
Exames selectividade Ciencias da Terra e Ambientais
Xuño 2010
Opción A
1. ATMOSFERA
1.1.Fontes naturais de CO: oxidación de metano atmosférico, disociación de CO2 a altas
temperaturas, emisións oceánicas
Fontes antropoxénicas: combustións incompletas de gasolinas ou gasóleos en vehículos,
refinerías de petróleo e plantas de tratamento de combustibles fósiles.
1.2. A fronte polar é unha serie de frontes cálidas, frías e ocluídas que rodean a Terra e
constitúen a zona de contacto de masas de aire frío, ao norte, e cálido, ao sur. Nela
converxen os ventos do SO (westerlies) e do nordés (de levante polares).
A súa posición non é constante, xa que:
-Tódolos cintos de borrascas e anticiclóns que forman parte da circulación atmosférica
xeral varían a súa posición ao longo do ano. Así, durante o verán no hemisferio norte a
fronte polar desprázase cara ao norte e no inverno desprázase ao sur.
-Ao  desprazarse  os  cintos  de  borrascas  subpolares  e  anticiclóns  subtropicais,  o
enfrontamento dos  ventos do SO e do nordés da lugar ás ondulacións da fronte polar,
que non son igual de acusadas todo o ano.
1.3.
-sobre os solos: acidificación e perda de produtividade (redúcese a cantidade de catións
como o Ca+2 e Mg+2 e aumenta a cantidade de Al)
-sobre  a  vexetación:  caída  de  follas  e  morte.  Cando  afecta  ós  bosques,  chega  a
producirse deforestación.
1.4.
-CO2: combustión de combustibles fósiles (vehículos, calefaccións, centrais térmicas,...)
Incendios forestais.
-CH4:  cultivo  de  arroz.  Gandería  (fermentacións  intestinais).  Industrias  do  petróleo,
carbón e gas. Vertedoiros e augas residuais.
-N2O: abonado excesivo. Combustión de combustibles fósiles. Incendios forestais.
-CFCs: aerosois. Sistemas de refrixeración. Certos embalaxes illantes.
-O3: é un contaminante secundario, e polo tanto non se emite, senón que se forma na
troposfera  a  partires  doutros  gases  emitidos  (óxidos  de  nitróxeno  e  hidrocarburos)
mediante reaccións fotoquímicas nas que intervén o O2; a principal fonte de emisión dos
gases que interveñen na formación do ozono son as combustións producidas nas grandes
cidades. 
1.5. Acción/efecto dos CFC: Os CFC son compostos que conteñen Cl e parecen ser os
principais  causantes  do  buraco  na  capa  de  ozono.  Son  compostos  moi  estables  na
troposfera, pero cando chegan á estratosfera liberan  cloro:
CFCln+ UV CFCl n-1 +Cl
O cloro destrúe o ozono (O3), de maneira que unha vez que destrúe unha molécula de O3queda libre para destruír moitas máis, unha e outra vez (funciona como un catalizador):
Cl + O3              ClO + O2ClO + O   Cl +O2 Repercusións   medioambientais:  as  consecuencias  da  perda  da  capa  de  ozono
estratosférica  son  potencialmente  graves  para  a  biosfera,  xa  que  a  capa  de  ozono
absorbe  parte  da  radiación  ultravioleta,  impedindo  que  chegue  á  superficie.  Esta
radiación é un potente axente mutaxénico: causa mutacións no ADN. A consecuencia 
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máis probable da perda de ozono sería  un aumento  da incidencia do cancro de pel.
Tamén pode repercutir na produtividade do fitoplanto e as colleitas.  
1.6.  É  debido ao  efecto  Coriolis.  O aire  experimenta  unha  desviación (á  dereita  no
hemisferio N) na súa traxectoria, debido ao movemento de rotación da Terra. Como o
aire móvese en superficie dende zonas de altas presións (anticiclóns) a zonas de baixas
presións (borrascas), isto da lugar ó xiro en sentido antihorario nas borrascas.
Sen Coriolis       con Coriolis

2.
2.1. A partires do punto de vertedura de a auga residual diminúe o osíxeno nas augas. A
medida que se produce a autodepuración volve aumentar a cantidade de osíxeno, ata
recuperar os valores anteriores ao punto de vertedura.
2.2 A partires da vertedura de auga residual aumenta a DBO e diminúe o osíxeno das
augas. A medida que se produce a autodepuración a DBO vai diminuíndo e aumenta a
cantidade  de  osíxeno,  ata  que  ambos  parámetros  acadan  valores  semellantes  ós
anteriores ó vertido. 
A  autodepuración é un conxunto de procesos físicos,  químicos e biolóxicos que, de
modo natural,  se  producen  nas  augas  e  levan  á  eliminación  dos  contaminantes.  Os
microorganismos degradan a materia orgánica vertida nas augas, para o cal consumen
osíxeno. A DBO é a demanda biolóxica de osíxeno, é dicir, a cantidade de osíxeno que
os microorganismos consumen para degradar a materia orgánica. Cando se produce o
vertido, aumenta a DBO e, en consecuencia, redúcese a cantidade de osíxeno (este é
consumido polos microorganismos). Ao reducirse a cantidade de materia orgánica (a
medida  que  progresa  a  autodepuración),  redúcese  a  DBO  e,  polo  tanto,  aumenta  a
cantidade de osíxeno nas augas. 
2.3.  O incremento da temperatura da auga reduce a cantidade de osíxeno disolto na
auga.  O osíxeno é  un gas  e  tende  a  escapar  das  augas  cando a  temperatura  destas
aumenta. 
2.4. Por suposto, as condicións semellantes ás anteriores ao vertido.
Opción B
1. ENERXÍAS
1.1. renovables: fontes de enerxía inesgotables (como a enerxía solar) ou ben cunha taxa
de renovación relativamente alta, a escala humana, de modo que a taxa de renovación
sexa maior ou igual que a taxa de consumo (como a enerxía da biomasa).
Non renovables: fórmanse mediante procesos xeolóxicos lentos, de modo que a taxa de
consumo é maior que a taxa de rexeneración.
Fontes de enerxía:
-renovables: solar (térmica e fotovoltaica), hidráulica, eólica, mareomotriz, 

undimotriz, biomasa, xeotérmica (*)
-non renovables: combustibles fósiles (carbóns, petróleo, gas natural), nuclear 

(fisión)
(*) A enerxía xeotérmica débese á calor da Terra, que non se esgota (a escala humana).
Pero o aproveitamento desta enerxía en moitos xacementos (ou pozos) , esgótase (sería
entón non renovable)
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1.2. -Entre os combustibles fósiles, o gas natural é o menos contaminante: é o que emite
menos cantidade de  CO2 por unidade de enerxía obtida e ademais non emite óxidos de
xofre nin de nitróxeno (causantes de chuvia ácida e do smog)
-A súa extracción e transporte son moi fáciles
-Aínda  temos  reservas  para  uns  60  anos.  É  unha  boa  solución  temporal  para  ir
substituíndo outros combustibles fósiles mentres non se desenvolven outras fontes de
enerxía alternativas.
1.3. A enerxía eólica é a enerxía do vento. Indirectamente é consecuencia da radiación
solar, xa que os ventos orixínanse por diferenzas de insolación entre distintas zonas da
superficie terrestre.
É unha fonte de enerxía aproveitada dende a antigüidade (navegación a vela, muíños).
Actualmente utilízanse os aeroxeradores para obter enerxía eléctrica. 
Vantaxe: enerxía limpa e inesgotable
Inconveniente:  non  é  moi  concentrada  e  experimenta  fluctuacións.  Para  un  bo
aproveitamento é necesario que sexa unha zona con ventos fortes e frecuentes.
1.4. Xeotérmica é a enerxía calorífica do interior da Terra. Ao aumentar a profundidade
aumenta a temperatura, cun gradiente xeotérmico. Resulta rendible aproveitar a enerxía
xeotérmica en zonas onde o fluxo de calor é anormalmente elevado, por exemplo en
zonas volcánicas ou con fontes termais.
Os xacementos de alta temperatura poden utilizarse para producir enerxía eléctrica. A
auga quente pode empregarse para calefaccións ou auga quente sanitaria.
Como se obtén:
-Nalgúns lugares hai fontes, onde sae a auga quente de modo natural.
-Centrais xeotérmicas. Introdúcese auga fría a gran profundidade e faise saír o vapor por
outro conduto.
Inda que a enerxía xeotérmica é renovable,  moitos xacementos xeotérmicos son non
renovables, pois as perdas de calor ó extraer a auga poden facer que non sexa suficiente
a velocidade á que recuperan calor.
1.5. Vantaxes biomasa:
-Aproveitamento de residuos forestais, agrícolas, gandeiros, de industrias alimentarias,
papeleiras ou de RSU
-Posibilidade  de  obter  biocombustibles  (bioetanol,  biodiésel);  poden  substituír,  polo
menos parcialmente, aos carburantes procedentes de combustibles fósiles diminuíndo a
emisión de CO2 á atmosfera.
Materias primas:
-residuos forestais, agrícolas e gandeiros
-residuos  de  industrias  alimentarias,  papeleiras  e  outras  que  produzan  residuos
orgánicos
-lodos de depuradoras
-materia orgánica dos residuos sólidos urbanos
-cultivos enerxéticos: especies oleaxinosas (xirasol, soia,...)  para biodiésel  e especies
ricas en glícidos (remolacha, cana de azucre, millo,...) para bioetanol
-algas 
As formas de aproveitamento son, basicamente:
-Combustión directa da biomasa para xerar enerxía calorífica ou eléctrica
-Transformación en biocombustibles líquidos (bioetanol, biodiésel) ou en biogás
1.6. É “limpa” porque non contamina o aire, a menos que se produza un accidente, cun
escape  radioactivo.  Non  emite  gases  de  efecto  invernadoiro  nin  outros  gases
contaminantes como os que causan chuvia ácida (que si emiten as centrais térmicas)
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Vantaxe: O feito de que non emita gases de efecto invernadoiro. Na situación actual de
crise  ante  un  cambio  climático  e  as  súas  consecuencias,  pode  ser  a  súa  principal
vantaxe. Ademais é unha fonte de enerxía moi concentrada (de alta calidade)
Inconveniente: produce residuos radioactivos para os que aínda non hai máis solución
que o seu almacenamento, aínda que se está a progresar na súa reciclaxe nas centrais
nucleares.
2.
2.1.  Se queremos calcular a produción primaria neta (dos autótrofos ou produtores) 
entenderemos que os datos de produción bruta e respiración da táboa son dos produtores
e non de todo o ecosistema.
PPN=PPB-R
Pradeira: PPN= 4-2= 2 g C/m2.día
Bosque tropical: PPN= 6,5-6= 0,5 g C/m2.día
2.2   R(%)= (R/PB).100
Pradeira: R(%)=2.100/4=50%
Bosque tropical: R(%)=6.100/6,5=92,3%
2.3       Para calcular a taxa de renovación “dos ecosistemas” debemos considerar os 
datos de produción da táboa son do ecosistema, non unicamente do nivel trófico dos 
produtores. De non facelo así, seguindo o criterio do apartado 2.1 sería a taxa de 
renovación dos produtores o que estariamos calculando.
