos tectónicos que coñe-
ce? 

Normalmente a deformación das rochas se manifesta por unha alteración, ben 
dos seus compoñentes texturais, os minerais, ben da estrutura ou disposición 
xeométrica in situ das rochas. Os responsables dos cambios diastróficos son os esforzos 
tectónicos, que se poden clasificar en esforzos distensivos, compresivos de cizalla e de ro-
tación. 

– Actividade 1, páxina 167 do libro de texto. Indique de que tipos son as deformacións que se 
producen nas rochas. 

Deformación elástica, plástica e descontinua. 

– Actividade 3, páxina 167 do libro de texto. Sinale cales son os factores que inflúen na de-
formación das rochas, indicando o seu mecanismo de actuación. 

En primeiro lugar, hai que ter en conta a composición xeral da rocha que se deforma; así, 
da composición individual da rocha van depender as súas propiedades físicas; xa que logo, 
as rochas poliminerais como o granito, pola súa propia orixe, van ter unha coherencia, 
unha rixidez e, en definitiva, unha resposta ao esforzo diferentes á que tería, por exemplo, 
o xeso: unha rocha de precipitación química cunha composición de sulfato cálcico hidra-
tado; de comportamento plástico, viscoso, etc. A primeira fractúrase mentres que a 
segunda, na igualdade dos outros factores influentes, prégase. 

Deformacións das rochas: pregamentos, fallas e diác lases 

– Actividade 1, páxina 168 do libro de texto. Sinale de que tipos deben ser as forzas capaces 
de xerar un dobramento (pregamento). 

As forzas tectónicas capaces de xerar un dobramento son de tipo compresivo, achegadas 
polo movemento das placas na horizontal, como principal causa característica. 

– Actividade 2, páxina 168 do libro de texto. Describa os elementos dun dobramento (prega-
mento). 

En todo dobramento pódense establecer unhas características xeométricas que serven para 
definilo no espazo; son os seus elementos. Os principais elementos dos dobramentos son 
os seguintes: 

-Charnela. Punto de curvatura máxima dun dobramentos. Nas rochas sedimentarias, as 
charnelas dos sucesivos estratos colócanse, todas, no plano axial do dobramento. 

 -Plano, ou superficie axial do dobramento. É un plano que o divide en dúas partes iguais. 
A superficie axial é o resultado de unir os eixes dunha serie encartada. 
-Eixo dun dobramento. É a liña imaxinaria que resulta da intersección do plano axial con 
el. 

-Flancos dun dobramento. Cada unha das partes nas que o plano axial o divide. Cada flan-
co dun dobramento é común ao do dobramento que o segue e, polo tanto, ten unha liña de 
inflexión na que cambia o sentido da curvatura do flanco. 
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-Núcleo. Parte cóncava do dobramento. 

-Buzamento. Ángulo que forma o flanco do dobramento coa horizontal. 

-Dirección. Ángulo que forma o eixo do dobramento co norte magnético. 

-Terminación periclinal. Zona final do eixo na que a inclinación, ou buzamento, dos flan-
cos se atenúa cambiando de dirección. 

-Verxencia. Enténdese por verxencia o ángulo que forma o plano axial coa 
vertical. 
-Inmersión. Ángulo que forma o eixo do dobramento coa horizontal. 

-Cabeceo. Ángulo que se forma entre a horizontal e a liña de charnela, sobre o plano axial. 

– Actividade 3 da páxina 188 do libro de texto. Pode un mesmo tipo de rocha dar orixe a de-
formacións continuas (dobramentos) e a deformacións descontinuas (fallas e diaclases)? 
Razoe a súa resposta.  

Si, xa que, ademais da composición da rocha, inflúen outros factores, como as condicións 
de presión e temperatura, a presenza de fluídos, etc., no tipo de deformación da rocha. 

– Actividade 4 da páxina 188 do libro de texto. En que tipo de rochas cre que será máis pro-
bable a formación de dobras? E en cales formaranse diaclases e fracturas? Por que? 

As rochas de precipitación química teñen un comportamento plástico, mentres que as ro-
chas formadas por varios minerais presentan unha rixidez que fai posible que, co mesmo 
esforzo, nas primeiras, como o xeso, se formen dobramentos, e nas segundas, como o gra-
nito, fallas ou diaclasas. 

Cabalgamento e mantos. Diapirismo 

– Actividade 1 da páxina 177 do libro de texto. Cite as principais estruturas maiores que co-
ñeza. 

As principais estruturas maiores de tipo tectónico son os cabalgamentos e os mantos de 
corremento. 

– Actividade 2, páxina 177 do libro de texto. Explique como se forman os mantos de corre-
mento. 

Fórmanse polo desprazamento, sobre un substrato de varias decenas ou centenares de qui-
lómetros, dun conxunto de masas rochosas, debido a esforzos tectónicos ou a outros facto-
res. 

– Actividade 5, páxina 188 do libro de texto. Que relación hai entre dobramentos, fallas e 
mantos de corremento? Cal é a causa que motivou que cabalgamentos e mantos de corre-
mento se poidan considerar do mesmo tipo? 

Dobramentos, fallas e mantos son estruturas que se forman nas rochas ante determinados 
esforzos dirixidos sobre elas. Os mantos e os cabalgamentos teñen a mesma xénese, por 
iso é polo que se poden considerar e clasificar no mesmo grupo de estruturas maiores. 

– Actividade, 2, páxina 179 do libro de texto. Explique como se produce un diapiro. 

Etapas da evolución dun diapiro salino: 

A) Orixínase un “domo” ou abombamento do terreo por ascenso do material salino.  

B) O material salino perfora os estratos superiores e empeza a cubrir a superficie.  

C) Os materiais salinos desbórdanse na superficie do terreo en forma de cogomelo. 
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Niveis estruturais e estilos tectónicos. Os terremo tos 

Actividade 1, páxina 180 do libro de texto. Diga que estruturas son características de 
cada un dos niveis tectónicos. 

Como a fraxilidade ou a ductilidade dependen da natureza da rocha, nas zonas máis altas 
de nivel estrutural, aínda que predominen as fracturas, tamén se poderán atopar pregamen-
tos. A este nivel, onde coexisten as estruturas citadas, chámaselle nivel estrutural superior. 

Por baixo deste nivel, atópase o nivel estrutural medio. Fórmanse pregamentos con flancos 
que manteñen os seus espesores constantes; é dicir, pregamentos isópacos. O mecanismo 
de pregamento desta zona é a flexión. 

 Nun nivel máis inferior, a presión e a temperatura aumentan e as rochas vólvense moi 
dúctiles, adquiren un aplanamento xeralizado, dando orixe ao que se denomina esquistosi-
dade (ben de fractura, ben de fluxo), que é unha estrutura onde predominan as lineacións 
de fracturas paralelas, ou de lineacións de minerais, chamada foliación. Neste nivel, pre-
dominan os dobramentos anisópacos. Por baixo deste nivel, as rochas están moi próximas 
ao momento de fusión e entón se comportan case como líquidos. Orixínanse así dobra-
mentos fluidais. 

– Actividade 2, páxina 180 do libro de texto. Sinale en que rexións da Península Ibérica se 
dan os diferentes estilos tectónicos que coñece. 

*Estilo xermánico. Ocorre no Sistema Central español. 

*Estilo xurásico. Pode observarse nas montañas do Sistema Ibérico. 

*Estilo alpino. Os Pireneos e as cordilleiras béticas axústanse a este modelo de estilo 
tectónico. 

– Actividade 1, páxina 186 do libro de texto. Defina os conceptos básicos dos terremotos, co-
mo sismo, hipocentro, epicentro, sismograma, sismógrafo, escala sísmica, etc. 

Os sismos ou terremotos son sacudidas súbitas da litosfera ou da codia nos que se libera a 
enerxía acumulada ao longo de períodos máis ou menos longos de tempo e que se transmi-
ten por toda a Terra mediante ondas elásticas. 

O lugar onde se libera a enerxía acumulada e que causa o terremoto denomínase foco ou 
hipocentro, (hipo, do grego “por baixo de”). O punto ou a zona que se atopa en superficie, 
xusto encima do hipocentro, denomínase epicentro. 

