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1. Programación da unidade 

1.1 Encadramento da unidade no ámbito 
– Unidade 1 

– Unidade 2 

– Unidade 3 
���� Bloque 1 

– Unidade 4 

– Unidade 5: A materia 

– Unidade 6 

– Unidade 7 

Módulo 1 

����  Bloque 2 

– Unidade 8 
 

– Unidade 1 

– Unidade 2 

– Unidade 3 
���� Bloque 1 

– Unidade 4 

– Unidade 5 

– Unidade 6 

– Unidade 7 

Módulo 2 
 
 
���� Bloque 2 

– Unidade 8 
 

– Unidade 1 

– Unidade 2:  

– Unidade 3 
���� Bloque 1 

– Unidade 4 

– Unidade 5 

– Unidade 6 

– Unidade 7 

Módulo 3 
 
 
���� Bloque 2 

– Unidade 8 
 

– Unidade 1 

– Unidade 2 

– Unidade 3 
���� Bloque 1 

– Unidade 4 

– Unidade 5 

– Unidade 6 

– Unidade 7 

Módulo 4 
 
 
���� Bloque 2 

– Unidade 8 
 

1.2 Descrición da unidade didáctica 

Esta unidade trata sobre a materia, as súas propiedades e as formas de estado. Unha das 
materias estudadas, o aire, forma parte da atmosfera, o que nos leva a estudar o tempo e os 
instrumentos para medir as variables ambientais. 
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1.3 Obxectivos didácticos 
� Saber o que é a materia. 

� Recoñecer as propiedades xerais da materia: dimensións, masa, volume, densidade e 
temperatura. 

� Coñecer as unidades en que se miden estas propiedades e as súas relacións. 

� Realizar algunha experiencia para medir as propiedades, como as densidades de dous 
corpos, e comparalas. 

� Comprobar os estados da materia e analizar as características en cada un. 

� Comprobar con algún experimento como se producen os cambios de estado. 

� Investigar acerca das diferenzas entre substancias puras e mesturadas. Características e 
tipos.  

� Estudar a composición da atmosfera na Terra en comparación coa doutros planetas do 
Sistema Solar.  

� Clasificar os fenómenos atmosféricos. 

� Interpretar un mapa meteorolóxico. 

� Explicar que factores inflúen no tempo atmosférico, e como o fan. 

� Establecer a diferenza entre tempo e clima. 

� Medir as variables ambientais da localidade e facer unha táboa coa temperatura, a pre-
sión, a humidade e a dirección do vento, usando os instrumentos adecuados na medida 
do posible. 

� Procurar información da incidencia da contaminación atmosférica no cambio climático, 
no medio e na saúde das persoas. 

� Aceptar que a ciencia traballa con modelos e que a validez destes reside na capacidade 
que teñen de explicar fenómenos experimentais e predicir outros novos. 

1.4 Contidos  
� Realización de experiencias sinxelas para identificar e medir directamente e indirecta-

mente as propiedades xerais da materia en diferentes estados 

� Identificación da densidade como propiedade característica da materia. 

� Utilización da densidade en situacións habituais para diferenciar materiais. 

� Diferenciación das características observables dos estados en que se presenta a materia. 

� Identificación dos compoñentes da atmosfera as súas propiedades. 

� Explicación dos factores que condicionan o tempo atmosférico. 

� Establecemento da relación entre tempo e clima. 

� Uso de instrumentos para medir variables ambientais: temperatura, presión atmosférica, 
humidade do ambiente e dirección do vento. 

� Valoración da influencia da actividade humana sobre a atmosfera, e das repercusións na 
saúde das persoas. 
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1.5 Actividades e temporización 
� 18 sesións. 

1.6 Recursos materiais. 
� Libros de Ciencias da Natureza. 1º ESO. Xunta de Galicia, Consellaría de Educación. 

� Libros para a educación secundaria a distancia. Ámbito da Natureza. Os materiais te-
rrestres (Ud. 3), e A auga e o aire (Ud 1). 

� Computador con acceso a internet.  

1.7 Avaliación 
� Avaliaranse os procedementos polo interese amosado no desenvolvemento das prácti-

cas realizadas ao longo da unidade. 

� Os conceptos pódense avaliar pola resolución das actividades propostas e a realización 
dalgún traballo práctico. 
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2. Desenvolvemento 

2.1 A materia e as súas propiedades 

A palabra materia é un termo moi xeral; calquera cousa en calquera parte do universo, des-
de a estrela máis afastada ata o máis pequeno lixo de po, está composto por materia. Todo 
o que nos rodea e podemos percibir cos nosos sentidos está formado por materia. A mesa 
que temos diante, o bolígrafo con que escribimos, a auga que bebemos e o aire que respi-
ramos son materia.  

Podémola definir como todo aquilo que ten masa e que 
ocupa un espazo, é dicir, que ten volume. A materia pódese 
atopar en tres estados: sólido, líquido e gasoso.  

É doado comprobar que os sólidos e os líquidos teñen masa 
e volume, pero, e os gases? Os gases, aínda que son lixeiros, 
tamén pesan. Se pesamos nunha balanza precisa un globo 
inflado, observaremos que pesa máis que un globo baleiro. 
Outro exemplo: a bombona de butano pesa máis chea que 
baleira.  
 
 

Secuencia de actividades 

S1. Que é materia?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S2. Dos seguintes termos, indique cales se refiren a algo material e cales a algo in-
material: 

���� Dor de cabeza  ���� Aire  

���� Roupa  ���� Sede  

���� Auga  ���� Area  

���� Envexa  ���� Alegría  

���� Libro  ���� Sur  

���� Beleza  

 

���� Osíxeno  
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S3. Realice a seguinte actividade:  

���� Mergulle un tubo “baleiro” ou un vaso cara a 
abaixo nun recipiente con auga. A auga non 
pode entrar porque o tubo está cheo de aire, 
e o aire ocupa o seu propio volume (para 
que a auga poida entrar no tubo teríamos 
que abrirlle unha saída ao aire na parte su-
perior). 

  

 

2.1.1 Propiedades xerais da materia. Magnitudes e unidade s 

Todos os corpos, por estaren feitos de materia, teñen características comúns que nos ser-
ven para podermos definila. Chamarémolas propiedades xerais, como a lonxitude, a super-
ficie, o volume, a masa, a densidade ou a temperatura. 

Estas propiedades pódense medir, e exprésanse mediante unha cantidade. Neste caso 
estamos utilizando magnitude físicas. As magnitudes físicas son propiedades da materia 
que se poden medir.  

� Sistema Internacional de Unidades (SI). O número que expresa a medida pode ser di-
ferente se se cambia a unidade de medida. Cada un pode elixir o seu patrón de medida 
(unidade). Para unificar criterios, en ciencia utilízase o Sistema Internacional de Uni-

dades (SI).  