Taxa de renovación=PN/B
Taxa renovación pradeira=2/2000=10-3 día-1, é dicir, un 0,1% diario. Ou tamén: 
0,1.365=36,5% anual. (Cada ano renóvase o 36,5% da súa biomasa)
Taxa renovación bosque=0,5/18000=2,8.10-5 día-1, é dicir, un 2,8. 10-3 % diario. Ou 
tamén: 2,8. 10-3.365=1,01% anual
2.4   A produtividade é maior na pradeira porque, en relación á súa biomasa, o gasto
respiratorio  é  menor.  Nas  árbores  do  bosque  a  porcentaxe  de  biomasa  non
fotosintetizadora  (partes  leñosas)  é  maior  que  na  vexetación  herbácea;  o  gasto
respiratorio é maior e o crecemento é máis lento (en relación á súa biomasa)
Setembro 2010
Opción A
1.ATMOSFERA
1.1.O océano é un  sumidoiro para o CO2 , reducindo a cantidade deste na atmosfera:
-Parte do CO2 atmosférico difunde nas augas, disolvéndose en forma de ión bicarbonato
e pode precipitar en forma de rochas carbonatadas
-os organismos fotosintéticos do océano captan o CO2 e o carbono pasa a incorporarse
ás cadeas tróficas en forma de compostos orgánicos
-outros organismos son capaces de precipitar bioquimicamente o carbonato cálcico para
formar cunchas ou arrecifes de coral.
-O  CO2 disolto  nas  augas  pode  ser  arrastrado  polas  correntes  oceánicas  ata  zonas
profundas (circulación termohalina, cinta transportadora oceánica) e pasar moito tempo
a gran profundidade, lonxe da atmosfera.
1.2. O ozono (O3 ) é un gas que na troposfera pode ser considerado contaminante, que
forma do smog fotoquímico e ademais é gas de efecto invernadoiro.  Na  estratosfera
forma a chamada capa de ozono, coa importante función de reter gran parte da radiación
ultravioleta,  impedindo así  que chegue á superficie  terrestre  e cause danos a moitos
seres vivos; a radiación UV é un importante axente mutáxeno.
O3 + UV             O2 + O
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Setembro 2010
1.3.   As  condicións  anticiclónicas (de  altas  presións)  dificultan a  dispersión  dos
contaminantes,  posto  que   o  aire  (frío  e  denso)  tende  a  baixar,  facendo  que  os
contaminantes se aplasten contra o chan e aumentando os niveis de inmisión.
As borrascas (baixas presións ) favorecen a dispersión, xa que o aire máis quente e/ou
húmido que o entorno, tende a ascender arrastrando os contaminantes a capas altas. En
caso de producirse  precipitacións,  os contaminantes serán arrastrados polas mesmas,
quedando  limpo  o  aire.  Polo  tanto,  os  niveis  de  inmisión serán  máis  baixos nas
condicións de borrasca que nas condicións anticiclónicas.
1.4. Unha fronte fría é unha zona de contacto entre unha masa de aire cálido e outra fría
en movemento que chega ata a cálida. A fría, máis densa,  introdúcese baixo a masa
cálida,  facéndoa ascender de modo forzado. Isto orixina unha borrasca que pode dar
lugar a nubes de desenvolvemento vertical (cumulonimbos) e, polo tanto, precipitacións
intensas.
1.5. Función protectora da atmosfera:
-protexe  do  impacto  de  meteoritos  pequenos,  que  son  freados  polo  rozamento  coa
atmosfera
-Absorbe radiacións ionizantes (raios gamma e X) na ionosfera e radiación ultravioleta
na estratosfera. Estas radiacións son nocivas para os seres vivos.
-Frea as partículas do vento solar que conseguen atravesar a magnetosfera
-Regula a temperatura mediante os efectos invernadoiro e albedo
1.6. Unha inversión térmica é unha situación na cal a temperatura aumenta coa altitude,
en lugar de diminuír. O aire frío tende a quedarse abaixo, cos contaminantes. Polo tanto,
dificulta a dispersión dos contaminantes. Isto fai aumentar os niveis de inmisión.
2.
2.1.  DBO significa demanda biolóxica de osíxeno. Proporciona información sobre a
cantidade de materia orgánica biodegradable que hai nas augas, posto que é o osíxeno
consumido polos microorganismos (fundamentalmente bacterias) par degradar a materia
orgánica presente nas augas.
2.2.  Evidentemente,  existe  máis  contaminación  na  zona B.  A alta  DBO  indícanos
contaminación con materia  orgánica.  Os altos niveis  de  bacterias coliformes indican
contaminación de orixe fecal. 
Probablemente  estamos  ante  un  vertido  de  augas  residuais  domésticas  ou  dunha
explotación gandeira.
2.3.  medida  correctora:  depuración  das  augas  residuais.  Dependendo  do  volume  do
vertido, pódese optar pola depuración branda (lagoaxe, filtros verdes)  ou depuración
dura, cunha EDAR (estación depuradora de augas residuais)
2.4.  Bioindicadores  son  organismos  que  indican,  coa  súa  presenza,  cales  son  as
condicións  do  medio  en  que  viven.  Moitos  invertebrados  empréganse  como
bioindicadores da calidade das augas. Por exemplo, as colas de rato (larvas de certas
moscas) indícannos augas contaminadas.
Vantaxes
-con outros parámetros avalíase a calidade da auga no momento da toma da mostra. Os
indicadores biolóxicos indican cal é a calidade das augas de modo máis continuado.
-permiten detectar contaminación substancias químicas de natureza descoñecida ou que
se  atopan  en  pequena  cantidade  e  non  son  detectados  con  métodos  físico-químicos
habituais.
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setembro 2010
Opción B 
1. XEOSFERA
1.1. Isto débese a que a litosfera está fragmentada en placas que se moven empuxadas
pola enerxía interna da Terra (que da lugar a correntes de convección). A maior parte da
actividade sísmica e volcánica prodúcese nos límites entre placas. Neles, as interaccións
entre placas chocando (límites destrutivos ou converxentes), separándose (limites 
construtivos ou diverxentes) ou rozando (límites pasivos ou de fallas transformantes),
da lugar a  esforzos  compresivos, distensivos ou en cizalla. Como consecuencia destes
esforzos,  as rocha  rompen,  orixinando  fallas e  liberando  de  modo brusco  a  enerxía
elástica acumulada nelas en forma de ondas sísmicas: isto é un terremoto ou sismo. 
Prodúcense máis sismos nas zonas con  fallas activas, máis frecuentes nos  límites de
placas.
Dúas áreas xeográficas: (escoller dúas)
-“cinto de lume” do Pacífico (toda a costa Pacífica)
-Falla de S. Andrés (California)
-Himalaia 
-Mediterráneo
1.2.
-Medidas  non  estruturais,  como  a  ordenación  do  territorio,  evitando  ocupar  zonas
inundables
-Medidas  estruturais,  como  a  construción  de  encoros  e  reforestación,  coas  que  se
consegue a laminación do río (aumenta o tempo de resposta e redúcese o caudal punta)
1.3.  -Ante  riscos climáticos  que causan  grandes  precipitacións,  como a gota fría,  as
borrascas  frontais  ou as  precipitacións  torrenciais  debidas  a  borrascas,  a  vexetación
pode reducir o risco de inundación. É así porque a cuberta vexetal reduce a escorrentía e
a erosión do solo e aumenta a infiltración. Con isto aumenta o tempo de resposta e o
caudal punta dos ríos ante posibles precipitacións
-Ante o risco de seca,  os  bosques  almacenan  auga:  a  auga  da chuvia  é  retida  pola
vexetación e devolta á atmosfera; os bosques preveñen a seca. Amortecen ademais os
contrastes térmicos
-ante riscos climáticos en forma de ventos intensos, pódense construír cortaventos, por
exemplo con sebes de vexetación.
1.4. Os tsunamis son ondas xigantes que poden ser debidas a terremotos con foco baixo
o mar ou tamén debidos a erupcións volcánicas (cando se derruba o edificio volcánico
orixinando unha caldeira). Os efectos son tremendas inundacións en zonas costeiras. 
É frecuente que se produzan en rexións onde os límites de placa atópanse preto da costa,
por exemplo na costa pacífica (“cinto de lume” do Pacífico). Os seus efectos son máis
catastróficos cando a costa non ten relevo acusado, non ten desniveis e a densidade de
poboación é alta. Foi especialmente catastrófico o de Indonesia.
1.5.  Magnitude é a enerxía liberada polo sismo. Avalíase coa escala de Richter. Polo
tanto, indica a perigosidade do sismo. 
Intensidade son  os  danos  producidos.  Avalíase  coa  escala  de  Mercalli.  Indica  a
vulnerabilidade do sismo
1.6.
-Perigosidade: probabilidade de ocorrencia dun evento potencialmente daniño. No caso
das inundacións a perigosidade é maior nunha zona que se inunda cada 10 anos que o
fai cada 50 anos. A perigosidade tamén é maior cando a velocidade da corrente é moi
alta e a inundación é moi rápida (curto tempo de resposta ante as precipitacións),  as
chamadas inundacións relampo.
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-Exposición: número de persoas ou bens expostos. No caso das inundacións , acostuma
ser alta: existe unha gran ocupación de zonas inundables, tanto de chairas de inundación
dos vales dos ríos (terreos moi fértiles) como de zonas costeiras.
-vulnerabilidade: porcentaxe de persoas ou bens que sufriron danos, do total exposto.
Ante unha inundación, a vulnerabilidade aumenta cando as “vivendas” son tendas de
campaña ou caravanas (como sucedeu no camping de Biescas)
2.
2.1. Pirámides ecolóxicas ou tróficas, neste caso de enerxía. 
Chámanse así pola súa forma: rectángulos de lonxitude proporcional á enerxía de cada
nivel trófico, sendo maiores os da base e reducíndose cara á cúspide. Neste caso é de
enerxía porque as unidades son de kcal/m2 ano (unidades de enerxía por unidade de
superficie e tempo)
Os compartimentos son niveis tróficos. De abaixo a arriba: nivel trófico de produtores,
de consumidores primarios, de consumidores secundarios e de consumidores terciarios.
2.2. Porque a enerxía que entra nos ecosistemas é limitada; é captada polos produtores
coa  fotosíntese;  parte  da  enerxía  fixada  disípase  en  forma  de  calor  como  gasto
respiratorio. Os consumidores non inxiren toda a enerxía dispoñible no anterior nivel
trófico; da que consumen, unha parte non é absorbida e asimilada, de da asimilada, parte
gástase cons procesos metabólicos como a respiración. Con todo isto, no paso de cada
nivel trófico ao seguinte aprovéitase aproximadamente o 10% da enerxía. Así non hai
enerxía suficiente para manter un nº de elos grande.
2.3. Disípase en forma de  calor como consecuencia de procesos metabólicos como a
respiración.  Por  outra  parte,  os  residuos orgánicos  non inxeridos ou non asimilados
serán  aproveitados  polos  descompoñedores,  que  transforman  os  restos  orgánicos  en
substancias inorgánicas, liberando enerxía en forma de calor.
2.4. Pirámide de números. Indícase o número de individuos pertencentes a cada nivel
trófico. Neste caso, poñemos un exemplo de pirámide invertida na súa base, xa que a
biomasa  dos  individuos  produtores  é  moi  grande  en  relación  á  de  consumidores
(insectos): 

     10 xoaniñas
         200 pulgóns

1 roseira
Xuño 2011 
Opción A
1.- RESIDUOS SÓLIDOS
1.1.  Contaminación do aire. Cando se abandonan os RSU nun vertedoiro incontrolado
prodúcense  combustións  non  controladas  e  os  plásticos  como  o  PVC  dan  lugar  a
compostos como dioxinas e furanos cando se queiman, e son emitidos á atmosfera sen
ningún  proceso  de  filtrado  ou  depuración  de  gases.  Así  mesmo,  a  fermentación  de
compostos orgánicos da lugar a metano e outros gases que provocan malos olores. O
CH4 e o CO2 que se emiten son gases de efecto invernadoiro.