O aparello que rexistra as ondas sísmicas denomínase sismógrafo. 

A impresión gráfica do movemento do péndulo dun sismógrafo forma o que se chama o 
sismograma, ou rexistro das perturbacións transmitidas polas ondas sísmicas á chegada ao 
observatorio. 

As escalas sísmicas facilitan o coñecemento da intensidade e da magnitude do terremoto. 

– Actividade 2, páxina 186 do libro de texto. Indique algunhas das causas que poden xerar 
terremotos. 

A xénese dos terremotos é variada. A primeira causa que os xera é a tectónica. 
Con todo, existen outras causas capaces de producilos. As principais son as seguintes: 
-Os procesos volcánicos. É evidente que, durante o ascenso do magma desde as cámaras 
magmáticas ata a superficie, as rochas encaixantes están sometidas a tensión, que, nalgúns 
casos, produce a súa rotura, coa consecuente liberación de enerxía en forma de ondas sís-
micas.  
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-Hai outros terremotos, chamados inapropiadamente mineralóxicos, que se producen como 
consecuencia das transformacións deste tipo que se dan no interior da Terra por efecto da 
presión. Pode consultar a unidade didáctica n.º 2. 

-En ocasións, o terremoto é producido por colapso ou afundimento de estruturas carstifi-
cadas no interior dos macizos montañosos. 

-Non deben descartarse os sismos asociados aos movementos de ladeira, caso de despren-
dementos, esvaramentos, avalanchas, etc. 

-Cando se producen procesos tectónicos ou volcánicos en lugares profundos dos océanos, 
ademais dos sismos normais, a perturbación transmítese á auga, xerándose os famosos 
tsunamis, mal descritos como maremotos. 

-Calquera perturbación antrópica relacionada con determinadas actividades, como as ex-
plosións nucleares subterráneas, o recheo dos encoros, as voaduras en canteiras, a inxec-
ción de fluídos nas rochas con determinados fins, inducen unha actividade sísmica detec-
table. Neste caso, os terremotos serían artificiais. 

 

– Actividade 9, páxina 188 do libro de texto. Como se explica o feito de que os cintos de sis-
micidade estean máis en relación coas fosas de subducción e coas fallas de transformación 
que coas dorsais? 

Poderíase explicar porque a diversidade de esforzos e movementos nas zonas de subduc-
ción e de fallas transformantes é maior que nas dorsais. Naquelas danse esforzos compre-
sivos, distensivos e ata gravitacionais, no proceso de inmersión da placa no manto, capaz 
de crear tensións importantes que fracturan as rochas, polo que os terremotos nestas zonas 
son superficiais, medios e profundos. Nas fallas transformantes, os movementos 
das placas a ambos os dous lados da dorsal e das fracturas deste tipo complícanse tanto 
que xustifican que neles se concentre a maior parte da sismicidade. Nas dorsais, a fractu-
ración é exclusivamente distensiva, produtora de terremotos superficiais. 

14.9 Unidade 9.  Análise estratigráfica das cuncas se-
dimentarias  

Tempo en xeoloxía. Principios de interpretación xeo lóxica  

– Actividade 1, páxina 299 do libro de texto. Que dificultades suscita o tempo xeolóxico en 
relación coa escala temporal humana? 

A concepción do tempo xeolóxico e a súa determinación constituíron sempre un problema 
para o científico investigador de acontecementos temporais, por varias razóns: 

-A falta dun único sistema de referencia. 

-A dilatada idade da Terra (catro mil cincocentos millóns de anos, aproximadamente). 
-A multitude de acontecementos acaecidos desde o comezo dos tempos xeolóxicos, que, 
indubidablemente, complican o cadro. 

-A imposibilidade de utilizalo en experimentos controlados, pois nestes se utilizan unida-
des de tempo da escala humana, moi afastada da duración dos procesos xeolóxicos. 

-A dificultade que representa a comprensión dunha unidade de tempo como é o millón de 
anos, para cuxa medida non serven nin os reloxos actuais nin os calendarios feitos pola 
humanidade. 
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– Actividade 3, páxina 299 do libro de texto. Por que actualmente se pode datar con máis 
exactitude o tempo xeolóxico? 

Porque para iso utiliza os principios básicos da xeoloxía e os métodos de datación que 
puido desenvolver o coñecemento científico. 

– Actividade 2, páxina 303 do libro de texto. Sinale as principais obxeccións que se poden pór 
aos principios básicos da Xeoloxía. 

O principio de superposición de estratos non se cumpre en determinadas situacións tectó-
nicas, cando unha serie sedimentaria foi invertida polos esforzos; ou cando os sedimentos 
por analizar son de orixe fluvial, no caso concreto das terrazas fluviais, nos que os sedi-
mentos situados nas terrazas máis antigas están situados máis altos respecto á canle fluvial 
actual e ás terrazas máis recentes. 

*En canto ao principio de sucesión faunística, hai que ter en conta que non todos os fósiles 
presentan as características necesarias para ser considerados fósiles-guía. 

*En canto ao principio do actualismo, non parece que as condicións ambientais e xeolóxi-
cas da Terra sexan sempre as mesmas ao longo do tempo, polo que a este hai que darlle o 
seu xusto valor. Por exemplo, non se pode pensar que os procesos ígneos sexan iguais 
agora que antes, se se supón que hoxe o planeta está máis frío. 

– Actividade 3, páxina 322 do libro de texto. Cite as características que debe ter un fósil para 
ser considerado fósil característico. 

As características son as seguintes: 

* Ter unha evolución rápida ou moi rápida, para que unha forma determinada estea aso-
ciada ao menor número de estratos posibles. 

* Ter unha ampla dispersión xeográfica, para que se poida establecer a correlación estrati-
gráfica local, rexional, e, se é posible, continental. 

* Pertencer a grupos biolóxicos moi difundidos, abundantes e de fácil fosilización, para 
que se atopen no maior número posible de xacementos fosilíferos. 

Nocións básicas de estratigrafía 

– Actividade 1, páxina 307 do libro de texto. Cite as principais características que teñen os 
estratos. 

Son: a forma, o espesor, a continuidade lateral, a textura, a estrutura, o relevo, a composi-
ción litolóxica e o contido mineralóxico e paleontolóxico. 

– Actividade 2, páxina 307 do libro de texto. Que procesos interveñen na estratificación? 

Os procesos son de varios tipos: 

-Físicos: como, por exemplo, os cambios na intensidade do axente de transporte, 
ou o cambio no tamaño de gran do sedimento.  

-Químicos: a velocidade de precipitación ao variar as condicións termodinámicas na cun-
ca. 

 -Biolóxicos: por cambios atribuíbles aos organismos.  

-Xeoclimáticos, como o clima, a tectónica. 

– Actividade 2, páxina 311 do libro de texto. Clasifique as principais descontinuidades que 
coñeza. 



Páxina 86 de 99 

 

As principais son: a discordancia angular, a desconformidade, a inconformidade, 
a paraconformidade. 

– Actividade 1, páxina 312 do libro de texto. Que se entende por correlación estratigráfica? 
Como se pode facer a correlación estratigráfica? 

A palabra correlación significa “a correspondencia ou relación recíproca entre dúas ou   
máis cousas”. Dentro da Xeoloxía, e concretamente en Estratigrafía, utilízase para a análi-
se das cuncas e a reconstrución da historia xeolóxica a escala local, rexional e ata global. 

Estratigraficamente, a correlación consiste en comparar dúas ou máis seccións estratigráfi-
cas dun intervalo de tempo semellante para demostrar a equivalencia entre os niveis ou en-
tre as superficies de estratificación recoñecibles de cada unha delas. É evidente que, para 
correlacionar estratos, series, etc., é conveniente “integrar as características litolóxicas dos 
estratos coa súa correspondente dotación biolóxica”. 

– Actividade 2, páxina 312 do libro de texto. Cal é o significado de facies? Que tipos de facies 
coñece? 

Facies refírese “ao conxunto das características litolóxicas e paleontolóxicas que daban 
aspectos distintos ás rochas da mesma idade”. Os tipos básicos de facies son: facies detrí-
ticas e facies carbonatadas. Outra clasificación distingue: microfacies, nannofacies, tecto-
facies e electrofacies. 