� Magnitudes fundamentais e derivadas. Algunhas magnitudes determínanse mediante 
unha medida directa, entre outras, a lonxitude, a masa, o tempo e a temperatura. A estas 
denominámolas magnitudes fundamentais. Porén, a maioría son magnitudes derivadas, 
e obtéñense a partir das fundamentais aplicando unha fórmula matemática. Por exem-
plo, a superficie é unha magnitude derivada que se obtén de multiplicar as dúas lonxi-
tudes (ancho x alto), e a velocidade é derivada porque se obtén de dividir unha lonxitu-
de entre o tempo empregado en percorrela. 

 

Magnitudes 
fundamentais 

Lonxitude Masa Tempo Temperatura 

���� Unidades (SI) Metro Quilogramo Segundo Kelvin 

���� Símbolo m kg s K 

 
 
 

Secuencia de actividades 

S4. Actividade: mida o ancho da súa mesa.  

���� Cal foi o resultado?  

���� Como procedeu?  

���� Que instrumento utilizou?  
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���� Que propiedade xeral está 
a medir? 

 

���� Pode utilizar outras unida-
des de medida para facer a 
actividade? Cales? 

 

Fíxese en que sempre debe dar o resultado dunha medida cun número e unha unidade, a que se 
empregara ao efectuar a medida.  

S5. Actividade: mida a masa do libro de ciencias.  

���� Cal foi o resultado?  

���� Como procedeu?  

���� Que instrumento utilizou?  

���� Que propiedade xeral está 
a medir? 

 

���� Pode utilizar outras unida-
des de medida para facer a 
actividade? Cales? 

 

Fíxese en que sempre debe dar o resultado dunha medida cun número e unha unidade, a que se 
empregara ao efectuar a medida.  

S6. Procure no texto o significado de “magnitude” e “unidade”. 

���� Magnitude  

���� Unidade  

S7.  Indique en cada caso se se trata dunha unidade ou dunha magnitude: 

���� Metros  ���� Quilogramo  

���� Temperatura  ���� Volume  

���� Hora  

 

���� Densidade  
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S8. Actividade: mida a lonxitude e a largura da súa mesa e exprese o resultado en 
centímetros.  

���� Resultado da medida  

���� En que unidades tería 
que expresar a medida 
se utilizase o SI? 

 

���� Que tipo de magnitude 
está a medir, fundamen-
tal ou derivada? Por que? 

 

 

2.1.2 Lonxitude 

���� A lonxitude é a distancia entre dous puntos.  
���� O instrumento de medida é unha cinta 

métrica graduada. 
 

A unidade do sistema internacional é o metro (m). Para facilitar a expresión de lonxitudes 
grandes ou pequenas utilízanse os múltiplos e os submúltiplos do metro, engadindo uns 
prefixos tomados do grego e do latín. O valor das unidades vai de dez en dez, o mesmo 
que o noso sistema de numeración, o que facilita o cambio de unidades. 

Os símbolos non son abreviaturas, débeos pór tal e como están aquí (en singular, sen 
puntos, etc.). 
  

Unidades e símbolos Equivalencia en metros Unidades e símbolos Equivalencia en metros 

���� Quilómetro (km) 1000 m ���� Decímetro (dm) 0,1 m 

���� Hectómetro (hm) 100 m ���� Centímetro (cm) 0,01 m 

���� Decámetro (dam) 10 m ���� Milímetro (mm) 0,001 m 

���� Metro 1 m 

 

  

Para expresar unha medida debe empregar unha soa unidade: podemos dicir “mido 1,70 
m”, ou tamén “mido 170 cm”, pero se aconsella non dicir “mido 1 m e 70 cm”. 

� Se queremos pasar dunha unidade maior a outra menor teremos que multiplicar por un 
1 seguido de tantos ceros como lugares nos despracemos cara a abaixo na escala lineal.  

 

���� deca significa multiplicar a unidade por dez 1 x 10 = 10 

���� hecto significa multiplicar a unidade por cen 1 x 100 = 102 

���� quilo significa multiplicar a unidade por mil 1 x 1000 = 103 

 
 

– Exemplo 1. Expresamos 2 km en metros: 2 km = 2 · 1000 = 2000 m 

De km a m desprazamos tres lugares cara a abaixo; é dicir, multiplicamos por 1000. 
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� Se queremos pasar dunha unidade menor a outra maior teremos que dividir por un 1 se-
guido de tantos ceros como lugares nos despracemos cara a arriba na escala lineal.  

 

���� deci significa dividir a unidade en dez partes 1/10 = 0,1 

���� centi significa dividir a unidade en cen partes 1/100 = 0,01 

���� mili significa dividir a unidade en mil partes 1/1000 = 0,001 

 
 

– Exemplo 2. Expresamos en metros 40 cm: 40 cm = 40 / 100 = 0,40 m. 

De cm a m desprazamos dous lugares cara a arriba, e entón dividimos entre 100. 
 
 

Secuencia de actividades 

S9. Exprese a mesma medida en distintas unidades: 

km m dm cm mm 

    325 

   127  

 13    

  9   

5000     

 

S10. Un poste da liña telefónica mide 3 m e 12 cm. Cantos dm mide? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S11. Que múltiplo e submúltiplo do metro usa para expresar o tamaño destes corpos:  

 Múltiplo e 
submúltiplo 

  Múltiplo e 
submúltiplo 

Balea (30 m)   Bacteria (0,00005 m)  

Mesa (0,75 m)   Lapis (0,15 m)  

Montaña (3500 m)   Home (1,80 m)  
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2.1.3 Superficie 

���� É unha magnitude que expresa a extensión dun 
corpo en dúas dimensións, o longo e o ancho. 

���� O instrumento de medida é a cinta métrica. 
 

A unidade de superficie no sistema internacional é o metro cadrado (m2). O valor dos múl-
tiplos e dos submúltiplos da superficie vai de cen en cen. 
 

 

 

 
 
 

Múltiplos e submúltiplos do metro cadrado 

���� Quilómetro cadrado km2 km2 = 1 000 000 m2  

���� Hectómetro cadrado hm2 1 hm2 = 10 000 m2 

���� Decámetro cadrado dam2 1 dam2 = 100 m2 

1m2 = 0,01 dam2= 0,0001 hm2 = 0,000001 km2 

 

���� Decímetro cadrado dm2 1 dm2=0,01 m2 

���� Centímetro cadrado cm2 1 cm2 = 0,0001 m2 

���� Milímetro cadrado mm2  1mm2 = 0,00001 m2 

1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2 

 

Secuencia de actividades 

S12. A superficie é unha magnitude fundamental ou derivada? 
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S13. Calcule a superficie da súa mesa cos datos obtidos da pregunta S8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S14. Calcule a superficie dun campo de deportes de 20 m de longo e 65 de largo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S15. Calcule a superficie en m2 e en hectáreas dun terreo cadrado de 500m de lado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S16. Ordene de maior a menor as seguintes medidas:  

5,2 m2 0,72 dam2 540 dm2 70000 cm2 
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2.1.4 Masa 

���� A masa é a magnitude que expresa a cantidade de 
materia que ten un corpo. 