1.2.
Vantaxes:
-Redúcese moito o peso e volume dos residuos en pouco tempo e espazo
-Pódese aproveitar a enerxía de parte dos residuos (valorización enerxética), para xerar
enerxía eléctrica
Inconvenientes: 
-Estráganse recursos que poderían ser reciclados
-Contaminación: do aire (coa emisión de SO2, NO, CO, CO2, N2O, dioxinas, metais
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Xuño 2011
pesados) e do solo e augas (con metais pesados e outras substancias presentes nas cinzas
e escouras).
1.3. O compost fórmase a partires de residuos de tipo orgánico. Polo tanto, pódese facer
compostaxe separando os residuos orgánicos dos RSU ou con outros residuos ricos en
materia orgánica: residuos agrícolas, gandeiros, forestais, de industrias alimentarias,  de
lodos de depuradoras, etc.
Aplicación:  o compost  tamén se coñece  como humus ou mantillo  e  a  súa  principal
aplicación  é  a  de  mellorar  as  propiedades  do  solo.  O  humus  mellora  a  textura,  a
capacidade  de  retención  de  auga  e  os  procesos  de  nitrificación,  co  cal  mellora  a
fertilidade dos solos.
2. 
2.1. escoller dous:
CH4: procede de procesos de fermentación de compostos orgánicos: emitido en zonas
pantanosas,  cultivo  do  arroz,  fermentacións  entéricas  do  gando,  vertedoiros,  augas
residuais, pozos petrolíferos
N2O: procesos  de desnitrificación  do solo,  emprego de fertilizantes  nitroxenados en
solos agrícolas , combustións, descargas eléctricas en tormentas
CFC: sprays, circuítos de refrixeración, embalaxes illantes
2.2.
N2O:  gas  de  efecto  invernadoiro,  polo  tanto  relacionado  co  problema  do  cambio
climático (a causa do incremento do efecto invernadoiro)
NO/NO2:  relacionados  coa  chuvia ácida,  xa  que  na  atmosfera  poden orixinar  ácido
nítrico e co smog fotoquímico.
Suficiente co anterior, pero  podemos engadir que o N2O da lugar na estratosfera a
NOx, implicados na destrución do ozono estratosférico
2.3.
-Características  das  emisións:  altura  do  foco  emisor,  temperatura  e  velocidade  da
emisión.  Así,  e  mellor  a  dispersión  canto  máis  alto  é  o  foco  emisor  (exemplo,
cheminea), e maior sexa a temperatura e velocidade de emisión de gases,.
-Condicións meteorolóxicas. Facilitan a dispersión as condicións de borrasca,  ventos
precipitacións.  Dificultan:  situación  anticiclónica,  inversión  térmica,  insolación
(favorece as reaccións fotoquímicas para orixinar contaminantes secundarios como o
ozono), ausencia de ventos ou ben turbulencias.
-Características  xeográficas  e  topográficas:  a  presenza  de  masas  vexetais facilita  a
dispersión de partículas, reducindo os niveis de inmisión. Nas zonas costeiras, as brisas
dan lugar a un movemento cíclico dos contaminantes, de día cara ó interior e de noite
cara  ó  mar.  As  ladeiras  dos  vales dificultan  a  dispersión  dos  contaminantes,  por
constituír un obstáculo para o movemento do aire e ademais nos vales é moi frecuente a
situación de inversión térmica. Nas cidades, o fenómeno de illa térmica da lugar a brisas
urbanas e dificulta as dispersión dos contaminantes.
Opción B 
1. BIOSFERA
1.1. En ambos casos acelérase o ciclo ao aumentar a dispoñibilidade deste elemento. A
maior parte do fósforo atópase inmobilizado en sedimentos. Os fosfatos de fertilizantes
e  deterxentes  obtéñense  por  procesos  industriais  a  partires  de  rochas  fosfatadas,
mobilizando fósforo que,  de modo natural,  chegaría  de modo moito máis lento aos
solos,  augas  ou  vexetais.  Por  outra  parte,  os  fosfatos  de  deterxentes  e  sedimentos
contaminan  as  augas:  o  exceso  de  fertilizantes  nas  mesmas  orixina  o  problema  de
eutrofización.
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1.2. Ambas  representan relacións tróficas (alimentarias) unindo os representantes dos
distintos niveis tróficos por frechas que significan “é comido por”.
As cadeas tróficas representan relacións lineais simples. Por exemplo:
Produtor         herbívoro         carnívoro       supercarnívoro
Pódese concretar a especie: 
trigo         rato       miñato
As  redes  tróficas  representan  relacións  máis  complexas,  indicando  cunha  rede  de
frechas as relacións tróficas de modo máis real: varias cadeas tróficas entrecrúzanse e
reflíctese, por exemplo as múltiples fontes alimenticias  e depredadores de cada especie.
1.3. Non. Os descompoñedores (bacterias e fungos) son os organismos que pechan o
ciclo  da  materia  nos  ecosistemas:  transforman  a  materia  orgánica  en  compostos
inorgánicos (procesos de mineralización); estes serán nutrientes que poderán captar os
produtores para sintetizar novamente compostos orgánicos.
2.
2.1. Nestes  hidrogramas as unidades de tempo son horas, co que deducimos que son
hidrogramas de chea e reflicten a resposta ante a precipitación (que pode ser torrencial).
-No caso A o caudal punta é de 50 m3/s e o tempo de resposta de aproximadamente 7
horas (non se indica cando se produciron as precipitacións que orixinan a crecida) 
-No caso B o caudal punta é de 20 m3/s e o tempo de resposta é semellante ao caso A.
Non obstante, no caso A o caudal supera en pouco tempo (aprox. ás 3horas) o caudal
punta do caso B.
2.2. Medidas de laminación, encamiñadas a reducir o caudal punta e aumentar o tempo
de resposta: 
-Reforestación, de modo que aumenta a infiltración e diminúe a escorrentía e redúcese a
erosión de materiais que sedimenten no cauce; así retense a auga nas ladeiras e non se
produce unha crecida tan forte.
-Construción  dun  encoro augas  enriba;  deste  modo contrólase  o  caudal,  rebaixando
caudais punta e aumentando tempos de resposta
2.3.En ambos casos son boas medidas de prevención ante inundacións.
A reforestación é a mellor forma de reducir a erosión. Os bosques son ecosistemas que
inflúen  positivamente  no  ciclo  da  auga  e  no  clima  (amortecen  contrastes  térmicos,
preveñen a seca, fixan CO2 co que reducen o efecto invernadoiro) e teñen unha gran
biodiversidade.
Os  encoros permiten  un  mellor  aproveitamento  dos  recursos  hídricos,  corrixindo  a
irregular  distribución  das  precipitacións.  Por  outra  parte,  alteran os  procesos  de
erosión/sedimentación dos ríos; constitúen un nivel de base parcial do río, co cal augas
enriba o río sedimenta máis e augas embaixo erosiona máis que antes da construción do
encoro. A construción dos encoros pode ocasionar, por exemplo, o retroceso de deltas na
desembocadura  dos  ríos.  Outras  consecuencias  negativas  son  a  perda  de  terras  cos
efectos  sobre  a  diversidade  biolóxica (tanto  do  val  como  do  río),  e  a  posible
eutrofización das augas (por tratarse dunha masa de auga estática). 
Setembro 2011
Opción A
1. ATMOSFERA
1.1.  Reduce a concentración de CO2 atmosférico: canto máis CO2  hai nos océanos,
menos haberá na atmosfera. Os océanos son un  sumidoiro para o CO2 ,  xa que este
disólvese na auga en forma de ión bicarbonato. Coa circulación termohalina, as augas
superficiais poden afundirse e circular como correntes profundas, arrastrando o CO2 con
elas. Por outra parte, nos océanos fórmanse rochas carbonatadas e os  organismos
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fotosintéticos dos océanos tamén captan CO2. Existe ademais unha fixación bioquímica
do carbono para formar cunhas ou arrecifes de carbonato cálcico.
1.2. A fronte polar é unha serie de frontes cálidas, frías e ocluídas que rodean a Terra e
constitúen a zona de contacto de masas de aire frío, ao norte, e cálido, ao sur. Nela
converxen os ventos do SO (westerlies) e do nordés (de levante polares).
A súa posición  non é constante, senón que experimenta variacións ao longo do ano.
Durante o verán está máis desprazada cara ao polo norte (aprox. a 60º de latitude N) e
durante o inverno chega  máis ao sur (a uns 30º de latitude N). 
Durante  o  outono,  inverno  e primavera  prodúcense,  ademais,  ondulacións na  fronte
polar , dando lugar a borrascas ondulatorias.
1.3. a  inversión térmica consiste en que a temperatura do aire aumenta coa altura en
lugar  de diminuír; cando hai inversión térmica o gradiente vertical  de temperatura é
negativo.  O situación normal  é  a  contraria:  que a temperatura do aire  na troposfera
diminúa coa altitude.
A inversión térmica  dificulta a dispersión dos contaminantes da cidade, xa que o aire
frío  das  capas  baixas  non  tende  a  ascender,  senón  a  baixar  e,  deste  xeito,  os
contaminantes  quedan  na  cidade.  O  ascenso  do  aire  favorecería  o  arrastre  de
contaminantes  a  capas  altas  e  a  súa  dispersión  na  atmosfera.  Polo tanto,  cando  hai
inversión térmica aumentan os niveis de inmisión
2.2.1.
-Fosfatos  e  compostos  nitroxenados (nitritos,  nitratos).  Efecto:  eutrofización. Os
compostos de fósforo e nitróxeno son nutrientes que fan aumentar a produción primaria.
A proliferación de microalgas  aumenta a turbidez das augas, co que morren as algas das
augas máis profundas; aumenta o consumo de osíxeno pola descomposición destas e as
bacterias  anaerobias  substitúen  ás  aerobias,  producindo  mal  cheiro  nas  augas.  A
escaseza de osíxeno causa a morte de peixes. 
-Metais pesados (Pb, Hg,  Cd). Efecto:  bioacumulación nas cadeas tróficas:  captados
polos seres vivos, estes non teñen procesos metabólicos de eliminación dos mesmos e os
van  acumulando  nos  seus  tecidos;  así,  a  concentración  de  metais  pesados  vai
aumentando ao longo das cadeas tróficas e dan lugar a problemas de toxicidade como o
saturnismo (intoxicación por Pb) ou a enfermidade de Minamata (por Hg).
2.2. A partires da vertedura de auga residual aumenta a DBO e diminúe o osíxeno das
augas. A medida que se produce a autodepuración a DBO vai diminuíndo e aumenta a
cantidade  de  osíxeno,  ata  que  ambos  parámetros  acadan  valores  semellantes  ós
anteriores ó vertido. 
A  autodepuración é un conxunto de procesos físicos,  químicos e biolóxicos que, de
modo natural,  se  producen  nas  augas  e  levan  á  eliminación  dos  contaminantes.  Os
microorganismos degradan a materia orgánica vertida nas augas, para o cal consumen
osíxeno. A DBO é a demanda biolóxica de osíxeno, é dicir, a cantidade de osíxeno que
os microorganismos consumen para degradar a materia orgánica. Cando se produce o
vertido, aumenta polo tanto a DBO e, en consecuencia, redúcese a cantidade de osíxeno
(este  é  consumido  polos  microorganismos).  Ao  reducirse  a  cantidade  de  materia
orgánica  (a  medida  que progresa  a  autodepuración),  redúcese  a  DBO e,  polo tanto,
aumenta a cantidade de osíxeno nas augas. 