Unidades estratigráficas. Datación en xeoloxía. Cor tes xeolóxicos 

– Actividade 1, páxina 315 do libro de texto. Describa os principais tipos de unidades estrati-
gráficas que coñeza. 

Os principais tipos son:  

-Unidades litoestratigráficas. Son aquelas que están baseadas na litoloxía da rexión. 

-Unidades bioestratigráficas. Aquelas baseadas no seu contido en fósiles. 

-Unidades cronoestratigráficas. Aquelas diferenciadas pola súa idade. 

-Unidades magnetocronoestratigráficas. Aquelas diferenciadas polo seu magnetismo re-
manente. 
-Unidades limitadas por descontinuidades. Son aquelas unidades concordantes entre si, 
cuxo depósito ocorreu durante un tempo xeolóxico concreto e que se achan comprendidas 
entre dúas descontinuidades estratigráficas que limitan o seu teito e o seu muro. 

– Actividade 2, páxina 315 do libro de texto. Sinale o significado de cada tipo de unidade es-
tratigráfica indicando que significado xeolóxico teñen. 

-Unidades litoestratigráficas. Mediante esta unidade defínese a formación, que é, segundo 
a G.E.I. (Guía Estratigráfica Internacional), “o conxunto de estratos de rango intermedio 
na xerarquía das unidades estratigráficas formais”. 

-Unidades bioestratigráficas. Dentro desta unidade distínguense a biozona e os biohorizon-
tes.  

*A biozona ou zona bioestratigráfica. Pódese definir como “os volumes de materiais estra-
tificados que se caracterizan polo seu contido paleontolóxico”. 

*Os biohorizontes. Son “as superficies estratigráficas que separan un conxunto de estratos 
onde aparece un determinado fósil”. Adoitan empregarse como límites de biozonas. Para a 
súa definición cabe citar “as primeiras aparicións do fósil ou fósiles”, ou biohorizonte de 
primeira aparición (BPA), e as últimas presenzas, ou biohorizontes de última aparición 
(BUA). 
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-Unidades cronoestratigráficas. As unidades cronoestratigráficas corresponden a intervalos 
de tempo xeolóxico, as unidades xeocronológicas. 

-Unidades magnetocronoestratigráficas. A propiedade que diferencia esta unidade é a po-
laridade dos estratos que pode ser normal ou invertida. 

– Actividade 1, páxina 319 do libro de texto. Describa o significado dos conceptos de datación 
absoluta e relativa. 

Os métodos dos que se dispón na actualidade para calcular a idade dunha rocha ou dun 
proceso xeolóxico son de dous tipos: 

1.Relativos. 
2.Absolutos. 
Os primeiros permiten ordenar unha serie de acontecementos entre un antes e un despois, 
aínda que con eles non se pode establecer a idade ou duración de tales acontecementos, 
pero si establecer a súa secuencia temporal. Os segundos permiten calcular o número de 
unidades de tempo, é dicir, os anos que transcorreron desde que tivo lugar o feito, que po-
de ser desde que se formou un material, ou os anos que tardou en producirse calquera das 
circunstancias anteriores. 

– Actividade 2, páxina 319 do libro de texto. Indique os principais tipos de métodos de data-
ción relativa, desenvolvendo os fundamentos dalgún deles. 

Os métodos de datación relativa que se utilizan na actualidade son os seguintes: 
estratigráficos, biolóxicos e xeofísicos. 

Xeofísicos. Estes métodos baséanse no estudo do paleomagnetismo, propiedade que teñen 
os minerais magnéticos para orientarse de acordo coa posición do campo magnético da 
Terra no momento da súa formación. Analizando esta propiedade da materia mineral, pó-
dense determinar as características de polaridade, de intensidade, de posibles inversións de 
posición dos polos, etc., do campo magnético terrestre nun momento temporal dado. 
É un criterio moi útil para efectuar correlacións, pois cada variación rexístrase de xeito xe-
ral en todos o materiais dunha determinada idade, e ademais, en toda a Terra. 

14.10   Unidade 10. A historia do planeta  

Cronoloxía da historia da Terra. Os tempos precámbr icos  

– Actividade 1, páxina 348 do libro de texto. Cales son as principais diferenzas entre a escala 
xeocronolóxica e a cronoestratigráfica? Por que cre que é máis empregada a escala crono-
estratigráfica a partir do Cámbrico? 

A escala xeocronolóxica é de tipo estritamente numérico, xa que intenta establecer a anti-
güidade dun suceso en unidades de tempo normalizadas, empregando como punto de refe-
rencia o momento presente. En cambio, a escala cronoestratigráfica require unha secuen-
cia de puntos de referencia, definidos en series estratigráficas (os chamados estratotipos) 
cunha boa correlación entre si. Isto permite aplicar a escala dun modo global. É máis utili-
zada a escala cronoestratigráfica grazas a que existen abundantes fósiles, tendo deste 
xeito diferentes puntos de referencia para correlacionar distintos estratos. 

– Actividade 1, páxina 329 do libro de texto. Que período da historia da Terra se correspon-
de co eón Arcaico? 

Considéranse os eventos que tiveron lugar entre os 3.800 millóns de anos ata hai 2.500 
m.a. A primeira cifra coincidiría aproximadamente coa consolidación da primeira codia, 
ou codia primitiva. 
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– Actividade 2, páxina 329 do libro de texto. Cales son as características esenciais do Arcaico 
desde o punto de vista litolóxico? 

As rochas máis antigas da Terra teñen 3 800.106 anos, e atópanse formando parte dos cra-
tóns; considéranse, por iso, as raíces de pequenas cordilleiras formadas durante o Arcaico, 
polo que é relativamente normal atopalas alí, ou nos escudos dos continentes, ás veces en 
circunstancias xeolóxicas especiais, como o Canón do Colorado. Os principais tipos de ro-
chas do Arcaico poden clasificarse en:-Gneises granulíticos. -Cintos de rochas verdes.       
-Plutónicas non metamorfizadas. 

– Actividade 1, páxina 333 do libro de texto. Explique as condicións litolóxicas que diferen-
cian o Arcaico do Proterozoico. 

Segundo a era, pódense distinguir diferentes condicións litolóxicas: 

-Na era paleoproterozoica e mesoproterozoica, seguen predominando as rochas do meta-
morfismo de alto grao, como os gneises granulíticos, e do metamorfismo de baixo grao, do 
tipo dos cintos de rochas verdes. Con todo, cambia a súa disposición estrutural, de maneira 
que aquelas que no Arcaico tiñan forma de cúpula agora presentan morfoloxía alongada, e 
tamén agora a presenza de rochas volcánicas é moito menor. Os cintos de rochas verdes 
tampouco teñen rochas volcánicas de alta temperatura, como as komatiitas. 
-Na era mesoproterozoica, tivo lugar outra etapa singular na evolución da Terra. Formá-
ronse inxentes cantidades de plutóns de tamaños variables, grandes, de máis de 10 000 
km2, ou pequenos de algo máis de 100 km2. Ao final desta era, xorden os primeiros oró-
xenos lineais formados por todos os tipos de rochas, intensamente deformados por esfor-
zos de compresión. Son os chamados cintos móbiles, parece ser que formados por conver-
xencia de masas continentais. 

-Na era neoproterozoica, as masas continentais chocaron, dando un único continente, 
chamado Panxea I. 

– Actividade 2, páxina 333 do libro de texto. Sinale as características da vida durante o      
período proterozoico. 

O final do anterior eón e o comezo deste está marcado pola presenza de organismos 
procarióticos. 
Aparecen indicios da aparición dos primeiros microorganismos autótrofos fotosintéticos. 
A actividade destes seres fai posible a presenza de osíxeno na atmosfera, produto do pro-
ceso fotosintético. A transformación da atmosfera, de redutora a rica en osíxeno, fixo que 
os microorganismos anaerobios só persistisen en ambientes illados da nova atmosfera oxi-
dante. 
Os microorganismos eucarióticos aparecen hai uns 1500-1400 millóns de anos; 
segundo a hipótese endosimbiótica, a partir da asociación de tipo colonial ou simbiótica de 
varios tipos de células procariotas.  