���� Mídese empregando balanzas. 
���� A unidade do sistema internacional é o quilogramo (kg).   

 
 

Unidades e símbolos Equivalencia en quilogramos Unidades e símbolos Equivalencia en quilogramos 

���� Quilogramo (kg) 1000g ���� Decigramos (dg) 0, 1g 

���� Hectogramos (hg) 100g ���� Centígramos (cg) 0,01g 

���� Decagramos (dag) 10g ���� Miligramos (mg) 0,001g 

���� gramos 1g 

 

  

 

Non se debe confundir masa e peso, xa que o peso é a forza con que a Terra atrae os cor-
pos. Así, por exemplo, unha maleta que na Terra ten unha masa de 30 kg tamén ten na Lúa 
a mesma masa (pense que a maleta é a mesma). Porén, na Lúa o seu peso ha ser menor, xa 
que a Lúa é máis pequena que a Terra e, xa que logo, a súa gravidade tamén é menor. Co-
mo resultado ... sería ben doado levarmos a maleta na Lúa! 
 
 

Secuencia de actividades 

S17. A cantos gramos equivalen cinco quilogramos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S18. Converta 2,5 gramos en: 

���� mg   ���� dag   ���� kg  

S19. Para expresar a masa de grandes obxectos utilizamos a unidade chamada “to-
nelada” que equivale a 1000 kg. Cantos quilogramos terá un camión cuxa masa 
é de 2,5 toneladas? 
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2.1.5 Temperatura 

���� A temperatura é a magnitude que indica o estado térmico dun corpo. 
���� O seu instrumento de medida é o termómetro. 

 

A unidade de medida que utilizamos habitualmente é a escala de graos celsius ou centí-
grados (ºC), que lle asigna o valor cero (0º C) ao xeo fundíndose, e o valor cen (100º C), á 
auga fervendo.        

O sistema internacional, utiliza a escala Kelvin. O cambio de graos celsius a kelvins (e 
viceversa) facémolo coa relación: 

Tk = Tc + 273 

Secuencia de actividades 

S20. Converta as seguintes temperaturas a escala celsius: 

���� 285 K   ���� 254 K  

 
 

2.1.6 Tempo 

Aínda que non é doado definilo, podemos dicir que o tempo é unha magnitude que mide o 
transcorrer dos acontecementos. A unidade de medida no sistema internacional é o segun-
do (s). Tamén utilizamos outras unidades para medir o tempo; entre elas, as máis comúns 
son os minutos, as horas, os días e os anos.  

1 min = 60 s  1 h = 60 min 

Secuencia de actividades 

S21. Que unidades de tempo son equivalentes aos seguintes exemplos: 

���� 3600 s   ���� 365 d   ���� 24 h   ���� 0,001 s  

S22. Indique os segundos que ten unha hora, e un día? 

 
 
 
 

S23. Atrévese a calcular a súa idade en segundos? 
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2.1.7 Volume 

É a cantidade de espazo que ocupa un corpo. En sólidos regulares, como un prisma, calcú-
lase o volume multiplicando a lonxitude das súas tres dimensións (longo, largo e alto). A 
unidade é o resultado de multiplicar as tres lonxitudes. Como cada unha delas se expresa 
en metros (m), no sistema internacional o volume medirase en metros cúbicos (m3). O va-
lor dos múltiplos e submúltiplos do volume vai de mil en mil. 

Aínda que o metro cúbico é a unidade de volume, é probable que estea máis familiari-
zado co litro (l ou L), unha unidade relacionada coa capacidade, que indica o volume de 
líquido nun recipiente. 
 
 

Múltiplos e submúltiplos do metro cúbico 

���� Quilómetro cúbico (km3) km3 = 1 000 000 000 m3 

���� Hectómetro cúbico (hm3) 1 hm3 = 1 000 000 m3 

���� Decámetro cúbico (dm3) 1 dam3 = 1000 m3 

1m3 = 0,001 dam3= 0,000001 hm3 = 0,000000001 km3 

 

���� Decímetro cúbico (dam3) 1 dm3=0,001 m3 

���� Centímetro cúbico (cm3) 1 cm3 = 0,000 001 m3 

���� Milímetro cúbico (mm3) 1 mm3 = 0,000 000 001 m3 

1m3 = 1000 dm3 = 1 000 000 cm3 = 1000 000 000 mm3 

 
 
 

Unidades e símbolos Equivalencia en litros Unidades e símbolos Equivalencia en litros 

���� Quilolitro kl 1000L ���� Decilitro DL 0, 1L 

���� Hectolitro hl 100L ���� Centílitro cl 0,01L 

���� Decalitro dal 10 ���� Mililitro ml 0,001L 

���� Litro l  1L 

 

  

 
 
 

Relación entre as medidas de volume e as de capacidade 

1 m3 = 1 kL= 1 000 L 

1 dm3 = 1 L 

1 cm3 = 1 m L = 0,001 L 

 

 

Se os sólidos son de formas irregular, calcúlase o volume mergu-
llándoos nun líquido e mídese o volume do líquido que desprazan. 
O volume dos líquidos mídese empregando recipientes graduados, 
como a probeta. 
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Secuencia de actividades 

S24. O volume dun tubo de pasta dentífrica é de 75 mL. A cantos cm3 equivale? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S25. Calcule o volume dun depósito de auga de medidas 10 m x 15 m x 5 m. Trans-
forme o volume obtido en dm3 e cm3? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S26. Cal será o volume dunha rocha, se temos un volume inicial nunha probeta de 5 
mL e ao mergullar a rocha o volume na probeta pasa a 7 mL? 

 

 

S27. Un cuarto mide 4 m de longo, 3 m de largo e 2,5 m de alto. Calcule o volume de 
aire que hai dentro do cuarto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S28. España é o terceiro país do mundo en produción vinícola tras Francia e Italia, 
cun total de 45 000 000 hectolitros. Exprese esta cantidade en litros. 
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2.1.8 Densidade 

É a magnitude que mide, en certo modo, o “concentrada” que está a masa nun corpo. Por 
exemplo, o chumbo ten unha densidade maior que a da madeira. Isto quere dicir que, se 
collemos dúas bolas de igual volume de chumbo e de madeira, a de chumbo ha ter unha 
masa maior. A densidade dunha substancia é a cantidade de masa dela que cabe na unida-
de de volume. Para cada substancia, esa cantidade é única, e por iso a densidade é unha 
propiedade específica da materia. Expresase matematicamente mediante esta fórmula: 
 

volume

masa
densidade =

 

Ou utilizando 
estes símbolos: 
 V

m
d =

 

Posto que no SI a masa se expresa en kg e o volume en m3, a unidade da densidade, nese 
sistema será kg/m3. Outras unidades moi usadas son g/cm3 (equivalencia 1 g/cm3 = 1000 
kg/ m3).  