Os  sólidos en suspensión aumentan no punto de vertedura e ao longo do proceso de
autodepuración  redúcese  a  cantidade  deles.  Poden  ser  eliminados  por  procesos
biolóxicos, físicos ou químicos. Por exemplo, por decantación ao variar a velocidade
das augas ou retidos por pedras,  areas ou vexetación do río; os compostos orgánicos
poden ser oxidados por microorganismos.
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2.3.  Bioindicadores  son  organismos  que  indican,  coa  súa  presenza,  cales  son  as
condicións  do  medio  en  que  viven.  Moitos  invertebrados  empréganse  como
bioindicadores da calidade das augas. Por exemplo, as colas de rato (larvas de certas
moscas) indícannos augas contaminadas.
Vantaxes:
-con outros parámetros avalíase a calidade da auga no momento da toma da mostra. Os
indicadores biolóxicos indican cal é a calidade das augas de modo máis continuado.
-permiten detectar contaminación substancias químicas de natureza descoñecida ou que
se  atopan  en  pequena  cantidade  e  non  son  detectados  con  métodos  físico-químicos
habituais. 
Opción B
1. HIDROSFERA
1.1.Cando se sobreexplota un acuífero próximo á costa pode producirse a salinización
do mesmo. 
A sobreexplotación do acuífero prodúcese cando se extrae auga a unha velocidade maior
que a de recarga do acuífero; isto fai que o nivel freático descenda e a auga do mar
substitúa á auga doce no acuífero. 
Cando o acuífero non se sobreexplota pódese extraer auga doce aínda estando preto do
mar, xa que a auga salgada é máis densa e queda por debaixo.
1.2. Causas:
-Incremento da temperatura da auga, por exemplo por un vertido de auga quente (como
pode ser a da refrixeración dunha central nuclear). O osíxeno é un gas e tende a escapar
das augas cando a temperatura destas aumenta. 
-Eutrofización das augas, por exceso de nutrientes nas mesmas. Ver 1.3 
Consecuencias: A calidade das augas é mellor canto máis osíxeno teñen. A diminución
da cantidade de osíxeno afecta negativamente á biocenose, e pode ocasionar a morte de
peixes e outros animais. Nos casos máis graves, as bacterias anaerobias degradan os
restos orgánicos, orixinando compostos como amoníaco, metano e sulfuro de hidróxeno,
que dan mal cheiro  e color ás augas.
1.3.  A  eutrofización débese  a  un  exceso  de  nutrientes  (especialmente  fósforo  e
nitróxeno) nas augas. Isto fai aumentar a produción primaria e proliferan os organismos
fotosintéticos,  aumenta  a  turbidez  e  a  mortandade  destes.  Os  procesos  de
descomposición  consomen  osíxeno  e  diminúe  a  cantidade  deste.  As  bacterias
descompoñedoras aerobias son substituídas por bacterias anaerobias coas consecuencias
explicadas no apartado 1.2
É de maior magnitude en pozas e lagos que en ríos porque estes últimos teñen unha
maior dinámica, o que osixena a auga e impide a eutrofización.
2.
2.1.  Taxa de renovación (%) = (produción primaria/biomasa).100

Tempo de renovación = biomasa/produción primaria 
Taxa de renovación (%) Tempo renovación (anos)

Pluvisilva tropical (2200/4500).100=4,9% 20,5
Bosque morno caducifolio (1200/30000).100=4% 25
Matagueira semidesértica (90/700).100=12,9% 7,8
Pantanos e humedais (2000/1500).100=13,3% 7,5
Océano aberto (125/3).100=4167% 0,024
Plataforma continental (360/10).100=3600% 0,02
Arrecifes (2500/2000).100=125% 0,8
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2.2.  Os bosques teñen unha menor taxa de renovación (polo tanto,  maior  tempo de
renovación) que as matagueiras. Isto significa que producen menos en relación á súa
biomasa.  A biomasa  non  produtiva  (madeira,  raíces)  é  maior  nos  bosques  que  nas
matagueiras  (con  vexetación  herbácea  ou  arbustiva).  Como  podemos  observar,  os
bosques  tardan  máis  anos  en  renovar  a  súa  biomasa  (teñen  unha  velocidade  de
renovación  máis  lenta).  Son  ecosistemas  maduros  nos  que  predominan  especies  K
estrategos, como as árbores. 
No caso dos océanos a velocidade de renovación é altísima comparada cos ecosistemas
terrestres. Dominan os organismos cun ciclo vital curto (fitoplancto e zooplancto), que
renovan a súa biomasa moi rápido. A produción nos océanos é baixa e tamén a biomasa,
pero a velocidade á que se renova esa biomasa é moi alta (alta taxa de renovación) e,
polo tanto, o tempo de renovación é moi curto, comparado cos ecosistemas terrestres.
Os produtores nos océanos son microorganismos (r estrategos), con reprodución rápida
e  pouca  biomasa;  a  biomasa  do fitoplancto  resulta  inmediatamente  consumida  polo
zooplancto.
2.3. Débese á escaseza de nutrientes, o que limita a produción primaria. Nos océanos
existe unha gran distancia entre a zona de fotosíntese (na superficie, a zona fótica) e a
zona de descomposición (nos fondos). Como as augas acostuman estar máis frías no
fondo, establécese unha termoclina que separa augas superficiais quentes das profundas
frias. A produción primaria vese limitada polo escaso aporte de nutrientes inorgánicos
para a fotosíntese, a maior parte dos cales atópanse nos fondos. 
Cando se produce afloramento,  as augas  do fondo ascenden arrastrando nutrientes e
dando lugar a un aumento da produción primaria. As zonas de afloramento son máis
produtivas que outras zonas de océano aberto.
Xuño 2012
Opción A
1.ATMOSFERA
1.1. a  inversión térmica consiste en que a temperatura do aire aumenta coa altitude en
lugar  de  diminuír;  é  dicir,  o  gradiente  vertical  de  temperatura  é  negativo.  Pódese
producir de modo ocasional, como as inversións térmicas típicas do inverno, cando o
solo arrefría o aire en contacto con el, co cal as capas baixas da atmosfera están máis
frías. 
As  inversións  térmicas  impiden  os  movementos  verticais  do  aire,  co  cal  os
contaminantes da cidade non ascenden: as inversión térmica dificulta a dispersión dos
contaminantes atmosféricos e fai que aumenten os niveis de inmisión.
1.2.
-Sobre o solo:  aumenta a  súa  acidez  e  o  solo pode  volverse  improdutivo.  O efecto
depende do tipo de solo e o súa capacidade de tampón do pH.
-sobre a vexetación: é especialmente importante o efecto sobre os bosques, xa que da
lugar a danos nas follas e, finalmente, morte das árbores. A chuvia ácida é unha causa de
deforestación.
1.3. Acción/efecto dos CFC: Os CFC son compostos que conteñen Cl e parecen ser os
principais  causantes  do  buraco  na  capa  de  ozono.  Son  compostos  moi  estables  na
troposfera, pero cando chegan á estratosfera liberan  cloro:
CFCln+ UV CFCl n-1 +Cl
O cloro destrúe o ozono (O3), de maneira que unha vez que destrúe unha molécula de O3queda libre para destruír moitas máis, unha e outra vez (funciona como un catalizador):
Cl + O3              ClO + O2ClO + O   Cl +O2 xuño 2012
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Repercusións   medioambientais:  as  consecuencias  da  perda  da  capa  de  ozono
estratosférica son potencialmente graves para a biosfera, xa que a capa de ozono 
absorbe  parte  da  radiación  ultravioleta,  impedindo  que  chegue  á  superficie.  Esta
radiación é un potente axente mutaxénico: causa mutacións no ADN. A consecuencia 
máis probable da perda de ozono sería  un aumento  da incidencia do cancro de pel.
Tamén pode repercutir na produtividade do fitoplanto e as colleitas.  
2.
2.1.  Neste  hidrograma anual  podemos observar  as épocas de crecida e estiaxe.  Esta
última, na que o caudal é mínimo, prodúcese no verán. As maiores crecidas prodúcense
no outono e na primavera; por outra parte, temos un fortísimo incremento do caudal a
finais de agosto. 
Probablemente  sexa un río  situado nunha zona de clima mediterráneo.  As cheas  do
outono e primavera débense a precipitacións orixinadas por borrascas frontais. A chea
de finais do verán é causada por precipitacións torrenciais debido a unha tormenta de
verán ou ben ao fenómeno da gota fría.
2.2.  Por suposto,  a situación de risco son as fortes crecidas debidas a precipitacións
torrenciais. Segundo vemos na gráfica, o tempo de resposta é curto e o caudal punta é
moi alto; isto fai probable o desbordamento do río, causando inundacións.
Medidas preventivas:
1. medidas estruturais: reforestación,  construción de encoros e diques,... 
2.  medidas  non  estruturais:  elaboración  de  mapas de  risco a  fin  de  facer  unha  boa
ordenación  do  territorio,  impedindo  a  ocupación  de  zonas  inundables;  plans  de
protección civil, con sistemas de alerta e evacuación da poboación.
2.3. Coñecer o caudal do río é de interese para a predición e prevención de inundacións.
Por unha parte, cos datos históricos de variacións do caudal, pode deducirse cal  é o
tempo de retorno das inundacións así como o caudal máximo esperable. Por outra parte,
o rexistro e control do caudal permite ter datos para alertar e evacuar á poboación cando
sexa necesario.
Nas estacións de aforo mídese a velocidade da corrente e a altura e anchura da lámina
de  auga,  co  que  se  calcula  o  caudal  do  río.  É  unha  forma  de  medir  a  escorrentía
superficial.  Nas  estacións  de  control  instálanse  tamén  pluviómetros  para  medir  as
precipitacións.
Opción B
1. HIDROSFERA
1.1. Porque son zonas de alta produtividade, polo tanto ricas en pesca, marisco e outros
organismos de interese económico. 
Nos ecosistemas acuáticos existe un problema para a produtividade que non se da en
ecosistemas terrestres: a distancia entre a zona de produción (zona fótica, onde se fai a
fotosíntese, na superficie) e a zona de  descomposición, nos fondos (onde as bacterias
descompoñedoras dan lugar aos nutrientes inorgánicos necesarios para a fotosíntese). O
máis frecuente é que as augas superficiais teñan maior temperatura que as profundas, co
cal tende a establecerse unha termoclina que as separa; isto implica que a maior parte
dos  nutrientes quedan nos fondos e non son aproveitados polo fitoplancto superficial.
Nas  zonas  de  afloramento,  as  augas  profundas  ascenden,  arrastrando  nutrientes  á
superficie; con isto aumenta a produción primaria e, con ela o resto dos compoñentes da
cadea trófica (por suposto, os consumidores como os  peixes)
O afloramento pode ser provocado pola acción de ventos constantes ou pola mestura de
correntes de auga de distinta densidade (circulación termohalina). 