A partir de aquí, os eucariotas alcanzaron un gran desenvolvemento, chegando a aparecer 
organismos pluricelulares como algas, fungos e animais. Destes últimos, hai rexistro fósil 
do final da era neoproterozoica. Trátase dun grupo bastante homoxéneo denominado “fau-
na de Ediacara”, localidade de Australia onde foron atopados por primeira vez. Relacióna-
se a estes organismos con animais como as medusas ou os vermes segmentados. 

A Terra no Fanerozoico: Paleozoico e Mesozoico 

– Actividade 5, páxina 348 do libro de texto. Cal é o acontecemento que marca a transición 
dos tempos precámbricos ao eón fanerozoico? Cales son os fósiles de animais máis 
característicos do Paleozoico? Por que? 
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O acontecemento é a aparición dos primeiros fósiles con esqueleto principalmente 
calcario. Os fósiles máis característicos son os trilobites, que supoñen o 60% das especies 
presentes no rexistro. 

– Actividade 1, páxina 338 do libro de texto. Sinale as condicións paleoxeográficas durante o 
Paleozoico. 

No inicio do Paleozoico, chamado sistema Cámbrico, Panxea I atópase fragmentada en 
varias masas continentais de tamaño variable. A evolución paleoxeográfica que se vai 
producir na Terra durante este período iníciase no Cámbrico cunha separación dos cinco 
continentes, separados por un único océano chamado Lapetus. Este desprazamento fai que 
choquen entre si algúns continentes, como é o caso de Norteamérica e Europa, que forman 
Laurentia. Ao final do Paleozoico, no Pérmico, os continentes quedan reunidos nun único 
continente chamado Panxea II, quedando rodeado por un extenso océano chamado Pantha-
lassa. 

– Actividade 3, páxina 338 do libro de texto. Describa en que momentos se produciron as 
oroxenias características do Paleozoico. 

A oroxenia caledónica xorde no Paleozoico inferior coa colisión de Norteamérica e Euro-
pa. A oroxenia hercínica fórmase durante o Carbonífero mediante a colisión dos continen-
tes de Gondwana e Laurasia. 

– Actividade 1, páxina 342 do libro de texto. Cales son as características paleoxeográficas 
máis significativas do Mesozoico? 

En xeral o Mesozoico é un período de distensión tectónica caracterizado pola fragmenta-
ción da Panxea II, para dar xa os continentes tal e como os coñecemos na actualidade. Du-
rante o Trías, comeza a fracturación de Gondwana, ao abrirse un novo océano, o Atlántico, 
que empeza a separar América de Europa. De igual forma, nesta época empeza a indivi-
dualización dos continentes meridionais, caso de Australia, a Antártida, América do Sur e 
África. Ao mesmo tempo, o Tethys, un océano situado entre os fragmentos dos supercon-
tinentes de Godwana e Laurasia, empeza a restrinxir a súa extensión superficial, 
ao avanzar cara ao norte o continente africano, máis rápido que o movemento de Eurasia. 

– Actividade 2, páxina 342 do libro de texto. Explique brevemente a evolución dos réptiles ao 
longo do Mesozoico. 

Os precursores dos réptiles primitivos parece ser que son un grupo de anfibios chamados 
labirintodontos. A partir do Pérmico, evolucionaron dando lugar a catro tipos de réptiles: 
*Anápsidos (os extintos cotilosaurios e as actuais tartarugas). *Sinápsidos (pelicosaurios e 
terápsidos). *Euriápsidos (réptiles mariños do Mesozoico). *Diápsidos (arcosaurios). 

Os terápsidos (réptiles mamiferoides) dominaron durante o Triásico, e deron lugar a pe-
quenos mamíferos; doutra banda, a partir dun grupo de dinosauros terópodos emplumados, 
no Mesozoico, apareceron as aves. 

A Terra no Fanerozoico: Cenozoico. As extincións 

– Actividade 1, páxina 347 do libro de texto. Indique cales son as condicións paleoxeográficas 
e estruturais significativas durante o Cenozoico. 

Durante o Cenozoico continúa a separación continental iniciada no Paleozoico, e a tectó-
nica increméntase debido a que xorden interaccións entre placas litosféricas. 
Litoloxicamente, durante o Cenozoico, hai abundantes depósitos nas plataformas e fondos 
oceánicos actuais, formados por finos lodos e depósitos carbonatados, aínda que a maioría 
dos sedimentos son detríticos, concretamente conglomerados e arenisca, resultantes da al-
teración dos novos relevos creados polas forzas tectónicas. Son depósitos continentais de 
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orixe fluvial ou lacustre nos que a estratigrafía se levantou utilizando os restos de verte-
brados, polo que a súa dotación e correlación á vez é difícil. 

– Actividade 2, páxina 347 do libro de texto. Cales son os acontecementos oroxénicos que se 
desenvolveron durante o Cenozoico? 

Durante o Cenozoico fórmanse os oróxenos alpinos, levantados grazas á colisión das pla-
cas eurasiática coa africana e indoaustraliana. No Eoceno, Australia, a Antártida e a India 
sepáranse. O subcontinente indio, no seu movemento cara ao norte, termina chocando con 
Asia, orixinándose deste xeito o Himalaia. 

Durante o Paleoceno-Eoceno fórmanse as Rochosas e os Andes, como consecuencia do 
empuxe cara ao oeste das placas norteamericana e sudamericana, sobre as placas pacífica, 
de Juan de Fuca, de Naza e de Cocos. 

– Actividade 3, páxina 347 do libro de texto. Sinale o significado das extincións, indicando 
algunhas das causas que as producen. 

Se se analiza o rexistro estratigráfico, as extincións producíronse de dúas formas: 

*Extincións de fondo ou graduais. Normalmente, como consecuencia da propia evolución 
das especies, e como resultado da ausencia de capacidade para a adaptación a novas con-
dicións instaladas paulatinamente no planeta. 

*Masivas ou puntuais. Cando a extinción supera máis do 50% das especies que vivían nun 
momento dado.  

As causas das extincións son variadas, entre outras, poden destacarse as seguintes: 

-Xeolóxicas. Cando por razóns deste tipo, por exemplo, a deriva dos continentes, se pro-
ducen reunións continentais que establecen barreiras para o intercambio de especies, ou 
pola contra, facilita a formación de pontes intercontinentais que poñen en contacto espe-
cies ata o momento illadas nas que unha pode ser a presa da outra. 

-Climáticas. Cando se producen variacións bruscas destes factores, por exemplo, as gla-
ciacións.  

-Extraterrestres. Inclúense as catástrofes do tipo de choques meteoríticos, cometarios, etc., 
contra a superficie do planeta, amplamente representadas polos indicios que deixaron, co-
mo os cráteres de impacto, os depósitos de metais nos límites estratigráficos de períodos 
concretos, etc. 

-Astronómicas. Como variacións na órbita terrestre, incrementos da actividade solar, mo-
dificación do eixo da Terra, etc. 

– Actividade 8, páxina 348 do libro de texto. Cantas reunións continentais se produciron ao 
longo da historia xeolóxica da Terra? En que eras? Que influencia teñen para as 
diferentes formas de vida as reunións e as fragmentacións dos continentes? 

Producíronse dúas reunións continentais. A primeira, na era neoproterozoica hai aproxi-
madamente 650 millóns de anos. A segunda, a finais do Pérmico. Tanto as reunións como 
as fragmentacións orixinan a evolución das especies de seres vivos, xa que as condicións 
nas que vivían cambian; nalgúns casos, prodúcense extincións ao non adaptarse ás novas 
condicións; noutros casos, a expansión e o aumento no número das especies que se adap-
tan e, noutro, a formación de novas especies ao separarse os continentes, e non ter contac-
to individuos que previamente o tiñan. 

14.11   Unidade 11. Xeoloxía de España e de Galicia  



Páxina 91 de 99 

 

A España da placa Ibérica. Evolución da placa ibéri ca: Precámbrico  

– Actividade 1 da páxina 351 do libro de texto. Por que razóns cre que a Península Ibérica 
pode definirse como unha microplaca de funcionamento independente respecto das placas 
que a rodean? 