A densidade dos sólidos é, en xeral, maior que a dos líquidos, e a dos líquidos é maior 
que a dos gases. Velaquí algúns exemplos de densidades en distintos materiais: 
 

���� Materia Auga mar Gasolina Chumbo Mercurio Ouro Xeo Auga Alcohol Osíxeno 

���� Densidade kg/ m3 1030 900 11300 13600 19300 920 1000 790 1,13 

Cando xuntamos substancias inmiscibles (que non se mesturan) de densidades diferentes, 
as menos densas flotan sobre as de maior densidade. 

Realice as seguintes actividade de comprobación: 

� Práctica de laboratorio [1]: efecto da densidade. 

� Práctica de laboratorio [2]: medida de densidades de sólidos e líquidos.  
 
 

Secuencia de actividades 

S29. É vostede quen de comprobar a igualdade 1 g/cm3 = 1000 kg/ m3 ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S30. Cales das substancias da táboa anterior (nesta páxina) flotan na auga? 
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S31. Onde é mais doado flotar, no mar ou nun río. Por que? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S32. Se lle preguntan que pesa máis, 1kg de palla ou un de chumbo, seguro que non 
“pica”, pero cal ten máis densidade? Razoe a súa resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S33. A auga ao conxelarse ocupa un maior volume, que lle ocorre á súa densidade? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S34. Como repaso, procure no texto o significado destas magnitudes. Indique o ins-
trumento de medida de cada un. Que tipo de magnitude é cada unha ? 

Magnitude Significado 
Instrumento 
de medida 

Tipo de 
magnitude 

���� Lonxitude    

���� Masa    

���� Volume    

���� Densidade    
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S35. Relacione os elementos das seguintes columnas, colocando a letra no lugar 
adecuado:  

 

a 30 cm   ���� Temperatura ambiental 

b 63 kg   ���� Tempo que dura unha clase 

c 250 g   ���� Volume dunha botella de auga 

d 600 km   ���� Masa dun paquete de sal 

e 0,5 cm3   ���� Lonxitude dun cabelo 

f 1,5 l   ���� Volume dunha pinga de auga 

g 7800 kg/m3   ���� Distancia entre dúas cidades 

h 3000 s   ���� Densidade do aceiro 

i 25 ºC   ���� Masa dunha persoa 
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2.2 Estados da materia 

Se observamos arredor de nós, atopamos que a materia pode estar en tres estados: sólido, 
líquido e gas. En cada un destes estados a materia posúe propiedades diferentes. 

� Sólidos. Ademais das rochas, a maioría dos obxectos que utilizamos habitualmente son 
sólidos. As súas propiedades principais son:  

– Forma fixa: só se deforman se exercemos forza sobre eles. 

– Volume fixo, aínda que poden aumentar lixeiramente coa calor e diminuír se os arre-
friamos.  

� Líquidos. Cómpre mantelos en recipientes debido a estas características:  

– Non teñen forma fixa: adáptanse á forma do recipiente que os contén.  

– Teñen volume fixo, aínda que, como os sólidos, aumentan un pouco ao quentalos e 
diminúen ao arrefrialos.  

– Son fluídos, é dicir, deslízanse ou escorren se non están contidos nun recipiente. 

� Gases. A maioría dos gases non se poden ver, por iso este estado pasou inadvertido du-
rante séculos. As súas principais características son:  

– Non teñen forma fixa: adáptanse á forma do recipiente que os contén.  

– Non teñen volume fixo: expándense e ocupan todo o espazo libre do recipiente que 
os contén.  

– Son fluídos, como os líquidos. 

No cadro seguinte recollemos as propiedades fundamentais dos gases, sólidos e líquidos. 
 

 Sólidos Líquidos Gases 

���� Volume Fixo Fixo Variable 

���� Forma Teñen forma propia Non teñen forma propia Non teñen forma propia 

 

Na natureza, a auga amósanos os tres estados da materia, en forma de xeo nos icebergs, en 
estado líquido nos mares, nos ríos e nos lagos, e como vapor de auga na atmosfera. Para 
explicar os estados da materia e as súas propiedades, os científicos supoñen que a materia, 
está formada por partículas moi pequenas que se atopan en continuo movemento. 
 

���� Estado sólido 

Estas partículas están ordenadas, moi próximas entre si e fortemente unidas. Son capaces de 
vibrar un pouco, pero non de se desprazar. Como consecuencia, teñen unha forma fixa e son 
practicamente incomprensibles, ou sexa, que manteñen fixo o seu volume 

 

 
 

���� Estado líquido 

A distancia entre as partículas é maior que nos sólidos. As partículas teñen unha maior liberdade 
e móvense continuamente, pois a unións entre elas non son tan fortes. 
Un exemplo que simula o estado líquido sería o dunhas bolas dentro dunha bolsa; aínda que as 
bólas se manteñen en contacto, teñen mobilidade e esvaran unha sobre outras acomodándose á 
forma da bolsa, e malia que a forma do recipiente poida variar, o espazo que ocupan ha ser 
sempre o mesmo; xa que logo, o volume é constante pero non a súa forma.  
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���� Estado gasoso 

As partículas atópanse moi separadas, móvense libremente en todas as direccións ata chocaren 
con outras partículas ou coas paredes do recipiente que as contén (como cando chocan dúas 
bólas de billar). 
Como hai espazos libres entre as partículas, os gases poden comprimirse doadamente para 
ocupar menos espazo. Ademais, como as partículas se moven independentemente unhas das 
outras, os gases flúen e expándense, é dicir, ocupan todo o espazo que poden, repartíndose nel 
de xeito uniforme 

 

 

Pode consultar esta páxina, que presenta animación sobre as características da materia: 

� http://newton.cnice.mec.es/1eso/materia/index.html 
 
 

Secuencia de actividades 

S36. Indica se son certas as seguintes afirmacións: 

Afirmación V / F 

���� Os líquidos teñen forma definida  

���� As partículas dos gases non se moven  

���� Os gases non ocupan espazo  

���� As partículas dos líquidos gozan de grande mobilidade  

���� Os líquidos e os gases móvense con dificultade polo interior das tubaxes  

S37. Nunha habitación pechada, co aire en repouso, o fume dun cigarro acaba ocu-
pando toda a habitación. Explique este feito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S38. Cando mexemos unha bombona de butano, parece que no seu interior se move 
un líquido, pero ao abrir a chave de saída só sae gas. Pode explicalo?  
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S39. Complete a seguinte táboa: 
 

Estado 
Disposición 
das partículas 

Forma Volume Poden fluír 

���� Sólido     

���� Líquido     

���� Gasoso     

 
 

2.2.1 Efectos da calor sobre as substancias 

Dilatación e contracción 

Todos os corpos, en calquera estado, ao aumentar a temperatura dilátanse, é dicir, aumen-
tan o seu tamaño; e á inversa, cando esta diminúe, contraen. Isto ocorre porque cando que-
ce unha substancia, as partículas que a forman vibran con máis intensidade e necesitan 
máis espazo para se mover.  