xuño 2012
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1.2. Pode dar lugar á eutrofización das augas do lago. É un problema de contaminación
por exceso de nutrientes en augas non moi dinámicas, como as dun lago. Os fertilizantes
químicos fan que prolifere o fitoplacto; isto da lugar a un aumento da turbidez das augas
e as algas ás que lles chega menos luz morren. Esta alta mortandade de produtores da 
lugar  á  proliferación  de  bacterias  descompoñedoras,  co que  aumenta  o consumo de
osíxeno. As descompoñedoras aerobias  van sendo substituídas por descompoñedoras
anaerobias.  Prodúcense  entón  compostos  como  metano,  amoníaco  e  sulfuro  de
hidróxeno:  as augas  adquiren mal  cheiro  e  coloracións  anormais;  por  outra  parte,  a
redución do osíxeno provoca a morte de peixes e outros organismos das augas limpas.
1.3. A vexetación protexe o solo e reduce a escorrentía e aumenta a infiltración. Coa
deforestación masiva o solo queda desprotexido e, polo tanto:
-aumenta a escorrentía superficial
-redúcese a infiltración
-redúcese a transpiración (por perda da vexetación)
-O efecto sobre a evaporación é máis difícil de valorar
Ademais de influír a cuberta vexetal hai outros factores que inflúen, como a pendente e
o substrato (a súa coherencia, permeabilidade...)
2. 
2.1.de  tres  niveis:  algas  costeiras  (produtor),  ameixas  (consumidor  primario)  e
caranguexo “cacerola” (consumidor secundario)
-de  catro  niveis:  algas  costeiras  (produtor),  ameixas  (consumidor  1º),  caranguexo
(consumidor 2º), peixe roncador (consumidor 3º)
Por suposto, a que recibe máis enerxía no último elo é  a de tres niveis. No paso dun
nivel  trófico ao seguinte  aprovéitase aproximadamente o 10% da enerxía.  Isto  é  así
porque  hai  perdas  por  consumo (non  son  consumidos  tódolos  organismos  do  nivel
trófico anterior dispoñibles), por asimilación (non todo o alimento inxerido é asimilado)
e perdas metabólicas e de gasto respiratorio (non toda a enerxía asimilada é aproveitable
para o crecemento). 
A medida que avanzamos nas cadeas tróficas, a enerxía dispoñible para cada nivel é
menor; isto limita o nº de elos das cadeas tróficas
2.2.Os produtores son os organismos autótrofos, capaces de sintetizar materia orgánica a
partires de compostos inorgánicos. Poden ser organismos fotosintéticos (algas, plantas e
algunhas bacterias) ou ben organismos quimiosintéticos (certas bacterias)
Os  consumidores son seres  vivos  heterótrofos  que, polo tanto deben  alimentarse  de
organismos produtores ou de restos deles. 
Produtores: diatomeas planctónicas e algas
Consumidores:  zooplancto,  anchovetas,  andoriña  mariña,  camaróns,  caranguexos,
ameixas, peixe roncador, caranguexo cacerola
2.3.  Desaparición  dos  produtores:  estes  son  a  base  das  cadeas  tróficas,  xa  que  os
consumidores aliméntanse deles. As poboacións veríanse moi restrinxidas e dependerían
dos detritos costeiros procedentes doutros lugares onde houbese produtores.
Desaparición dos carnívoros finais: nos ecosistemas existe un equilibrio, de tal maneira
que as poboacións de depredadores e presas contrólanse mutuamente. De desaparecer os
carnívoros finais, aumentarán as poboacións dos organismos dos que se alimentan e
aumentará o consumo dos organismos dos niveis tróficos inferiores. Deste xeito, pode
haber efectos como a redución da cantidade de algas e, posteriormente diminución dos
consumidores  por falta de alimento. Tenderase a acadar un novo equilibrio.
Setembro 2012
Opción A
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1. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
1.1. Contaminación das augas superficiais e subterráneas por lixiviados procedentes do
vertedoiro,  cando  as  augas  da  chuvia  arrastran  contaminantes  do  mesmo.  As  augas
subterráneas  son  máis  difíciles  de  contaminar  que  as  superficiais,  pero  tamén máis
difíciles de depurar. 
Os residuos sólidos urbanos (RSU) teñen unha composición moi heteroxénea; entre os
principais contaminantes que poden chegar ás augas cos lixiviados podemos destacar:  
-contaminantes químicos: materia orgánica procedente de restos de alimentos, metais
pesados  (de  pilas,  baterías  e  electrodomésticos),  aceites  e  hidrocarburos,  compostos
ácidos e básicos.  Posibles efectos:  eutrofización das augas por  exceso de nutrientes,
bioacumulación  de  metais  pesados  nos  organismos  das  cadeas  tróficas  das  augas,
mortandade dos organismos por cambios do pH,...
-contaminantes biolóxicos: microorganismos (bacterias, virus, protozoos, microalgas) ,
algúns  deles  patóxenos.  Posibles  efectos:  enfermidades  coma  tifo,  gastroenterite,
disentería, ...
1.2. Vantaxes: 
-Posible aproveitamento enerxético de parte dos residuos
-Importante redución do volume dos residuos, que se transforman en cinzas, escouras e
gases
Inconvenientes:
-Coa  combustión  estráganse  recursos  que  poderían  aproveitarse  coa  reciclaxe.  Así,
residuos  combustibles  como o  papel  e  os  plásticos  poden  reciclarse.  E  os  residuos
orgánicos poden transformarse en compost.
-Emisión de gases contaminantes á atmosfera, entre os que destacan pola súa toxicidade
as dioxinas e furanos
1.3. A partires da materia orgánica dos residuos. Aplicación: fertilizante para mellorar as
propiedades do solo.
2.
2.1.  A partires do punto de vertedura de a auga residual diminúe o osíxeno nas augas. A
medida que se produce a autodepuración volve aumentar a cantidade de osíxeno, ata
recuperar os valores anteriores ao punto de vertedura.
2.2 A partires da vertedura de auga residual aumenta a DBO e diminúe o osíxeno das
augas. A medida que se produce a autodepuración a DBO vai diminuíndo e aumenta a
cantidade  de  osíxeno,  ata  que  ambos  parámetros  acadan  valores  semellantes  ós
anteriores ó vertido. 
A  autodepuración é un conxunto de procesos físicos,  químicos e biolóxicos que, de
modo natural,  se  producen  nas  augas  e  levan  á  eliminación  dos  contaminantes.  Os
microorganismos degradan a materia orgánica vertida nas augas, para o cal consumen
osíxeno. A DBO é a demanda biolóxica de osíxeno, é dicir, a cantidade de osíxeno que
os microorganismos consumen para degradar a materia orgánica. Cando se produce o
vertido, aumenta a DBO e, en consecuencia, redúcese a cantidade de osíxeno (este é
consumido polos microorganismos). Ao reducirse a cantidade de materia orgánica (a
medida  que  progresa  a  autodepuración),  redúcese  a  DBO  e,  polo  tanto,  aumenta  a
cantidade de osíxeno nas augas. 
2.3.  O incremento da temperatura da auga reduce a cantidade de osíxeno disolto na
auga.  O osíxeno é  un gas  e  tende  a  escapar  das  augas  cando a  temperatura  destas
aumenta. 

Setembro 2012 
Opción B
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1. ENERXÍAS
1.1. renovables: fontes de enerxía inesgotables (como a enerxía solar) ou ben cunha taxa
de renovación relativamente alta, a escala humana, de modo que a taxa de renovación
sexa maior ou igual que a taxa de consumo (como a enerxía da biomasa).
Non renovables: fórmanse mediante procesos xeolóxicos lentos, de modo que a taxa de
consumo é maior que a taxa de rexeneración.
Fontes de enerxía:
-renovables: solar (térmica e fotovoltaica), hidráulica, eólica, mareomotriz, 

undimotriz, biomasa, xeotérmica(*)
-non renovables: combustibles fósiles (carbóns, petróleo, gas natural), nuclear 

(fisión)
(*) A enerxía xeotérmica débese á calor da Terra, que non se esgota (a escala humana).
Pero o aproveitamento desta enerxía en moitos xacementos (ou pozos) , esgótase (sería
entón non renovable)
1.2. A enerxía eólica é a enerxía do vento. Foi utilizada de modo tradicional cos muiños
de  vento  e  a  navegación  a  vela.  Actualmente  os  aeroxeradores permiten  a  súa
conversión en enerxía eléctrica co acoplamento dunha dinamo.
Vantaxes:
-Enerxía renovable, inesgotable
-Non  contamina  o  aire:  non  emite  gases  contaminantes.  Importante  como fonte  de
enerxía non emisora de gases de invernadoiro, na loita contra o cambio climático.
Inconvenientes:
-Fonte  de  enerxía  non  moi  concentrada;  necesítanse  ventos  fortes  e  a  produción  é
irregular.
-Impactos na zona onde se sitúan os parques eólicos: morte de aves, impacto visual,
ruídos e incremento da erosión
1.3. a enerxía xeotérmica é a da calor existente no interior da Terra. Utilízase para obter
vapor de auga e auga quente. O seu aproveitamento é máis fácil nas zonas volcánicas,
en  especial  nas  fontes  xeotérmicas  naturais,  tanto  de  auga  quente  como  de  vapor
(géiseres). 
Nas centrais xeotérmicas pódese introducir auga da superficie ata certa profundidade a
través  de  fendas  ou  canos  e  recoller  o  vapor  que  sae  por  outros  canos.  O  vapor
ascendente pode mover unha turbina para xerar corrente eléctrica. Outro aproveitamento
é a da auga quente para calefaccións nos fogares ou en invernadoiros en lugares fríos
como Islandia.
2.
2.1. A nivel mundial o sector que consume máis auga é o agrario. Sen embargo, algúns
países  moi  industrializados  (Alemaña,  Noruega)  teñen  un  alto  consumo  industrial.
Outros, como Kuwait (do cal o principal recurso é o petróleo, e con escasos recursos
hídricos) dedican unha alta porcentaxe dos recursos hídricos ao sector doméstico e teñen
un baixo consumo agrario.
2.2. Uso consuntivo é aquel que implica consumo da auga, de modo que non pode ser
empregada. Uso  non consuntivo é o que non implica consumo, de modo que a auga
pode ser utilizada de novo. 
-O sector  doméstico fai, en xeral, un uso consuntivo da auga; pode facerse un uso, en
parte  non  consuntivo  cando  se  reutilizan  as  augas  residuais  domésticas,  previa
depuración, por exemplo para a rega de parques. Os usos de navegación e ocio, que
podemos asimilar ao sector doméstico, son usos non consuntivos.
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-No sector industrial existe, en xeral, un uso consuntivo. O uso é non consuntivo cando
se recicla a auga, especialmente a empregada na refrixeración. No sector enerxético, a
refrixeración de centrais térmicas ou nucleares é un uso non consuntivo. Tamén o é a
produción de enerxía hidroeléctrica.
-No sector agrícola o uso da auga é consuntivo.
2.3. Medidas de aforro:
-Sector  doméstico:  instalacións  de  baixo  consumo  (electrodomésticos,  cisternas,
billas,...), prezos da auga que axuden ao seu aforro, paisaxismo xerofítico nos xardíns
urbanos,  reutilización  das  augas  residuais  urbanas,  educación  ambiental  para  a
concienciación sobre hábitos de aforro de auga.
-sector  industrial:  melloras  tecnolóxicas  para  aforrar  auga  e  reutilizala  en  sistemas
pechados,  redución  das  perdas  nas  conducións,  incentivos  ás  industrias  que utilicen
tecnoloxías de baixo consumo.
-sector agrícola: uso de sistemas de rega que optimicen o consumo de auga (rega por
goteo),  melloras nas conducións para reducir perdas,  reutilización de augas residuais
depuradas, melloras na xestión das augas.