Porque, ao estudar a distribución dos focos dos terremotos ocorridos no ámbito da Penín-
sula, dedúcese que está limitada por zonas xeoloxicamente moi activas que indican a si-
tuación de bordos activos de placa. Así, a placa ibérica é un fragmento de litosfera en for-
ma de cuña, limitado ao norte polo bordo de colisión coa placa eurasiática (que se estende 
desde os Pireneos ata o Atlántico e atravesa o golfo de Biscaia), e ao sur, por outro bordo 
compresivo, esta vez coa placa africana (que discorre ao longo do eixo das cordilleiras Bé-
ticas e se prolonga ata as illas Baleares). A presenza destes bordos indica que a Península 
e as Baleares forman parte dunha microplaca que funcionou de forma independente das 
outras, polo menos durante os últimos 100 millóns de anos, cando se separou da placa eu-
rasiática. 

– Actividade 3 da páxina 351 do libro de texto. Indique de que idade son os materiais máis 
antigos da Península Ibérica 

Os terreos máis antigos datados na Península Ibérica pertencen ao Precámbrico e constitú-
en o basamento no que se axustaron e depositaron as litoloxías dos terreos máis modernos. 
A maior parte das oroxenias incorporan esta codia antiga (ou basamento) aos seus ciclos. 
Así, normalmente, atópanse materiais precámbricos nos núcleos das cordilleiras hercínicas 
formadas a finais do Paleozoico e, ocasionalmente, entre os materiais paleozoicos do nú-
cleo das cadeas alpinas como os Pireneos, formadas no Terciario superior. 

– Actividade 4 da páxina 351 do libro de texto. Describa a situación da Península Ibérica no 
contexto da tectónica de placas durante os tempos xeolóxicos anteriores ao Paleozoico, in-
dicando de forma aproximada a paleoxeografía xeral. 

A hipótese máis aceptada é que, durante o Precámbrico, existían na Terra dúas grandes 
masas continentais situadas ao norte e sur do ecuador: unha setentrional, ou Laurentia, que 
máis tarde evolucionaría cara a Protolaurasia e despois, ao subdividirse, formaría Laurasia, 
e a meridional, ou Protogondwana, precursora de Gondwana, de onde se separarían co 
tempo os continentes actuais do hemisferio sur. Entre ambos habería un océano, no que 
algúns autores colocan o protocontinente de Armórica, formado probablemente por nume-
rosos fragmentos continentais, entre os que estarían os núcleos peninsulares máis antigos. 

Evolución da placa ibérica: Paleozoico, Mesozoico e  Terciario. Evolución tectónica das illas 
Canarias 

– Actividade 1 da páxina 353 do libro de texto. Indique a situación paleoxeográfica que afec-
taba a Península Ibérica ao comezo dos tempos paleozoicos. 

A Panxea I de principios do Paleozoico comezou, entre o Cámbrico inferior e o Silúrico, a 
súa fracturación en varios bloques continentais. Isto orixinou a apertura do océano caledó-
nico (entre o bloque báltico e Laurasia) e, máis tarde, do océano hercínico, que para a zona 
europea denomínase océano medio europeo (entre Laurasia e Armórica). O basamento 
precámbrico ibérico (que xa formaba parte de Armórica) situouse xunto ás cuncas do océ-
ano medio europeo, onde tivo lugar unha intensa sedimentación discordante sobre os ma-
teriais precámbricos, fortemente encartados. 

– Actividade 2 da páxina 353 do libro de texto. Describa como afectaron a Península Ibérica 
as oroxenias paleozoicas 
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A colisión continental que formou a Panxea II iniciouse no Carbonífero e produciu o co-
mezo da elevación dos sedimentos das cuncas do océano medio europeo. Esta oroxénese 
afectou plenamente ao basamento ibérico e aos sedimentos Paleozoicos depositados sobre 
el. Así, estes materiais pasaron a formar parte da cadea hercínica, que se distribuía polos 
actuais Apalaches, Terranova, Mauritania, Marrocos e Europa. 

Na Península Ibérica, un segmento desta gran cadea aflora entre o norte e o noroeste pe-
ninsular, e a flexura do Guadalquivir. Na zona galega, produciuse unha colisión entre o 
núcleo continental ibérico e o continente de Laurasia, o que ocasionou a formación dunha 
intensa actividade ígnea que explica a actual presenza de granitos e rochas vulcanosedi-
mentarias desta idade na zona. Na zona máis meridional do oróxeno, apareceu un bordo de 
subducción debido ao empuxe da placa africana contra o conxunto de Iberia e Laurentia, 
de maneira que aquela subduciu baixo estas. Isto produciu, na zona, un vulcanismo de tipo 
andino que sería o responsable das mineralizacións da franxa pirítica de Huelva. 

– Actividade 1 da páxina 354 do libro de texto. Que significado ten a existencia de bandeado 
magnético no Cantábrico? Que circunstancias xeolóxicas se derivan do feito de que a decli-
nación magnética das rochas da Península difiran das do resto de Europa? 

As anomalías magnéticas do fondo do Cantábrico están dispostas en bandas simétricas de 
extensión oceánica manifesta, de polaridade alternada, e con idades comprendidas entre os 
125-75 millóns de anos. Estas bandas son unha mostra inequívoca de que a Península Ibé-
rica estaba unida á Bretaña francesa dentro do oróxeno hercínico, pero se separou no Me-
sozoico. A separación foi consecuencia da propia evolución do océano Atlántico, cando se 
separan Norteamérica e Eurasia, xa que sobre a recentemente formada dorsal atlántica 
abriuse un “punto triplo”, aproveitando zonas de debilidade cortical determinadas por frac-
turas hercínicas. Así, unha pequena dorsal, perpendicular á atlántica, internouse entre a 
Península Ibérica e Bretaña, separando a placa ibérica da eurasiática e xerando codia oce-
ánica na que quedaron impresas as oscilacións da polaridade do campo magnético terres-
tre; de aí as bandas paleomagnéticas. Ademais, a diferenza de 35-40º entre a declinación 
magnética das rochas da Península Ibérica e a das rochas do resto de Europa suxire que a 
microplaca ibérica experimentou unha rotación ata as posicións actuais, desde un polo eu-
leriano de rotación situado aproximadamente nos arredores de París. 

– Actividade 2 da páxina 354 do libro de texto. Describa brevemente a evolución dos oróxe-
nos setentrionais e meridionais da Península Ibérica segundo o modelo da tectónica de pla-
cas. 

A rotación da placa ibérica durante a apertura do Cantábrico produciu unha colisión pro-
gresiva entre a recentemente independizada microplaca e o bordo setentrional de Eurasia. 
Esa colisión foi a responsable do levantamento dos Pireneos. Ademais, a rotación e o des-
prazamento da microplaca ibérica provocou a súa colisión polo sur coa placa africana, o 
que orixinou unha zona de subducción. O empuxe que o enorme bloque africano exerceu 
sobre a placa ibérica aprisionouna contra Europa, o que orixinou o levantamento das cor-
dilleiras béticas e fixo que o antigo macizo hercínico se fracturase segundo as direccións 
tardihercínicas, orixinando zonas elevadas, como o Sistema Central, os Montes de Toledo 
ou Serra Morena, e zonas deprimidas, como as cuncas do Douro e Teixo. Todos estes 
acontecementos producíronse hai uns 20 millóns de anos, entre o Mioceno inferior e me-
dio. Actualmente, a converxencia entre a placa africana, a ibérica e a eurasiática continúa, 
e é a responsable da elevada sismicidade que se detecta no sur e sueste español. 

– Cite que aspectos hai que ter en conta para explicar a orixe das illas Canarias. 

Hai que ter en conta algúns aspectos: -A análise comparativa con outros grupos de illa vol-
cánicas (Hawai, Reunión..) situadas no interior dunha placa oceánica. -A situación do ar-
quipélago. -O envellecemento do vulcanismo canario que aumenta en sentido O-E. 
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-O mantemento da actividade volcánica nos dous extremos do arquipélago, aínda que nas 
illas máis orientais podería atoparse unha fase terminal.  

-As interrupcións prolongadas da actividade volcánica en todas as illas. 

-A subsidencia por axuste isostático da codia oceánica nas illas máis novas. Nas máis an-
tigas (orientais), produciuse o levantamento, como consecuencia dun forte proceso erosi-
vo, que deu lugar á presenza de praias levantadas e rasas a nivel similar ao do mar actual. 