Este fenómeno é a base dos termómetros de mercurio, e ten moita importancia ao dese-
ñar obras de enxeñaría como pontes, vías de ferro, tendidos eléctricos, edificios, etc. 

Antes dun concerto afínanse as cordas dos instrumentos. Isto é debido a que a calor da 
sala tensa as cordas de aceiro dos instrumentos e a madeira; o aceiro dilata máis que a ma-
deira, e as cordas desafínanse. 

Cambios de estado  

Cando os sólidos quecen, dilatan. Se seguimos a quentalos chegará un momento en que as 
súas partículas xa non poderán manter as súas posición e cambiarán a estado líquido; se 
segue aumentando a temperatura, as partículas móvense a maior velocidade e afástanse 
unhas das outras, co que se chega ao estado gasoso. O proceso invértese se arrefriamos. 

Na natureza, a auga aparece en forma de xeo nos iceberg, en estado líquido nos mares, 
nos ríos e nos lagos, e como vapor de auga na atmosfera.  

Fusión e solidificación 

Nos sólidos, as partículas vibran continuamente. Ao lles darmos calor, a temperatura au-
menta e as partículas vibran con máis intensidade. Ao chegar á temperatura de fusión as 
partículas empezan a separarse unhas das outras, e rompe a ordenación que formaba o só-
lido, co que se converte nun líquido. Durante a fusión toda a enerxía da calor úsase para 
separar as partículas, por iso non sobe a temperatura na fusión. O proceso inverso coñéce-
se como solidificación. 
 

 

Sólido Líquido 
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Vaporización e condensación 

Nos líquidos, as partículas vibran e desprázanse, pero aínda están moi próximas unhas das 
outras. Ao aumentar a temperatura móvense máis á presa; cando se alcanza a temperatura 
de vaporización ou ebulición, as partículas sepáranse de todo e cambian ao estado gasoso. 
O proceso inverso coñécese como condensación. 
 

 

Líquido Gas 

 

Sublimación 

É un termo que indica o cambio de estado sólido a gas e de gas a sólido. Para distinguir 
ambos os procesos, é frecuente chamar sublimación regresiva ou inversa ao paso de gas a 
sólido.  
 

 

Sólido Gas 

 
 
 

Secuencia de actividades 

S40. Introduza unha pelota de pimpón abolada nun recipiente de auga moi quente. 
Que lle ocorre á pelota? Se a pelota estivese picada, ocorrería o mesmo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S41. Cando un corpo se dilata, aumentan as súas partículas de tamaño? 
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S42. Se temos un frasco de vidro e a súa tapa está atoada, podemos metelo debaixo 
da billa de auga quente e conseguimos abrilo. A que é debido? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S43. O seguinte esquema representa os cambios de estado. Relacione as seguintes 
palabras que aparecen na táboa coas letras do esquema:  

Cambios de estado Letra 

���� Solidificación  

���� Fusión  

���� Sublimación  

���� Condensación  

���� Vaporización ou ebulición  

���� Sublimación inversa  
 

S44. No anterior esquema, os pasos represéntanse con frechas vermellas e azuis. 
Cales remiten a cambios producidos por quecemento e cales por arrefriamento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S45. Indique os cambios de estado que se producen nos seguintes fenómenos: 

���� A roupa seca, ao sol  

���� Cando a lava arrefría, pasa a rocha sólida  

���� Un vaso con auga que sacamos do frigorífico, ao cabo dun rato está mollado por fóra  

���� Ao abrir un frasco de perfume apréciase o aroma en todo o cuarto  

���� O vapor de auga das nubes que produce as choivas  

���� O desxeo das montañas  

���� Un espello que se empapa ao botarlle o alento  

���� A formación de xeo no conxelador  

���� O orballo que se forma durante a noite, e que se observa nos abrentes dos invernos  
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2.3 Clasificación da materia. Substancias puras e 
mesturas  

Si nos fixamos na materia que nos rodea veremos que, ademais do seu estado físico, o seu 
aspecto externo presenta diferenzas que nos permiten dar unha clasificación. 
 

Sistemas homoxéneos e heteroxéneos 
Nunha rocha aprécianse a simple vista partes moi diferenciadas. Pola con-
tra, se observamos auga de mar vemos que ten un aspecto uniforme e non 
se poden distinguir a simple vista os compoñentes que contén. 

���� No primeiro caso falamos de sistema heteroxéneo. 
���� No segundo caso falamos de sistema homoxéneo.   

Esta clasificación depende da escala da observación. Algunhas substancias que parecen 
homoxéneas, ao observármolas ao microscopio resultan ser heteroxéneas. 

Por outra banda, isto non é suficiente para clasificarmos a materia, xa que non podemos 
incluír no mesmo grupo os sistemas homoxéneos formados por unha única substancia e os 
que, malia presentaren aspecto uniforme, están formados por varias substancias. 

Para comprobarmos se un sistema homoxéneo está formado por unha ou máis substan-
cias empregamos procedementos físicos que permiten separar os compoñentes do sistema. 
Por exemplo, para determinar se a auga do mar é pura ou presenta outras substancias di-
solvidas, podemos encher un recipiente con ela e quentalo ata que a auga evapore. Despois 
comprobamos se tras a evaporación ficaron restos dalgunha outra substancia no recipiente. 

A separación de mesturas realízase adoito por filtraxe, decantación e destilación. 
 

Substancias puras e mesturas 

���� Substancias puras: son sistemas materiais, xeralmente homoxéneos, dos que non se poden separar substancias mediante 
procedementos físicos. Identifícanse polas súas propiedades específicas, como a temperatura a que cambia de estado. 

���� Mesturas: son sistemas materiais dos que se poden separar substancias utilizando algún procedemento físico. As mesturas 
poden ser homoxéneas e heteroxéneas. 

 
 

Secuencia de actividades 

S46. Clasifique as substancias en mesturas homoxéneas e heteroxéneas. 

 

  

 

 

 

  

 

 

S47. Clasifique agora as seguintes substancias: sangue; auga ; aire; osíxeno. 

���� Sangue   ���� Aire  

���� Auga   ���� Osíxeno  
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2.4 A atmosfera terrestre 

A atmosfera é a capa de gases que envolve un planeta. Na Terra está composta por unha 
mestura de gases denominada aire. No noso planeta sería imposible a existencia de vida 
sen a atmosfera. 

2.4.1 Composición da atmosfera 

A composición da atmosfera seca é a que se reflicte na táboa. Este conxunto de gases é 
coñecido como aire. 
 