Xuño 2013
Opción A
1. RISCOS
1.1. Os factores de risco son: perigosidade, exposición e vulnerabilidade
-A perigosidade é a probabilidade de que suceda un evento potencialmente causante de
danos
-A exposición é a cantidade de persoas ou bens que se atopan en situación de risco
-A vulnerabilidade é a porcentaxe (en tanto por un) de persoas ou bens que sufriron
danos en relación ao total exposto. 
O risco obtense multiplicando os tres factores
Por exemplo, ante o risco de inundación: 
-a perigosidade é maior preto das beiras dun río que en zonas máis afastadas
-a exposición sería a poboación que vive en zonas inundables
-a vulnerabilidade  sería  a  porcentaxe de vítimas do total  que se  atopaban  en  zonas
inundables. 
1.2. Os SIX son os Sistemas de Información Xeográfica. Son programas de ordenador
que conteñen datos espaciais dunha mesma porción do territorio organizados de forma
xeográfica. Os datos (por exemplo hidrografía, pendentes, tipo de rochas, vexetación,
poboacións, ...) represéntanse en capas superpostas.
Os SIX poden utilizarse para a predición e prevención de riscos. Cos datos dos SIX
poden  reducirse  a  exposición e  a  vulnerabilidade.  Pode  reducirse  a  exposición
utilizando os SIX na ordenación do territorio, de modo que se reduza a poboación en
zonas  de  maior  perigosidade;  por  exemplo,  detectando  as  zonas  potencialmente
inundables, ou susceptibles de ser afectadas por movementos de ladeira, pode evitarse a
súa ocupación con edificacións. Pode reducirse a vulnerabilidade polo feito de que os
datos dos SIX permiten tomar medidas preventivas unha vez que se detectan as zonas de
maior  perigosidade;  por  exemplo,  coa  construción sismorresistente  en zonas de alto
risco  sísmico,  construíndo  diques  nos  lugares  con  maior  perigo  de  desbordamento,
reforestando as zonas de maior pendente, ...
1.3.  Para  a  prevención  de  riscos  existen  dous  tipos  de  medidas:  estruturais  e  non
estruturais. 

Xuño 2013
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-As  medidas  estruturais implican  a  construción  dalgunha  infraestrutura  ou  a
modificación de estruturas xeolóxicas. Exemplos: construción dun encoro, edificación
sismorresistente, construción de muros de contención, ...
-As medidas  non estruturais non implican modificacións de estruturas xeolóxicas nin
construcións. Exemplo: plans de ordenación do territorio, sistemas de protección civil
que inclúan plans de evacuación, educación para o risco, ...
2.
2.1. En Galicia os ventos son do suroeste. É así porque o aire móvese de zonas de alta
presión ás de baixa presión e esta dirección do vento é modificada (desviada á dereita)
polo  efecto  de  Coriolis,  de  modo que –no  hemisferio  norte-  o  aire  xira  no sentido
antihorario en torno ás zonas de borrasca (de baixas presións).
Podemos pintar sobre o mapa unha frecha coa dirección do vento,  máis  ou menos
tanxente a isóbara de 1008 (polo tanto, vento do SO)
2.2. O vento ten máis intensidade en Dublín. É así porque as isóbaras na zona de Dublín
están máis xuntas que na zona de Madrid; ao existir un maior gradiente de presión, os
ventos son máis fortes.
2.3.  O  albedo é  a  procentaxe  de  radiación  solar  reflectida  con respecto  ao  total  de
radiación que chega á Terra. O albedo non é uniforme en toda a superficie terrestre, xa
que varía en función da cor da superficie. Así, nas zonas polares o albedo é maior que
en zonas boscosas: as cores claras reflicten máis radiación solar que as cores escuras.
Opción B
1. BIOSFERA
1.1.  A  fotosíntese é  un proceso  mediante  o  cal  os  organismos  produtores  sintetizan
materia orgánica; para face-la fotosíntese emprégase enerxía lumínica que se transforma
en enerxía química. Grazas á fotosíntese entran materia e enerxía nas cadeas tróficas: os
produtores  son  a base  das  cadeas  alimentarias  dos  ecosistemas.  Por  outra  parte,  no
proceso  de  fotosíntese  prodúcese   O2,  empregado  polos  organismos  aerobios  na
respiración celular.  A nivel global,  a fotosíntese foi un proceso clave para o planeta
Terra, que cambiou a composición da atmosfera, captando CO2, e liberando  O2.Se  exceptuamos  o  reducido  grupo  de  ecosistemas  sustentados  por  organismos
quimiosintéticos (algunhas bacterias que viven en ambientes como volcáns submarinos,
utilizando a enerxía de reaccións de oxidación) o resto da vida na Terra depende da
fotosíntese.
Factores limitantes para a fotosíntese: temperatura, humidade, nutrientes (especialmente
fósforo e nitróxeno), luz e constitución do aparello fotosintético (os cloroplastos captan
unha cantidade limitada de enerxía).
1.2. É máis estable un ecosistema de grande biodiversidade que un de pouca.
Nun  ecosistema  con  gran  biodiversidade  as  relacións  entre  as  numerosas  especies
existentes son máis complexas, co cal establécense múltiples bucles de realimentación
negativa (estabilizadores) que se opoñen ás perturbacións.
1.3.
-Efecto sobre as cadeas tróficas. Por exemplo, nalgúns casos a especie invasora é un
consumidor  primario  que  non  ten  depredadores  no  novo  ecosistema  e  prolifera,
reducindo recursos alimentarios, por exemplo a vexetación. É o caso da invasión de
coellos en Australia.
-Exclusión  competitiva.  Na  competencia  polos  recursos,  a  especie  invasora  pode
desprazar  a  outras  especies;  no  caso  de  especies  semellantes,  poden  introducir
enfermidades que afecten a especies autóctonas.  Por exemplo, o cangrexo americano
despraza aos cangrexos autóctonos nos nosos ríos. 
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-Modificación do hábitat de moitas especies, especialmente cando a especie invasora é
un vexetal; é o caso de algas invasoras ou de árbores como o eucalipto ou a mimosa.
En resume, todos estes efectos conducen á perda de biodiversidade  e á  regresión nos
ecosistemas: o ecosistema perde madurez, pasando a etapas anteriores na sucesión. Un
ecosistema inmaduro é menos estable ante perturbacións. As especies k estrategas poden
ser substituídas por r estrategas.
2.
2.1.
-CH4: procede de procesos de fermentación de compostos orgánicos: emitido en zonas
pantanosas,  cultivo  do  arroz,  fermentacións  entéricas  do  gando,  vertedoiros,  augas
residuais, pozos petrolíferos
-N2O: procesos de desnitrificación do solo,  emprego de fertilizantes nitroxenados en
solos agrícolas , combustións, descargas eléctricas en tormentas
-SO2:  combustión  de  combustibles  fósiles  (centrais  térmicas,  calefaccións,
vehículos,...), erupcións volcánicas 
-CFC: sprays, circuítos de refrixeración, embalaxes illantes
2.2.
N2O:  gas  de  efecto  invernadoiro,  polo  tanto  relacionado  co  problema  do  cambio
climático (debido ao incremento do efecto invernadoiro)
NO/NO2:  relacionados  coa  chuvia ácida,  xa  que  na  atmosfera  poden orixinar  ácido
nítrico e co smog fotoquímico
2.3.
Medidas preventivas: 
-Plans  de ordenación  do territorio,  planificando os  usos  do solo  a  fin  de  establecer
industrias nos lugares idóneos para mitigar efectos.
-Campañas de sensibilización para lograr un uso eficiente de enerxía
-Medidas lexislativas: establecemento de normativas sobre a calidade do aire.
Medidas correctoras:
-Concentración e retención de partículas con equipos filtrantes.
-Sistemas de depuración de gases, por exemplo por absorción con líquidos ou adsorción
con sólidos
-Expulsión dos contaminantes con chemineas adecuadas, tentando que a dilución no aire
sexa máxima.
Setembro 2013
Opción A
1.ATMOSFERA
1.1. A inversión térmica consiste en que a temperatura do aire aumenta coa altitude en
lugar  de  diminuír;  é  dicir,  o  gradiente  vertical  de  temperatura  é  negativo.  Pódese
producir de modo ocasional, como as inversións térmicas típicas do inverno, cando o
solo arrefría o aire en contacto con el, co cal as capas baixas da atmosfera están máis
frías. 
As  inversións  térmicas  impiden  os  movementos  verticais  do  aire,  co  cal  os
contaminantes da cidade non ascenden: as inversión térmica dificulta a dispersión dos
contaminantes atmosféricos e fai que aumenten os niveis de inmisión. Cando hai unha
situación  de  inversión  térmica  nas  cidades  aumenta  o  grao  de  contaminación nas
mesmas. 
1.2. Se aumenta a temperatura media da atmosfera:
-aumentaría  a  evaporación,  co  cal  aumentaría  a  cantidade  de  vapor  de  auga na
atmosfera.
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Setembro 2013
-subiría o nivel dos océanos debido á fusión dos xeos en terra firme (especialmente os
da Antártida, Groenlandia e os glaciares de montañas)  e á dilatación térmica da auga
dos océanos.
1.3. A fronte polar é unha serie de frontes cálidas, frías e ocluídas que rodean a Terra e
constitúen a zona de contacto de masas de aire frío, ao norte, e cálido, ao sur. Nela
converxen os ventos do SO (westerlies) e do nordés (de levante polares).
A súa posición  non é constante, senón que experimenta variacións ao longo do ano.
Durante o verán está máis desprazada cara ao polo norte (aprox. a 60º de latitude N) e
durante o inverno chega  máis ao sur (a uns 30º de latitude N). 
Durante  o  outono,  inverno  e primavera  prodúcense,  ademais,  ondulacións na  fronte
polar , dando lugar a borrascas ondulatorias.
2.
2.1. Uns tipos de enerxía foron substituíndo aos outros: primeiro foi a madeira (fonte de
enerxía  renovable) a máis empregada; dende aprox. o1850 foi superada polo carbón,
incrementándose o uso do petróleo (principal fonte de enerxía a metade do século XX).
Segundo as previsións, diminuirá o consumo de petróleo aumentando outro combustible
fósil,  o gas natural.  Os combustibles fósiles son fontes de enerxía  non renovables, o
mesmo  que  a  enerxía  nuclear,  que  segundo  as  previsións  recollidas  na  gráfica  vai
manterse  como  unha  fonte  menos  empregada.  Espérase  que  a  enerxía  solar  (fonte
renovable) experimente un importante crecemento durante o século XXI, o mesmo que
o consumo de hidróxeno.
Vemos tamén que a partires do século XX non é suficiente con unha ou dúas fontes de
enerxía: a gran voracidade de consumo enerxético fai que necesitemos empregar moitas
fontes de enerxía.
2.2.
-Fontes de enerxía renovables: madeira e solar
-Fontes de enerxía non renovables: carbón, petróleo, gas natural e nuclear
O hidróxeno non é unha fonte de enerxía, senón un intermediario enerxético. A súa
combustión libera enerxía, pero para producir hidróxeno é necesario consumir enerxía.
Actualmente  a  maior  parte  do  hidróxeno  obtense  utilizando  fontes  de  enerxía  non
renovables; no futuro é posible que aumente a obtención de hidróxeno utilizando fontes
de enerxía renovables.
Gas natural: é unha das fontes de enerxía con máis expectativas para un futuro próximo
xa que:
-É un combustible fósil máis eficiente e menos contaminante que o carbón e o petróleo
-A súa extracción é sinxela e pode substituír facilmente en fogares, industria e centrais
térmicas a carbón e petróleo como transición a fontes de enerxía renovables.