Grandes formacións xeolóxicas. O macizo hespérico 

– Actividade 1 da páxina 361 do libro de texto. Cite as principais unidades xeolóxicas en que 
se pode dividir o territorio español. 

No territorio español é posible distinguir dúas zonas xeoloxicamente moi ben 
diferenciadas: a formada pola Península Ibérica e as illas Baleares, e a formada polo ar-
quipélago das Canarias. 

 *A Península e as illas Baleares constitúen un bloque formado por varias unidades:  

- O macizo Hespérico ou Ibérico, que está situado no oeste peninsular e está constituído 
por materiais moi antigos, que foron afectados polo ciclo oroxénico hercínico.  

- As formacións asociadas ao ciclo oroxénico alpino, que están formadas por materiais 
máis recentes (posthercínicos) e por algunhas rochas da unidade anterior cuxos relevos fo-
ron reactivados pola oroxénese alpina. Esta unidade xeolóxica está constituída polas cordi-
lleiras Béticas, Ibérica, Costeiro- Catalá, Pirenaica e Cantábrica, así como polas illas Bale-
ares. Rodeando estas dúas unidades, atópanse varias depresións da era Terciaria, que están 
asociadas aos cursos dos ríos Ebro, Douro, Teixo e Guadalquivir. Todas elas están consti-
tuídas por materiais moi recentes, de orixe continental, salvo os da depresión do Guadal-
quivir, que son de orixe mariña. 

*O arquipélago das Canarias. Situadas moi preto da costa occidental africana, estas illas, 
de natureza volcánica e formación recente, son xeoloxicamente moi peculiares e por com-
pleto diferentes do resto do territorio español. 

– Actividade 2 da páxina 361 do libro de texto. As illas Canarias, Ceuta e Melilla considéran-
se unidades xeolóxicas diferentes da Península. Pola contra, as Baleares encádranse na 
mesma unidade que esta. Por que? 

A pesar de ser territorios extrapeninsulares, as illas Baleares teñen unha historia 
tectónica e unha natureza xeolóxica intimamente relacionadas coas das cordilleiras béti-
cas. Por esa razón, considéranse integradas na mesma unidade xeolóxica que a Península. 

– Actividade 3 da páxina 364 do libro de texto. Tería Galicia o mesmo relevo que na actuali-
dade de non haberse producido a oroxenia alpina? 

Non, xa que o actual relevo de Galicia é consecuencia directa da actividade da oroxenia 
alpina, que produciu a fracturación dos, xa, moi erosionados materiais e relevos hercíni-
cos, mediante fallas de moi variadas direccións. Isto compartimentou a Galicia en bloques, 
dando lugar a grandes elevacións e a fosas profundas, nas que se depositaron materiais se-
dimentarios máis recentes e carbón. 

– Actividade 4 da páxina 364 do libro de texto. Poderíanse atopar rochas do mesmo tipo en 
Galicia que na Bretaña francesa? Razóeo 

Non só poden atoparse rochas do mesmo tipo en ambos os dous territorios, senón tamén 
tramos das mesmas estruturas tectónicas pertencentes ao ciclo oroxénico hercínico. Isto 
débese a que, durante os tempos paleozoicos previos á oroxenia hercínica, o bloque ibéri-
co se achegou pola súa zona noroccidental á placa eurasiática, ata chocar coa zona de Bre-
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taña. Entre ambos os dous continentes, depositáronse sedimentos que, logo da colisión, fo-
ron deformados e elevados ata formar parte da gran cordilleira hercínica. Máis tarde, coa 
fragmentación de Panxea II, o bloque ibérico separouse da Bretaña grazas á pequena dor-
sal que apareceu entre ambas e que determinou a apertura do Cantábrico e a rotación de 
Iberia ata a súa posición actual. Como consecuencia, as rochas de idéntica xénese, que ou-
trora formaron parte das mesmas estruturas tectónicas, quedaron separadas. 

Grandes formacións xeolóxicas. O dominio alpino 

– Actividade 1 da páxina 369 do libro de texto. Que pregamento deu orixe ás cordilleiras bé-
ticas? 

As béticas formáronse na fase compresiva do ciclo oroxénico alpino, grazas  
á colisión das placas africana e eurasiática. 

– Actividade 1 da páxina 371 do libro de texto. Describa a disposición xeográfica da cordi-
lleira Ibérica. 

A cordilleira Ibérica esténdese en dirección noroeste-sueste e ten un dobre sistema de cu-
mes, que dá lugar a dúas ramas diferentes: a rama aragonesa, e a castelá, separadas por 
unha depresión interior, a cunca de Teruel-Almazán e de Teruel-Calatayud, e que, en xe-
ral, enlaza o norte de Burgos coa cordilleira Costeiro-Catalá no litoral da Comunidade Va-
lenciana. 

– Actividade 1 da páxina 372 do libro de texto. Indique as características principais da cordi-
lleira Costeiro-Catalá. 

As cadeas Costeiro-Catalás ou Catalánides esténdense de norte a sur ao longo da costa de 
Cataluña, na área situada entre a depresión do Empordán e a cordilleira Ibérica. Están 
compostas por un conxunto de cadeas montañosas e depresións que se orientan paralelas á 
costa e que son moi heteroxéneas. O extremo sur da formación relaciónase co Sistema Ibé-
rico, xa que está formada polos pregamentos deste que viran ata disporse paralelos á costa. 
En cambio, a zona norte das Catalánides ten unha tectónica de bloques formada 
por fallas antigas reactivadas durante unha fase distensiva ocorrida no Terciario. 
Estes bloques dispóñense en dúas cadeas (unha costeira e outra prelitoral), entre as que 
aparece unha depresión central na que se sitúan as comarcas da Selva, o Vallés ou o Pene-
dés. En canto aos materiais, que compoñen as Catalánides, son paleozoicos e mesozoico- 
terciarios. Gran parte dos materiais paleozoicos son granitos (como os do Tibidabo, o 
Montseny, Montnegre, etc.) entre os que afloran cuarcitas, lousas, grauvacas ou calcarias 
de idades que van do Cámbrico ao Carbonífero. Tamén se intercalan algunhas rochas me-
tamórficas con diverso grao de alteración. Sobre estes materiais paleozoicos, e cunha es-
trutura de pregamentos algo envorcados cara ao oeste, sitúanse os materiais do ciclo alpi-
no. Eses materiais poden ser: areas, calcarias, dolomías e arxilas do Triásico; calcarias do-
lomías e margas do Xurásico e do Cretácico; e calcarias, margas e conglomerados (en 
Monserrat) do Terciario Inferior. 

– Actividade 10 da páxina 380 do libro de texto. Explique a evolución do oróxeno pirenaico. 

A cordilleira pirenaica constitúe un oróxeno de colisión, desenvolvido entre as placas ibé-
rica e eurasiática durante o ciclo oroxénico alpino. A apertura do Cantábrico produciu a 
rotación de Iberia cara ao sur, ao mesmo tempo que era empuxada cara ao norte pola 
enorme placa africana. O movemento resultante foi a colisión da placa ibérica co extremo 
meridional da placa europea, comezando polo extremo oriental e terminando polo occi-
dental. Como resultado da colisión, fóronse elevando os Pireneos. Os materiais que com-
poñen esta cordilleira foron depositados durante o Mesozoico entre a placa ibérica e Eura-
sia sobre un zócalo paleozoico xa existente. Todo o conxunto volveuse a encartar coa coli-
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sión descrita. A erosión posterior, máis intensa nas elevacións maiores e máis antigas da 
zona axial, retirou a cobertura mesozoica desta zona e deixou ao descuberto os esquistos, 
cuarcitas e lousas hercínicos do zócalo. Aos lados da zona axial, aínda afloran estes mate-
riais mesozoicos non desmantelados. 

Outras formacións xeolóxicas do Terciario. As illas  Canarias 

– Actividade 3 da páxina 377 do libro de texto. Como se orixinaron as depresións do Tercia-
rio? 