���� Nitróxeno: 78 % do total do aire 

���� Osíxeno: 21 % do total do aire 

���� Dióxido de carbono: 0,033 % do total do aire 

���� Ademais pode conter ata un 4 % de vapor de auga e 
tamén unha proporción variable de gases nobres (ar-
gon, cripton, neon e helio), hidróxeno e ozono (unha 
variante do osíxeno)  

 

Cando subimos ao cumio dunha montaña dicimos que o aire está “enrarecido”; é porque a 
maior parte da masa do aire está nas zonas baixas atraído pola gravidade da Terra e está 
como “esmagado” polo seu propio peso (presión) e, canto máis ascendemos, a masa de ai-
re que queda por riba vai diminuíndo; o aire atópase menos comprimido e faise máis li-
vián, tenue e lixeiro. 
 
 
 

Secuencia de actividades 

S48. Onde haberá máis presión atmosférica, no cumio dunha montaña ou a nivel do 
mar?  
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2.4.2 Estrutura da atmosfera 

A atmosfera pode chegar a ter nalgunhas zonas ata 1.000 km de grosor desde a superficie 
terrestre. Pola súa estrutura e composición podemos distinguir tres capas principais: 
 

Capas da atmosfera 

���� Troposfera: a máis achegada á Terra, cun grosor medio de 12 km. Nela orixínanse os fenómenos atmosféricos coñecidos. 
Esta capa reúne as condicións necesarias para que se poida desenvolver a vida. 

���� Estratosfera: esténdese desde a troposfera ata unha altura de 50 km. Nesta capa atópase a capa de ozono que protexe os 
seres vivos das radiacións ultravioleta nocivas emitidas polo Sol, actuando como un filtro. 

���� Ionosfera ou termosfera: acada unha altura de 400 km e nela case non hai gases. Nesta capa reflíctense as ondas de 
radio e televisión, que despois se devolven á Terra. Nela localízanse as órbitas dos satélites artificiais. 

A atmosfera terrestre, malia ser moi delgada en comparación coa totalidade da Terra, ten 
características que fixeron posible a aparición da vida. 

� Achega o osíxeno que precisamos para respirar. 

� Contén os gases necesarios para que as plantas realicen a fotosíntese. Das plantas de-
penden directa ou indirectamente o resto dos seres vivos. 

� Filtra os raios ultravioleta, grazas á capa de ozono. 

� Regula a temperatura da Terra, ao manter unha temperatura media de 15ºC, pola acción 
do vapor de auga e o dióxido de carbono, que fan o efecto do cristal dun invernadoiro, 
polo día deixan pasar as radiacións que proceden directamente do Sol, pero reflicten e 
devolven á superficie terrestre as que proceden do chan. De non existir un efecto inver-
nadoiro natural, a Terra estaría conxelada e a temperatura media sería -18 ºC. 

� Permite a formación de nubes que leva a auga aos continentes. 
 
 

Secuencia de actividades 

S49. En que capa da atmosfera se atopa o ozono? Cal é a súa función? 

 
 
 
 
 
 
 
 

S50. Na táboa compáranse as atmosferas de Venus, Marte e a Terra. Venus ten auga 
en estado gasoso, pero non xeo nin auga líquida. Marte carece de auga. Cre que 
pode influír, entre outros factores, a cantidade de dióxido de carbono? 

Características da atmosfera 

Venus  Marte Terra 

   

���� Moi densa 

���� Dióxido de carbono: 96% 
���� Nitróxeno: 3 % 
���� Outros: 1 % 

���� Moi escasa 

���� Dióxido de carbono: 95% 
���� Nitróxeno: 3 % 
���� Outros: 2 % 

���� Nitróxeno 78 % 

���� Osíxeno: 21 % 
���� Dióxido de carbono 

e outros : 1 % 
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S51. Que gas falta en Venus e Marte, e está presente na Terra? Para que o utilizan 
os seres vivos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S52. Baseándose no seguinte esquema, explique por que está a aumentar a tempera-
tura na superficie da Terra? Como se chama este fenómeno? Cales son as posi-
bles consecuencias? 
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2.4.3 Fenómenos atmosféricos 

A atmosfera compórtase como unha xigantesca máquina térmica impulsada pola enerxía 
solar. Nela teñen lugar os fenómenos meteorolóxicos: vento, nubes, precipitacións (chu-
via, neve, sarabia, etc.). 

� Vento. Son masas de aire que se moven debido a diferenzas de temperatura. O aire 
quente é máis lixeiro que o frío, polo que tende a ascender; cando o Sol quenta a super-
ficie da Terra, o aire en contacto co nela tende a subir, e ese lugar vai ser ocupado por 
masas de aire máis frío, procedentes das capas altas que descenden cara á superficie. 
Así se produce o vento superficial.  

 

  

A velocidade do vento 
mídese co anemómetro 

E a súa dirección mídese 
co catavento 

Hai ventos que se producen de xeito periódico, como a brisa costeira, que durante o día 
sopra desde o mar cara á terra e pola noite desde a terra cara ao mar. 

 

  

Brisa mariña diúrna 
A terra, pola presenza do Sol, quece máis rápido 
que o mar durante o día. O aire quente que vén da 
terra elévase e diríxese cara ao mar, e substitúese 

ao nivel do chan polo aire frío do mar 

Brisa mariña nocturna 
Á noite prodúcese o contrario. A terra está máis 
fría que o mar, o que fai que o aire frío baixe e se 
dirixa ao mar. O aire mariño, que agora está máis 
quente, elévase e substitúese polo aire frío da terra 

 
 

� Presión atmosférica. É a presión que exerce o aire sobre a superficie terrestre. 
  

 

A presión atmosférica mídese 
co barómetro 

En zonas onde o aire cálido sobe créanse unhas zonas superficiais de baixa presión (bo-
rrascas), e onde o aire frío baixa créanse zonas de alta presión (anticiclóns). Para o re-
presentar únense os puntos coa mesma presión atmosférica formando liñas (isóbaras).  
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� Nubes e precipitacións. O aire adoita conter sempre algo de humidade en forma de 
vapor de auga. As nubes fórmanse cando o aire quente e húmido ascende e, ao alcanzar 
as capas altas da troposfera, arrefría. Como o aire frío non pode conter tanto vapor de 
auga como o aire quente, o exceso condénsase en gotiñas microscópicas que, ao acu-
mulárense, forman as nubes. Estas vanse reunindo unhas coas outras e forman pinguei-
ras cada vez maiores que se sosteñen no aire grazas ao vento. Cando se fan moi pesadas 
estas nubes, a auga cae pola gravidade e dá lugar ás precipitacións (chuvia, neve ou sa-
rabia). 

 

As precipitacións mídense 
co pluviómetro 

 

– Chuvia. É unha precipitación líquida. Cando no interior dunha nube hai correntes de 
aire, as pingas de auga chocan entre si e forman pingas máis grandes co peso sufi-
ciente para caeren en forma líquida.  