2.3. 
Eólica: 
-Vantaxes: non emite contaminación á atmosfera e é inesgotable
-Inconvenientes: non é unha fonte de enerxía constante: a súa produción é moi irregular,
dependendo da intensidade dos ventos.
Hidroeléctrica:
-Vantaxes:  non  emite  contaminación  durante  o  seu  funcionamento  e  favorece  a
regulación do leito dos ríos
-Inconvenientes:  afectación  á  sedimentación  costeira,  diminución  da  diversidade
biolóxica
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Setembro 2013
Opción B
1. BIOSFERA
1.1. Nos ecosistemas hai menos biomasa de carnívoros que de herbívoros porque no
paso de cada nivel trófico ao seguinte pérdese aproximadamente un 90% da enerxía do
nivel trófico anterior.
Os  herbívoros  son  consumidores  primarios  e  os  carnívoros  son  consumidores
secundarios,  terciarios,...  Os carnívoros  non consumen toda a biomasa dispoñible de
herbívoros; da que consumen só asimilan unha parte e da asimilada, unha parte é gasto
respiratorio. Con todas estas perdas por consumo, asimilación e gasto metabólico, só un
10% da lugar a biomasa dos carnívoros.
1.2.  Perda  de  biodiversidade.  Moitas  veces  existe  exclusión  competitiva:  na
competencia polos recursos, a especie invasora despraza a outras especies. Ás veces a
especie  invasora  introduce  enfermidades  que  afectan  a  especies  autóctonas.  Outras
veces  a  especie  invasora  non  ten  depredadores  que  controlen  a  súa  poboación  e
prolifera, causando un desequilibrio, por exemplo esgotando parte da vexetación. 
1.3.  Na biosfera o carbono encóntrase formando compostos orgánicos e na atmosfera
sobre todo en forma de CO2, e, en moita menor cantidade, CH4 e outros gases.
-Incorporación  do  carbono  da  biosfera  á  atmosfera:  respiración e  combustións
(especialmente  incendios  forestais)  emiten CO2;  fermentacións e  descomposición de
restos  orgánicos.  Os  procesos  aerobios  dan  lugar  á  emisión  de  CO2  e  os  procesos
anaerobios á emisión de metano. As maiores emisións de metano prodúcense en zonas
pantanosas e arrozais.
-O carbono incorpórase da atmosfera á biosfera principalmente mediante o proceso de
fotosíntese: os organismos autótrofos fotosintéticos (plantas, algas e algunhas bacterias)
captan CO2   e sintetizan compostos orgánicos empregando a enerxía solar.  Algunhas
bacterias  sintetizan  compostos  orgánicos  con  procesos  de  quimiosíntese,  grazas  á
enerxía liberada en reaccións químicas de oxidación, por exemplo en zonas volcánicas. 
2.1. 
O efecto máis destacado tendo en conta os gases presentes é a chuvia ácida: SO2 e NOxdan lugar a ácidos (H2SO4 e HNO3) que son arrastrados polas precipitacións; é un efecto
rexional. 
Pode existir tamén un efecto local, o smog ou néboa contaminante. O SO2 e feluxes
forman parte do smog sulfuroso; os NOx  e O3 (se ademais existen hidrocarburos) poden
formar parte do chamado smog fotoquímico. 
O CO2  e o O3 son  gases de efecto invernadorio. O incremento das emisións de CO2está a provocar un incremento do efecto invernadoiro; este é un efecto global, co cal a
contribución ó mesmo dos focos de emisión representados na imaxe é pequena. 
2.2. Acción/efecto dos CFC: Os CFC son compostos que conteñen Cl e parecen ser os
principais  causantes  do  buraco  na  capa  de  ozono.  Son  compostos  moi  estables  na
troposfera, pero cando chegan á estratosfera liberan  cloro:
CFCln+ UV CFCl n-1 +Cl
O cloro destrúe o ozono (O3), de maneira que unha vez que destrúe unha molécula de O3queda libre para destruír moitas máis, unha e outra vez (funciona como un catalizador):
Cl + O3              ClO + O2ClO + O   Cl +O2 Repercusións   medioambientais:  as  consecuencias  da  perda  da  capa  de  ozono
estratosférica son potencialmente graves para a biosfera, xa que a capa de ozono 
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absorbe  parte  da  radiación  ultravioleta,  impedindo  que  chegue  á  superficie.  Esta
radiación é un potente axente mutaxénico: causa mutacións no ADN. A consecuencia
máis probable da perda de ozono sería  un aumento  da incidencia do cancro de pel.
Tamén pode repercutir na produtividade do fitoplanto e as colleitas.
2.3.  As  condicións  anticiclónicas (de  altas  presións)  dificultan a  dispersión  dos
contaminantes,  posto  que   o  aire  (frío  e  denso)  tende  a  baixar,  facendo  que  os
contaminantes se queden preto do chan e aumentan os niveis de inmisión.
As borrascas (baixas presións)  favorecen a dispersión, xa que o aire máis quente e/ou
húmido que o entorno, tende a ascender arrastrando os contaminantes a capas altas. En
caso de producirse  precipitacións,  os contaminantes serán arrastrados polas mesmas,
quedando  limpo  o  aire.  Polo  tanto,  os  niveis  de  inmisión serán  máis baixos nas
condicións de borrasca que nas condicións anticiclónicas.
  
Xuño 2014
Opción A
1. BIOSFERA
1.1. Nos ecosistemas, a produción neta (Pn) dun nivel trófico  non pode ser superior á
produción neta do nivel trófico anterior. A produción neta é a enerxía almacenada por
cada nivel trófico por unidade de tempo. Nos ecosistemas, a enerxía vai pasando dun
nivel  trófico  ao seguinte:  de produtores  a  consumidores  primarios,  secundarios...  de
maneira que a enerxía necesaria para manter a cada nivel trófico procede do anterior. A
enerxía solar entra na cadea trófica mediante a fotosíntese e, transformada en enerxía
química contida na materia orgánica, vai pasando en forma de alimento ao longo da
cadea trófica. 
Por termo medio, a produción neta de cada nivel trófico é un 10% da produción neta do
nivel trófico anterior.  É así  porque no paso dun nivel trófico ao seguinte hai perdas
enerxéticas  en  forma  de  alimento  non  inxerido,  alimento  non  asimilado  e  gastos
respiratorios e outros gastos metabólicos.
1.2. Canto maior é a diversidade de especies, maior é a estabilidade do ecosistema.
A biodiversidade permite que se establezan múltiples relacións entre  as especies,  en
forma de bucles de realimentación negativa, estabilizadores; estes opóñense a calquera
perturbación que afecte ao ecosistema, facéndoo máis estable.
Nos  ecosistemas  con  maior  biodiversidade  existen  máis  especies  k  estrategos
(especialistas), e aumenta o número de nichos.
1.3. A principal alteración por actividades humanas do ciclo do xofre débese ao uso de
combustibles fósiles, en especial de carbóns cun alto contido en xofre, como o lignito. A
combustión destes da lugar á emisión á atmosfera de SO2. Este gas no aire  da lugar a
ácido sulfúrico, que pode ser arrastrado coas precipitacións, orixinando chuvia ácida.
A chuvia ácida ten un pH inferior a 5,2 e pode afectar negativamente aos  ecosistemas
con efectos como:
-acidificación do solo, afectando á súa fertilidade
-danos á vexetación; en caso de afectar ás árbores, é unha causa de deforestación
-acidificación de lagos, con efectos negativos para a biocenose destes ecosistemas
2.1.
Smog  fotoquímico.  É  a  néboa  contaminante  típica  das  cidades  en  condicións
anticiclónicas,  con  forte  insolación.  Caracterízase  pola  presenza  na  atmosfera  de
oxidantes  fotoquímicos  como  o  ozono (O3),  que  se  forman  con  reaccións  nas  que
interveñen  óxidos de nitróxeno (NO,  NO2),  hidrocarburos  e  osíxeno  coa  enerxía  da
radiación solar ultravioleta. Na gráfica observamos un incremento de ozono nas horas 
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centrais e altos niveis de hidrocarburos e óxidos de nitróxeno nalgún momento do día.
2.2.  Ás  horas  centrais  do  día,  cando  a  insolación  é  máxima:  é  así  porque  o  ciclo
fotolítico do nitróxeno, que da lugar á formación e destrución de ozono,  precisa da
radiación  solar:  a  radiación  ultravioleta  produce  a  fotólise  do  NO2.  Cando  hai
hidrocarburos no aire, o ciclo desequilíbrase, de modo que aumentan os niveis de ozono.
Na gráfica observamos o máximo de ozono ás 12h: hora de maior insolación ; por outra
parte, trala emisión de contaminantes como hidrocarburos e óxidos de nitróxeno dende
primeira  hora da mañá,  danse  as  condicións  necesarias  para  formar  ozono e  outros
oxidantes como PAN e aldehidos. 
2.3.
A)  Supoñemos  que  o  acendido  de  calefaccións  se  da  á  primeira  hora  da  mañá.
Aumentan os niveis de contaminantes; na gráfica observamos un incremento de óxidos
de nitróxeno e hidrocarburos.
B) O incremento da concentración de ozono coincide coa diminución da concentración
de óxidos de nitróxeno e hidrocarburos, xa que o ozono fórmase a partires de reaccións
nas  que  interveñen  estes  contaminantes.  Xunto  co  ozono,  tamén  aumenta  a
concentración doutros oxidantes fotoquímicos non representados na gráfica.
C) Como xa explicamos no apartado 2.2. o aumento da insolación fai aumentar os niveis
de ozono e outros contaminantes secundarios que forman parte do smog fotoquímico.
D) A situación anticiclónica favorece a formación de smog fotoquímico, xa que implica:
estabilidade (subsidencia do aire), ventos en calma, e (a menos que haxa néboa) forte
insolación.
Opción B
1. HIDROSFERA
1.1. A deforestación masiva implica que o solo quedará desprotexido, co cal:
-Aumentará a escorrentía superficial
-Diminuirá a infiltración, co cal tamén diminuirá a escorrentía subterránea
-Diminuirá a evapotranspiración
Con todo isto vemos que se acelera o ciclo hidrolóxico: a intensificación da escorrentía
leva auga líquida máis rápido cara ao mar; redúcese a cantidade de auga retida na zona
do antigo bosque, co que é máis probable a seca nesta zona. No bosque almacénase
auga que é devolta ao aire de modo gradual coa evapotranspiración.
1.2.
-As correntes  superficiais teñen unha traxectoria que ven determinada pola  dirección
dos ventos dominantes,  con  xiro  arredor  dos  anticiclóns  (en  sentido  horario  no
hemisferio N e antihorario no hemisferio S). Algunhas son cálidas, como a do Golfo, e
outras frías, como a de Canarias.
-As correntes profundas son orixinadas por diferenzas de densidade da auga; é o que se
coñece como circulación termohalina. As augas son máis densas canto máis frías e/ou
salgadas; isto implica que cando se atopan dúas masas de auga de diferente densidade a
máis densa é empurrada cara abaixo, dando lugar a correntes profundas e ao ascenso
(afloramento) das augas menos densas. 