A formación das elevacións montañosas alpinas levou aparellada a aparición dunhas zonas 
afundidas ou depresións (cuncas intramontañosas). As que se formaron na Península du-
rante o Terciario (as do Guadalquivir, Ebro, Douro e Teixo), enchéronse con sedimentos 
continentais ou mariños, segundo as circunstancias de proximidade e sobre todo de cone-
xión co océano. Os sedimentos adóitanse presentar en capas horizontais e nalgunhas cir-
cunstancias lixeiramente encartados. 

– Actividade 5 da páxina 377 do libro de texto. Cite os principais episodios volcánicos que 
tiveron lugar na Península durante o Terciario e describa as formacións que orixinaron. 

Os episodios volcánicos acontecidos na España peninsular durante o Terciario 
caracterízanse pola súa diversidade (na orixe, nos materiais emitidos, nos elementos que o 
compoñen, na idade, etc.). O vulcanismo peninsular non deu lugar ás paisaxes característi-
cas e directas do vulcanismo das illas Canarias, e, ademais, estes conxuntos volcánicos fo-
ron afectados polos procesos erosivos de forma diferente. Os afloramentos das zonas afec-
tadas polos fenómenos volcánicos terciarios son os seguintes: 

*Cabo de Gata. Durante o Terciario superior, tivo lugar na zona do cabo de Gata 
unha erupción volcánica que expulsou rochas do tipo das riolitas e as andesitas. Produciu-
se, no vulcanismo da zona, unha evolución con presenza de magmas cada vez máis ácidos. 
Foi posible diferenciar diversos ciclos volcánicos, con intervalos de calma e avance do 
mar. A súa orixe parece estar relacionada coa subducción producida nesta zona como con-
secuencia da aproximación da placa africana. *Campo de Calatrava. O vulcanismo acaeci-
do nesta zona de Cidade Real produciuse durante o Terciario superior e o Cuaternario. As 
erupcións lanzaron rochas básicas en forma de lavas e piroclastos. A súa orixe parece estar 
nun punto quente asociado ás primeiras etapas da formación dun rift, que logo foi aborta-
do de forma prematura. Gran parte dos edificios volcánicos presentes son de orixe explo-
siva. *Olot. Na zona norte das cordilleiras Costeiro-Catalás, quedan restos do vulcanismo 
mellor conservado da Península Ibérica, cunha gran abundancia de conos volcánicos ex-
plosivos, formados por lapilli e bombas volcánicas. A idade destes acontecementos volcá-
nicos tamén se sitúa a finais do Terciario e principios do Cuaternario. Na provincia de Xi-
rona, as rochas volcánicas ocupan unha superficie próxima aos 500 km2, pero quizais a 
zona de Olot é a máis coñecida, cos seus máis de 30 volcáns, moitos dos cales conservan 
a forma cónica característica. Destacan os volcáns de Croscat e Santa Margarida. A orixe 
deste vulcanismo é a distensión que deu lugar ás fosas catalás.  

*As illas Columbretes. Situadas fronte á costa de Castelló, este grupo de pequenas illas é o 
resultado dun intenso vulcanismo submarino ocorrido hai uns 5 millóns de anos no Medi-
terráneo. As rochas que o forman, moi erosionadas pola acción do mar, son de tipo basál-
tico, o que revela erupcións de carácter pouco explosivo. 

– Actividade 1 da páxina 379 do libro de texto. Explique de forma breve como se formaron os 
complexos basais das illas Canarias. 

O complexo basal das illas Canarias é a formación máis antiga do arquipélago, pois a súa 
formación produciuse hai uns 40 a 25 millóns de anos. Constitúe a parte inferior da co-
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lumna estratigráfica das Canarias. Aflora en superficie nas illas de Fuerteventura, A Go-
mera e A Palma, e posiblemente no macizo de Anaga, no norte de Tenerife. Esta estrutura 
formouse por efecto dos procesos tectónicos que forzaron unha elevación de bloques da 
codia de transición da placa africana nesta zona do Atlántico. A formación do complexo 
basal comeza con rochas plutónicas básicas (peridotitas e gabros); posteriormente se pro-
duce unha deposición de sedimentos mariños e doutros procedentes do continente africa-
no, para, a continuación, aparecer unha serie de volcáns submarinos que orixinaron lavas 
almofadilladas. A continuación iníciase unha fase de abombamento debida a intrusións íg-
neas, que formarán unha malla de diques de gran densidade, moi importantes na estrutura 
interna das illas. 

– Actividade 2 da páxina 379 do libro de texto. Que diferenzas hai entre o vulcanismo en es-
cudo e o vulcanismo posterosivo? 

O vulcanismo en escudo é máis antigo, xa que tivo lugar durante as primeiras etapas de 
vulcanismo subaéreo que tiveron lugar sobre o complexo basal das illas. Desenvolveuse 
en erupcións fisurais de pouca explosividade, con coadas de lavas moi fluídas que deron 
lugar a estruturas basálticas. Neste ciclo constrúense os edificios volcánicos da maioría 
das illas, que alcanzan ata 1 000 metros de altura e que se dispoñen en horizontal segundo 
as direccións NE-SO e NO-SE, coincidentes coa alineación dos edificios volcánicos ac-
tuais. As rochas volcánicas formadas nesta fase son traquitas, fonolitas, basaltos alcalinos 
e toleíticos, e grandes depósitos de piroclastos soltos ou compactados en forma de tobas 
volcánicas. 
O vulcanismo posterosivo é moi posterior, xa que ten lugar tras unha fase de calma sen 
erupcións, na que os procesos de construción quedaron sometidos aos de denudación e de-
pósito dos materiais. Os episodios eruptivos que tiveron lugar tras esa fase erosiva diversi-
fícanse de tal modo que xa é imposible establecer unha historia común para todas as illas. 
Esta fase de actividade volcánica prolóngase ata a actualidade, con manifestacións que ori-
xinaron gran parte da xeografía da Palma, Tenerife e Lanzarote. 

14.12 Unidade 12. Recursos minerais e enerxéticos de 
España e de Galicia 

Recursos e xeoloxía en España  

– Actividade 7 da páxina 406 do libro de texto. A obtención de recursos minerais en moitos 
casos leva á produción de impactos sobre o medio. Apoiándose na fotografía, valore os 
impactos que orixinan no medio ambiente este tipo de explotacións. 

A fotografía mostra unha explotación ao descuberto de minerais ou rochas. Algúns dos 
impactos que xeran este tipo de actividades son visibles directamente na imaxe. Por exem-
plo, se nos fixamos no terreo non afectado pola explotación, vemos que se trata de suaves 
outeiros cubertos por unha vexetación de monte baixo. Na zona afectada pola canteira, es-
ta vexetación eliminouse completamente e o terreo quedou descarnado, desprovisto de 
chan e exposto á erosión. Isto supón un impacto tan intenso que probablemente a 
zona sexa dificilmente recuperable. Ademais, a mancha deforestada causa un impacto na 
paisaxe que é visible desde gran distancia, arruinando os valores estéticos da zona. 
Pero, ademais dos impactos visibles na imaxe, existen outros que poden intuírse. Os máis 
importantes son os que afectan ao ecosistema dos arredores da explotación. Por exemplo, 
as especies animais poden ser molestadas polos ruídos debidos á actividade mineira (espe-
cialmente as aves na época de cría). En canto ás plantas, poden quedar cubertas por unha 
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capa do fino po que xeran estas instalacións e que impide ás follas levar a cabo a fotosín-
tese. 

– Actividade 1 da páxina 406 do libro de texto. Comente dous recursos enerxéticos non reno-
vables. 

O carbón e o petróleo son dous recursos enerxéticos non renovables, debido a que o seu 
ritmo de explotación e consumo é superior ao de rexeneración, que necesita millóns de 
anos para completarse. 

– Actividade 2 da páxina 406 do libro de texto. Explique razóns, tanto de tipo ambiental co-
mo económicas, polas que temos que ir substituíndo progresivamente os combustibles fósi-
les, como fonte primaria dominante, por outras enerxías alternativas. 