– Neve. Cando a temperatura do aire é inferior a 0ºC, as gotiñas das nubes forman mi-
crocristais de xeo en forma de estrela. Estas, ao unírense, forman as folerpas e co-
meza a nevar.  

– Sarabia. É unha precipitación de grans de xeo orixinados cando o vento é forte e as 
temperaturas moi baixas. Os fortes ventos levan as gotas de chuvia ata zonas altas e 
frías, de xeito que ao conxelárense dan sarabia ou pedrazo, que pode alcanzar ata va-
rios centímetros de diámetro. 

 

Secuencia de actividades 

S53. Como se fai o vento? Cal é a orixe da enerxía que permite o seu movemento?  

 
 
 
 
 
 

S54. Que son as nubes? Como se forman?  

 
 
 
 
 
 

S55. De que depende que as precipitacións sexan de chuvia, de sarabia ou de neve. 
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2.4.4 Clima e tempo atmosférico 

Definicións 

� Tempo atmosférico. Chamámoslle así ao estado da atmosfera nun momento dado e 
nunha zona determinada: condicións de temperatura, humidade, vento, etc. 

� Clima. O clima é un conxunto de fenómenos meteorolóxicos que caracterizan unha de-
terminada rexión durante un longo período. O clima será, xa que logo, a sucesión pe-
riódica e a síntese do tempo meteorolóxico ao longo dun período moi longo. Ao contra-
rio que este, as súas características son máis duradeiras e estables. 

Estudo do tempo atmosférico. Mapas meteorolóxicos 

Os meteorólogos son os científicos que estudan o tempo atmosférico. Empregan instru-
mentos meteorolóxicos similares aos xa descritos, reunidos nas estacións meteorolóxicas. 
Ademais, utilizan os datos chegados polos satélites meteorolóxicos. 
 

 

Os instrumentos reúnense en 
estacións meteorolóxicas 

Esta información represéntase nos mapas do tempo. O primeiro que fai un meteorólogo ao 
confeccionar o mapa do tempo é trazar as isóbaras, que forman debuxos característicos: 

� Anticiclóns (representados por un A): teñen forma elíptica e neles a presión aumenta 
cara ao seu centro. 

� Borrascas (representadas por un B): teñen forma circular ou elíptica e nelas a presión 
diminúe cara ao centro.  

O vento móvese desde os anticiclóns ata as borrascas: desde as zonas de alta presión ás de 
baixa presión. A súa dirección adoita ser oblicua ás isóbaras. Ademais, o aire xira arredor 
dos anticiclóns no mesmo sentido que as agullas do reloxo, entanto que ocorre o contrario 
nas borrascas. Este fenómeno é unha consecuencia do movemento de rotación da Terra. 

A forza do vento sempre é menor nos anticiclóns que nas borrascas. Canto máis próxi-
mas están as isóbaras nun mapa, máis velocidade ha ter o vento, xa que a masa de aire se 
move con máis rapidez entre as zonas de altas e de baixas presións. 

Outros elementos dos mapas do tempo son as frontes, que constitúen a fronteira entre dúas 
masas de aire que teñen distinta temperatura. Cando unha fronte atravesa un continente, 
adoita producir un cambio de tempo. 

� Frontes frías: represéntanse cunha liña continua azul ou negra con triángulos. Indican 
zonas da atmosfera onde o aire frío avanza, e levanta e fai retroceder o aire quente. 

� Frontes cálidas: represéntanse por unha liña continua vermella ou negra con semicír-
culos. Indican aquelas zonas da atmosfera en que o aire quente empurra o frío. 
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Secuencia de actividades 

S56. Que diferenza existe entre o tempo atmosférico e o clima? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S57. Indique o que miden cada un destes instrumentos meteorolóxicos: 

���� Termómetro  

���� Anemómetro  

���� Catavento  

���� Pluviómetro  

���� Barómetro  

S58. Interprete o seguinte mapa do tempo:  

 

���� En que zonas están locali-
zadas as borrascas? 

 

���� Cara a onde se despraza a 
fronte fría? E a quente? 

 

���� Hai en Gran Bretaña ceo 
despexado ou risco de pre-
cipitacións? E en España? 

 

���� Onde é maior a forza do 
vento, en España ou en 
Gran Bretaña? 
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2.4.5 O impacto da contaminación da atmosfera 

A contaminación atmosférica é a presenza na atmosfera de substancias nunha cantidade 
que provoca un risco para a saúde das persoas e dos ecosistemas. A maior parte da conta-
minación actual débese ás actividades do ser humano, sobre todo os procesos industriais e 
a queima de combustibles fósiles.  

Principais substancias contaminantes derivadas da actividade humana 

� Dióxido de carbono. Procede da utilización de combustibles fósiles, como o carbón ou 
os derivados do petróleo. Este gas, como xa vimos, é un dos compoñentes da atmosfera 
e permite que a Terra teña unha temperatura idónea para a vida polo efecto invernadoi-
ro natural. Porén, un aumento rápido da súa concentración (como o que se está a produ-
cir pola queima de combustibles fósiles) incrementa o efecto invernadoiro natural e 
eleva de xeito alarmante a temperatura media do planeta, o que desencadea un cambio 
climático con consecuencias imprevisibles, ademais de levar á desaparición de deter-
minadas especies e á destrución do xeo dos polos, co que aumenta o nivel do mar. 

� Óxidos de xofre e de nitróxeno. Proceden da combustión de carbóns e gasolinas de 
mala calidade. Cando estes óxidos se combinan co vapor de auga das nubes, as precipi-
tacións orixinadas conteñen ácidos, como o sulfúrico e o nítrico. Isto coñecese como 
chuvia ácida. Algunhas das súas consecuencias son a deterioración de edificios e mo-
numentos, e a morte de vexetais. 

� Gases CFC. Son gases que se utilizan como aerosois, refrixerantes, etc. Provocan a 
destrución da capa de ozono da estratosfera e, como consecuencia, o incremento das 
radiacións ultravioleta que chegan á superficie terrestre. Os efectos son queimaduras e 
doenzas graves, como o cancro de pel. Por iso é importante utilizar cremas e lentes pro-
tectoras cando se permanece moito tempo exposto ao Sol. 

� Partículas sólidas de pequeno tamaño, producidas ao queimar carbón e outros com-
bustibles. As consecuencias son doenzas pulmonares, cando se inhalan de xeito conti-
nuado.  

A corrección do impacto sobre a atmosfera 

Cómpre evitar ou diminuír as emisións de gases contaminantes á atmosfera, adoptando 
medidas a nivel gobernamental e individual. 

� Medidas dos gobernos 

– Adoptar protocolos internacionais para evitar a contaminación. 

– Promulgar leis que prohiban a utilización de CFC e obriguen á instalación de filtros 
para que non se vertan á atmosfera gases contaminantes, como os óxidos de xofre, 
ou partículas sólidas. 