1.3.  A  eutrofización é  a  contaminación  por  exceso  de  nutrientes nas  augas.  Os
nutrientes, especialmente P e N, fan que aumente a produción primaria. Deste xeito,
proliferan  as  microalgas  do  fitoplancto  e  aumenta  a  turbidez  das  augas.  Entón  os
organismos  fotosintéticos  que  reciben  menos  luz  morren  e  serán  descompostos  por
bacterias aerobias que consumen osíxeno. Por outra parte, en caso de esgotarse antes o
nitróxeno que o fósforo morre parte do fitoplancto, proliferando as especies oportunistas
de cianobacterias  (fixadoras  do nitróxeno).  Ao reducirse a  cantidade de osíxeno nas
augas, pode producirse a morte de moitos organismos aerobios, como peixes. Proliferan
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entón as bacterias anaerobias, que producen fermentacións e orixinan compostos como
metano,  H2S  ou  amoníaco,  que  dan  mal  cheiro  ás  augas.  Evidentemente,  todo  o
ecosistema  sufriu  as  consecuencias  coa  perda  da  calidade  das  augas  e  a  súa
biodiversidade.
Estes efectos son de maior magnitude nas augas estáticas, como pozas ou lagos, que en
ríos. Isto é debido a que a dinámica dos ríos favorece a súa osixenación e, en xeral, os
procesos de autodepuración.
2. Ciclo do fósforo
2.1. A maior parte do fósforo atópase inmobilizado nos sedimentos profundos. Como
vemos na figura os deterxentes e abonos obtéñense con procesos industriais a partires de
rochas fosfatadas. O uso e abuso de fertilizantes e deterxentes con fosfatos acelera o
ciclo, mobilizando o P que permanecía nas rochas; deste xeito pasará ao solo, ás augas e
ás cadeas tróficas. O abuso de fertilizantes e deterxentes con fosfatos poden causar a
eutrofización das augas.
2.2. A pesca retarda o ciclo. O P pasa de ecosistemas acuáticos a terrestres, onde pode
entrar nas cadeas tróficas; isto retrasa a sedimentación dos restos do peixe nos fondos
oceánicos.
2.3. Considérase  recurso non renovable porque na maior parte dos ecosistemas é moi
escaso. Está na súa maior parte inmobilizado nos sedimentos oceánicos profundos e nas
rochas fosfatadas doutras zonas, tras procesos de levantamento xeolóxico. As reservas
son limitadas e a taxa de consumo é maior que a de formación de rochas fosfatadas, xa
que os procesos xeolóxicos son lentos.  Isto fai que sexa o principal nutriente limitante
para a produción primaria. 
Setembro 2014
Opción A
1. RISCOS
1.1. Os sismos débense á liberación brusca (en forma de ondas sísmicas) da enerxía
elástica almacenada nas rochas cando estas rompen orixinando fallas. A enerxía interna
da Terra da lugar a correntes de convección que moven as placas litosféricas. As zonas
de maior actividade sísmica coinciden cos límites entre placas: 
-construtivos ou diverxentes, onde dúas placas se separan
-pasivos ou transformantes, onde dúas placas rozan lateralmente
-destrutivos ou converxentes, onde dúas placas chocan. 
Os epicentros dos terremotos de maior intensidade están situados en zonas que, en xeral,
coinciden cos límites entre placas,  zonas de gran actividade xeolóxica,  moitas veces
asociada tamén a erupcións volcánicas e á formación de cordilleiras. Entre estas zonas
podemos  destacar  o  “cinto  de  lume”  das  costas  do  Pacífico,  moitas  delas  límites
converxentes.  No Mediterráneo  converxen  a  placa  africana  e  a  euroasiática.  Outros
exemplos  son a  falla  de  San  Andrés  (falla  transformante),  en California  e  a  dorsal
medioatlántica (límite diverxente)
1.2.
Magnitude dun  sismo  é  a  enerxía  liberada.  Mídese  coa  escala  Richter (escala
logarítmica en graos de 1 a 10 proporcionais á enerxía elástica liberada no sismo en
erxios). É un bo indicador da perigosidade do sismo.
Intensidade é  a  capacidade  de  destrución  do  sismo.  Pode  medirse  coa  escala  de
Mercalli,  con  graos  de  I  a  XII,  indicando  os  danos orixinados  polo  sismo.  É  bo
indicador da vulnerabilidade ante os sismos.
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1.3. Riscos climáticos son os asociados a fenómenos atmosféricos: furacáns, tornados,
gota fría, ondas de frío e calor, secas,... A vexetación pode reducir os efectos de moitos
destes  riscos:  ao  reducir  a  escorrentía  e  aumentar  a  infiltración  conserva  a  auga,
reducindo a probabilidade de secas. A vexetación reduce a amplitude térmica.
Por outra parte, as inundacións e movementos de ladeira son riscos xeolóxicos externos
fortemente  influenciados polo clima. A vexetación reduce este tipo de riscos, xa que
reduce  a  erosión,  protexe  o  solo  ante  movementos  de  ladeira  como  esvaramentos,
reptación  ou  solifluxión.  A  vexetación  reduce  tamén  o  risco  de  inundacións:  ao
aumentar a infiltración e reducir a escorrentía redúcese a cantidade de sedimentos nos
cauces dos ríos, sendo menos probable o desbordamento; diminúe así o caudal punta e
aumenta o tempo de resposta. A reforestación é a medida máis eficaz para a prevención
de inundacións. Cando as precipitacións son torrenciais, como sucede co fenómeno de
gota fría, é máis probable a inundación en rexións sen vexetación. E un dos efectos dos
incendios forestais é o aumento do risco de inundacións.
2. 
2.1. Existen tres tipos de pirámides ecolóxicas: de números, de biomasa e de enerxía.
A da figura é unha pirámide de biomasa, posto que as unidades son Kg. Na pirámide
cada rectángulo representa un nivel trófico do ecosistema. A vexetación representa o
nivel trófico dos produtores, os herbívoros son o nivel de consumidores primarios e os
carnívoros son os consumidores secundarios. Os produtores sintetizan materia orgánica
coa fotosíntese e  a biomasa vai  pasando duns consumidores  a  outros coas relacións
tróficas (alimentarias). Esta pirámide non presenta inversión: a biomasa dos produtores
é  maior  que  a  de  consumidores  primarios  e  esta  maior  que  a  dos  consumidores
secundarios.
2.2.  No  pode  ser  ilimitado  porque  a  enerxía  que  entra  nos  ecosistemas  é  limitada
(captada no proceso de fotosíntese polos produtores) e no paso dun nivel trófico ao
seguinte aprovéitase por termo medio un 10% da enerxía do nivel trófico anterior. É así
porque hai perdas en forma de alimento non inxerido, alimento non asimilado e gasto
respiratorio e outras perdas metabólicas. 
2.3. Non podería existir, posto que os descompoñedores (bacterias e fungos) pechan o
ciclo da materia, transformando os restos orgánicos de produtores e consumidores en
nutrientes  inorgánicos  necesarios  para  que  os  produtores  podan  sintetizar  materia
orgánica (basicamente mediante a fotosíntese).
Opción B
1. HIDROSFERA
1.1. Nos lagos e encoros as augas son pouco dinámicas, co cal un exceso de nutrientes
como o fósforo poden provocar a eutrofización destas augas.
Os nutrientes como o  P fan que aumente a produción primaria. Proliferan as microalgas
do fitoplancto e aumenta a turbidez das augas. Entón os organismos fotosintéticos que
reciben menos luz morren e serán descompostos por bacterias aerobias que consumen
osíxeno. Poden  proliferar ademais as especies oportunistas de cianobacterias (fixadoras
do nitróxeno). Ao reducirse a cantidade de osíxeno nas augas, pode producirse a morte
de moitos organismos aerobios, como peixes. Proliferan entón as bacterias anaerobias,
que producen fermentacións e orixinan compostos como metano, H2S ou amoníaco, que
dan  mal  cheiro  ás  augas.  Os  lagos  e  encoros  perden  calidade  das   augas  e
biodiversidade.
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1.2. Efectos das mareas negras:
-Morte de moitos organismos mariños: algas ao quedar impregnadas e non poder facer a
fotosíntese, aves e outros animais con plumas ou pelos impregnados ven prexudicado  o
seu illamento térmico. 
-Efectos tóxicos por inxestión, pasando á cadea trófica. Nalgúns casos causan a morte e
noutros  casos  outros  efectos,  como a  redución  das  taxas  de  reprodución.  Entre  os
compoñentes do petróleo atópanse hidrocarburos aromáticos como os benzopirenos, que
son  canceríxenos.  Sen  embargo,  cos  hidrocarburos  non  sucede  o  fenómeno  de
bioacumulación que ten lugar,  por exemplo, con compostos organoclorados como os
PCBs. Os hidrocarburos son metabolizados por organismos superiores como os peixes;
os bivalvos poden acumulalos pero non se transfiren a toda a cadea trófica.
-Consecuencias económicas: perdas para a pesca e marisqueo e para o sector turístico.
2. Pode haber varias respostas válidas, sempre que se argumenten correctamente.
2.1. Os procesos erosivos dependen da erosividade e da erosionabilidade. 
-A erosividade  é  maior  canto máis  torrenciais  sexan as  precipitacións,  é  dicir,  máis
intensas e concentradas no tempo.
-A erosionabilidade depende da facilidade do terreo para ser mobilizado. É maior canto
maior sexa a pendente. É maior canta menos vexetación haxa. E maior cando o terreo
estea constituído por materiais sen compactar. 
A comarca 2 é a que presenta menos erosión, xa que a pendente é a menor (3%) , ten
unha boa cuberta vexetal (matogueira mesta) e sedimentos compactados. 
Probablemente  a  comarca  con  erosión  máis  intensa  sexa  a  nº  1:  precipitacións
concentradas en curtos períodos, pouca vexetación e sedimentos sen compactar. A súa
pendente non é moi grande, pero o solo está menos protexido que na comarca 3.
A comarca 3 é a de maior pendente e ten sedimentos sen compactar, pero ten unha boa
cuberta  vexetal  (bosque  e  matogueira  mestos),  o  que  reduce  a  erosionabilidade  ao
mínimo. En canto á erosividade, é menor cando as precipitacións son abundantes ao
longo do ano que cando hai alternancia de períodos de seca e precipitacións torrenciais. 
2.2. A comarca 3. É a de maior pendente (20%), con sedimentos sen compactar.  As
precipitacións non están concentradas, pero son abundantes todo o ano. Se o solo non
está tan protexido pola vexetación a erosión sería intensa.
2.3 Naquela na que a erosión sexa máis intensa. Cos datos da táboa, na comarca 1. É
necesario regular os leitos fluviais porque canto maior é a erosión, maior é o risco de
inundacións. Os materiais erosionados sedimentarán nos leitos dos ríos incrementando a
súa  colmataxe  e  facendo  máis  probable  o  seu  desbordamento.  Por  outra  parte,  a
torrencialidade das precipitacións nesta rexión con forte escorrentía implica nos ríos un
tempo  de  resposta  curto  e  uns  caudais  punta  altos  tras  estas  precipitacións,
incrementanto a perigosidade das inundacións.
Xuño 2015
Exame idéntico ao de setembro de 2012
Setembro 2015:
Exame moi semellante ao de setembro de 2010:
set 2015 opción A set 2015 opción B
1.1.............. set 2010 op. A1.4 1.1.............. set 2010 op. B 1.1
1.2............. set 2013 op. A 1.1 1.2............. set 2010 op. B 1.2
1.3.............. set 2013 op. A 1.2 1.3 ............. set 2010 op. B 1.6
2.1..............set 2010 op. A 2.1 2.1..............set 2010 op. B 2.1
2.2 ............ set 2010 op. A 2.2 2.2 ............ set 2010 op. B 2.2
2.3 ............ set 2010  op. A 2.4 2.3 ............ set 2010  op. B 2.3
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