As razóns de tipo económico céntranse no efecto que produciría na sociedade o progresivo 
esgotamento dos combustibles fósiles. Tan só a súa escaseza xeraría unha importante suba 
dos prezos e, dada a dependencia destes recursos que teñen todas as actividades das socie-
dades desenvolvidas, xeraría unha crise económica a escala global con consecuencias de-
sastrosas. 
En canto ás razóns de tipo ambiental, derivan do impacto que xeran tanto a explotación 
(alteracións da paisaxe, verteduras de cru, etc.) como o uso (emisión de gases contaminan-
tes e de efecto invernadoiro) destas fontes de enerxía. 

– Actividade 5 da páxina 406 do libro de texto. Cales son as enerxías renovables con máis 
posibilidades no noso país? 

Polas características do territorio español, as fontes de enerxía renovables con mellores 
perspectivas de desenvolvemento e rendibilidade son a eólica, a hidroeléctrica, a da bio-
masa, a solar e a xeotérmica. 

Galicia, Castela e León, Asturias, Estremadura, Mad rid e Castela A Mancha 

– Actividade 1 da páxina 385 do libro de texto. Cite os principais recursos minerais de Gali-
cia. 

Galicia conta con xacementos de rochas ornamentais (como o granito ou as lousas), de 
minerais metálicos (cobre, chumbo, estaño, volframio e ouro), e de minerais non metálicos 
(os máis abundantes) como a magnesita, o caolín e os silicatos industriais (feldespatos, 
cuarzo e micas). Ademais, existen xacementos de carbón (lignitos). 

– Actividade 1 da páxina 387 do libro de texto. A que se debe o gran desenvolvemento da 
enerxía procedente de minicentrais hidroeléctricas en Castela e León? 

Débese a que nesta comunidade hai numerosos cursos fluviais (os da cunca do Douro) que 
teñen caudais abundantes e moi constantes durante todo o ano. 

– Actividade 2 da páxina 387 do libro de texto. Cal é a orixe do carbón asturiano? 

O carbón asturiano procede do depósito e enterramento de gran cantidade de restos vexe-
tais nas cuncas costeiras que ocupaban a zona durante o Carbonífero. Está asociado coas 
calcarias e lousas do Paleozoico que constitúen os relevos da rexión. Dispóñense en ricos 
xacementos de hulla e antracita. 

– Actividade 1 da páxina 389 do libro de texto. A que se debe a similitude dos recursos mine-
rais das Comunidades de Madrid, Castela-A Mancha e Estremadura? 

O territorio destas tres comunidades sitúase sobre a zona centro-ibérica do macizo hespé-
rico da Península. Toda esta zona é moi rica en granitos e rochas metamórficas do Paleo-
zoico e nos minerais asociados aos procesos xeolóxicos que orixinaron estas litoloxías du-
rante o ciclo oroxénico hercínico. Ata comparten os recursos asociados a materiais máis 
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recentes, como os depósitos terciarios e cuaternarios da depresión do Teixo e da cunca do 
Guadiana, xa que eses materiais proceden do desmantelamento erosivo das rochas do 
macizo hespérico antes mencionado. 

Andalucía, Murcia, Ceuta e Melilla, illas Baleares e Cataluña 

– Actividade 1 da páxina 393 do libro de texto. Explique a orixe da chamada franxa pirítica 
andaluza e sinale a súa localización. 

A denominada franxa pirítica esténdese polo norte de Andalucía, desde Sevilla ata Portu-
gal. A súa orixe débese a certos episodios volcánicos submarinos do Carbonífero inferior, 
cuxos fluídos magmáticos depositaron sulfuros e óxidos metálicos entre as lousas, cuarci-
tas, areniscas e calcarias do Paleozoico. Este fenómeno deu orixe aos xacementos metalí-
feros da rexión, que despois foron postos en superficie polo pregamento alpino e polos 
procesos exóxenos. 

– Actividade 2 da páxina 393 do libro de texto. Sinale a procedencia xeolóxica dos principais 
xacementos minerais da Rexión de Murcia. 

Os principais son de dous tipos: *Xacementos de orixe volcánico. Débense a certos episo-
dios de vulcanismo do Cretácico e do Mioceno asociados á oroxénese alpina que levantou 
o extremo oriental das Béticas. Os magmas traquiandesíticos producidos intercaláronse 
entre as rochas do Mesozoico, que constitúen o territorio, e deixaron algunhas acumula-
cións metalíferas importantes, como os filóns de piritablenda da zona do chairo, os depósi-
tos de pirita, blenda, galena e magnetita das calcarias triásicas que forman o denominado 
manto dos azuis, os depósitos de pirita, blenda e galena nas calcarias marmóreas das series 
transgresivas que conforman o manto piritoso ou dos cipolinos e os xacementos 
de estaño da idade terciaria da serra de Cartaxena. *Xacementos de evaporitas. Están rela-
cionados cos depósitos evaporíticos nas cuncas da cordilleira Bética en formación. Os 
principais son os de xeso, en Lorca, A Paca, Campo-Coy, Totana, Carrascoy, Sumidoiro, 
Cehegín, Cieza, Ricote, Jumilla, Fortuna e Yecla. 

– Actividade 3 da páxina 393 do libro de texto. Cal é a única fonte de enerxía renovable que 
se aproveita en Ceuta? 

A Cidade Autónoma de Ceuta só conta con algúns colectores para o aproveitamento 
térmico da enerxía solar. A auga que quenta estes equipos destínase á calefacción e auga 
quente sanitaria de vivendas e edificios de servizos. 

– Actividade 1 da páxina 395 do libro de texto. Cite as principais formas de rehabilitación 
das pedreiras abandonadas de Baleares. 

Cando a explotación de rocha finaliza, as pedreiras adoitan encherse en parte cos cascallos 
e son replantadas con especies autóctonas para intentar rexenerar a contorna orixinal. Ou-
tras veces, as cavidades adoitan usarse como vertedoiros antes de ser enchidas. Para rema-
tar, algunhas pedreiras poden acondicionarse para servir como lugares visitables de intere-
se paisaxístico, histórico ou cultural. 

– Actividade 3 da páxina 395 do libro de texto. Que é a cunca potásica catalá? 

A cunca potásica catalá é un depósito sedimentario que se formou durante o Terciario no 
fondo dun sinclinal alargado que cruza a comunidade de leste a oeste. Este gran val estivo 
ocupado por unha serie de mares interiores de augas moi salinas, en cuxo ambiente preci-
pitaron importantes espesores de sales potásicas e sódicas. 
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Valencia, Aragón, Navarra e A Rioxa, País Vasco e C antabria, as illas Canarias. 

– Actividade 1 da páxina 397 do libro de texto. Cal é a procedencia xeolóxica dos mármores 
da Comunidade Valenciana? 

O mármore valenciano procede do metamorfismo que sufriron os extensos depósitos 
mesozoicos de calcarias mariñas durante a oroxénese do ciclo alpino que encartou o ex-
tremo nororiental das Béticas. 

– Actividade 1 da páxina 398 do libro de texto. Por que se desenvolveu tanto o aproveitamen-
to da enerxía eólica na Comunidade de Navarra? 

Os terreos semidesérticos e con suaves elevacións da zona sur de Navarra reciben durante 
unha gran parte do ano os fortes e constantes ventos do noroeste que se canalizan ao longo 
do val do Ebro. Estas condicións son idóneas para a instalación de parques eólicos. 

– Actividade 1 da páxina 401 do libro de texto. A que se debe o abandono das explotacións 
mineiras do País Vasco? 

Tanto os xacementos de siderita (mena de ferro), como os de fluorita presentes no País 
Vasco atópanse practicamente esgotados ou son moi pouco rendibles, debido a que teñen 
custos de explotación moi elevados que ademais proporcionan un produto cunha calidade 
insuficiente, tendo en conta as esixencias do mercado actual. Por esa razón, case todas as 
explotacións mineiras vascas pecharon a mediados do século XX. 

– Actividade 1 da páxina 405 do libro de texto. Cite algúns dos principais recursos minerais 
das illas Canarias. 

Os recursos minerais de Canarias son, fundamentalmente, rochas volcánicas piroclásticas 
(rofe, picón ou areas) ou masivas (basaltos, traquitas, fonolitas e pumita). Máis escasos 
son o xable (unha area calcaria de orixe eólica) e a terra de veigas (un tipo de chan rico en 
materia orgánica). 

 

 

 