– Promover campañas de concienciación da poboación para aforrar combustibles. 

– Facilitar a reciclaxe. 

� Medidas individuais 

– Aforrar enerxía. 

– Non utilizar aerosois que conteñan CFC.  

– Facilitar a reciclaxe do papel, o plástico e o vidro, separándoos e depositándoos no 
colector axeitado. 
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Secuencia de actividades 

S59. Indique medidas que pode realizar cada un de nós para aforrar enerxía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S60. A que se debe o sobrequecemento da atmosfera. Cales poden ser os efectos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S61. Resuma en poucas palabras os seguintes textos e póñalles un título axeitado. 
 

Na primavera do ano 1982, o científico xaponés Shigeru Chubachi mediu a cantidade de ozono da atmosfera an-
tártica e atopou uns valores anormalmente baixos. Estudos posteriores confirmaron que se producía unha diminu-
ción notable de ozono nunha rexión case circular sobre o continente antártico durante o outono-inverno; é o que 
hoxe coñecemos como burato de ozono. 
Pero, en que consiste realmente o burato da capa de ozono? 
A investigación e o tempo van aclarando as cousas. Durante o inverno polar antártico fórmase un grande anel de 
fortes ventos (de ata 400 km/h) que rodea o continente, que é de forma case circular. Este inmenso turbillón man-
tén a atmosfera polar illada do resto do planeta e impide que os ventos cargados de ozono poidan entrar alí. Du-
rante esta estación, o cloro, liberado polos CFC, elimina grandes cantidades de ozono e prodúcese “o burato”. Ao 
chegar a primavera polar, o vento cesa e o ozono volve penetrar. 
No Polo Norte, como a orografía do terreo é diferente, os ventos circulares duran pouco, e o fenómeno é moito 
menos acusado. 

CD do alumno. Ciencias naturais 1º ESO. Anaya, 2007 
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O xeo ártico estase a derreter a unha velocidade significativamente máis alta que o prognosticado polos modelos 
informáticos máis avanzados, segundo conclúe un novo estudo. 
A investigación, realizada por científicos do Centro Nacional para a Investigación Atmosférica (NCAR, polas súas 
siglas en inglés) e do Centro Nacional de Datos sobre Neves e Xeo (NSIDC), amosa que a cuberta de xeo do Árti-
co se está a retirar máis rápido que o estimado por calquera dos 18 modelos informáticos empregados polo Panel 
Intergobernamental sobre o Cambio Climático (IPCC), cando preparaban as súas estimacións para o ano 2007. O 
estudo foi dirixido pola investigadora Julienne Stroeve, do NSIDC. 
"Malia estar o xeo desaparecendo máis rápido que o indicado polos modelos informáticos, tanto as observacións 
como os modelos coinciden en sinalar que o Ártico está perdendo xeo a un ritmo que se acelera, e o impacto dos 
gases de efecto invernadoiro está crecendo", salienta a científica Marika Holland, do NCAR, un dos coautores do 
estudo.  
Os investigadores compararon simulacións do clima do pasado obtidas dos modelos, con observacións feitas por 
satélites e por outros instrumentos. Atoparon que, como media, os modelos simulaban unha perda na cobertura de 
xeo en setembro do 2,5 por cento por década entre 1953 e 2006. A máis rápida velocidade na retirada estival dos 
xeos nun modelo individual foi dun 5,4 por cento por década (setembro é o mes con menor cobertura de xeos ma-
riños de todo o ano no Ártico). Pero os xogos de datos recentemente dispoñibles, que integraron vellos informes 
elaborados desde barcos e avións, coas medicións máis recentes dos satélites, mostran que o xeo en setembro 
realmente diminuíu a unha velocidade de cerca do 7,8 por cento por década durante o período de 1953 ao 2006.  
Isto suxire que as actuais proxeccións dos modelos poden dar tan só unha estimación conservadora dos cambios 
futuros no Ártico, e que os xeos mariños durante o verán ártico poden desaparecer por completo moito antes do 
que previran as proxeccións do IPCC.  
O estudo indica que, por mor da disparidade entre os modelos informáticos e as observacións reais, o derretemen-
to estival do xeo está adiantado en trinta anos ao prognosticado polos modelos climáticos. Como resultado, o Árti-
co podería estar estacionalmente despexado de xeos mariños moito antes que no intervalo prognosticado polo 
IPCC, e que foi fixado nalgún momento desde o 2050 ata ben pasado o 2100.  
Os autores especulan con que os modelos informáticos poden errar en abarcar o impacto completo do incremento 
na atmosfera do dióxido de carbono e doutros gases de efecto invernadoiro. Mentres que os modelos sinalan que 
preto da metade da perda de xeo desde 1979 ata 2006 debeuse ao incremento dos gases de efecto invernadoiro, 
e que a outra metade foi consecuencia das variacións naturais no sistema climático, o novo estudo indica que os 
gases de efecto invernadoiro poden estar desempeñando un papel significativamente maior. 

Xornal Galicia Marítima | 5 de xuño de 2007 
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3. Cuestionario de avaliación 
1. Que non é certo acerca da materia:  

� É todo aquilo que ten masa e volume. 

� Pode estar en estado sólido ou líquido, pero non gasoso. 

� Ten propiedades que se poden medir. 

� Os seres vivos son materia. 

2. Son magnitudes fundamentais: 

� A masa. 

� O tempo. 

� A densidade. 

� A temperatura. 

3. 40 cm equivalen a: 

� 0,40 km. 

� 4000 mm. 

� 4 m. 

� 0,40 m. 

4. Os gases: 

� Non teñen forma propia e teñen volume variable. 

� Non teñen forma propia e teñen volume fixo. 

� Teñen forma propia e volume variable. 

� Teñen forma propia e volume fixo. 

5. Os sólidos: 

� Están formados por partículas que se moven sempre e baten unhas con outras. 

� Poden comprimirse diminuíndo de volume. 

� Son todos moi duros. 

� Están formados por partículas moi próximas e ordenadas. 

6. O paso de gas a líquido é: 

� Gasilificación. 

� Sublimación. 

� Condensación. 

� Fusión. 
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7. O sangue é un exemplo de: 

� Substancia pura. 

� Mestura. 

� Sistema heteroxéneo. 

� Ningunha das anteriores. 

8. O efecto invernadoiro natural débese a: 

� O ozono. 

� O vapor de auga e o dióxido de carbono. 

� O osíxeno. 

� Non hai efecto invernadoiro natural. 

9. Cal non é un fenómeno meteorolóxico: 

� O vento. 

� A presión atmosférica. 

� A sarabia. 

� A altitude. 

10. Nun mapa meteorolóxico, unha liña azul con triángulos representa: 

� Unha zona de baixas presións. 

� Unha fronte cálida. 

� Unha fronte fría. 

� Unha zona de anticiclóns. 


