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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 

– 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: A Terra en continua evolución 
���� Bloque 1 

– Unidade 4 

– Unidade 5 

– Unidade 6 

– Unidade 7 

Módulo 4 
 
 
���� Bloque 2 

– Unidade 8 

1.2 Descrición da unidade didáctica 

Analízanse nesta unidade os efectos dos axentes xeolóxicos externos e internos, a tectóni-
ca de placas e o ciclo das rochas. A existencia de fósiles introduce a cuestión da evolución 
das especies e as teorías que intentan explicala. A biodiversidade, as redes tróficas nos 
ecosistemas e a súa xestión sustentable completan a unidade didáctica. 
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1.3 Obxectivos didácticos 
� Identificar os tipos de meteorización producidos polos axentes xeolóxicos externos en 

situacións concretas: no medio natural, en fotografías de paisaxes, en rochedos, vales, 
desertos, costas marítimas, etc. 

� Diferenciar os efectos de cada axente externo sobre a modelaxe do relevo. 

� Explicar os procesos de erosión, transporte e sedimentación, con aplicación nun exem-
plo concreto. 

� Explicar a formación das rochas sedimentarias a partir dos detritos acumulados e coñe-
cer exemplos de rochas sedimentarias. 

� Describir a orixe das formacións de carbón e petróleo. 

� Interpretar as fases de formación do solo en relación cos axentes causantes. 

� Comprender e aceptar a importancia da conservación do solo pola extrema lentitude da 
súa formación e a rapidez da súa destrución. 

� Saber as principais causas da destrución do solo e propor medidas correctoras que ga-
rantan a súa conservación e o seu uso sustentable. 

� Describir as características físicas das capas internas da Terra. 

� Sinalar as hipóteses máis importantes da teoría da tectónica de placas e indicar os feitos 
que a demostran. 

� Utilizar a teoría da tectónica de placas para explicar fenómenos como o das dorsais 
oceánicas, a formación de cordilleiras, os terremotos e a súa localización, os volcáns, 
etc. 

� Explicar os cambios que lles ocorren ás rochas no seu ciclo e xustificar por que falamos 
de ciclo. 

� Describir como se forma un fósil a partir do organismo vivo, e xustificar por que hai 
fósiles só nas rochas sedimentarias e non os hai nas metamórficas nin nas magmáticas. 

� Sinalar que feitos avalan a evolución das especies. 

� Indicar as hipóteses máis salientables das teorías evolutivas. 

� Interpretar os efectos das mutacións xenéticas (aleatorias ou provocadas) na evolución 
das especies. 

� Debater en grupo sobre a verosimilitude da teoría creacionista ou fixista, e a interacción 
entre as crenzas relixiosas e os feitos científicos. 

� Elaborar cadeas e redes tróficas tendo en conta os seres vivos que compoñen un ecosis-
tema e as relacións de dependencia entre eles. 

� Interpretar o significado das pirámides tróficas. 

� Sinalar accións ou efectos da actividade humana que alteran o equilibrio dos ecosiste-
mas, en particular nalgún ecosistema galego. 

� Propor accións que favorezan a xestión sustentable dos recursos naturais. 
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1.4 Contidos 
� Efectos dos axentes xeolóxicos externos. 

� Meteorización física, química e biolóxica. 

� Acción xeolóxica do xeo (glaciares), do vento e das augas (torrentes, ríos, augas subte-
rráneas e o mar): identificación das modelaxes que producen. 

� Erosión, transporte e sedimentación. 

� Axentes transportadores: transporte en disolución e en estado sólido 

� Sedimentación. Diaxénese. Tipos de rochas sedimentarias. 

� Formación do carbón e o petróleo. 

� Formación do solo: compoñentes orgánicos e inorgánicos. Tipos de solos. 

� Importancia do solo. Conservación e destrución. Efectos sobre o solo das intervencións 
humanas, os incendios e as especies invasoras. 

� Efectos dos axentes xeolóxicos internos. 

� Capas do interior da terra. 

� Deriva continental. Teoría de Wegener: argumentos ao seu favor. 

� Fondos oceánicos. Dorsais oceánicas. Probas da expansión do fondo oceánico. 

� Tectónica de placas. Tipos de placas. Mapa das placas terrestres e os seus movementos 
relativos. 

� Bordos das placas tectónicas: pasivos, destrutivos e construtivos. 

� Orixe das rochas metamórficas e magmáticas. 

� Ciclo das rochas. Rochas sedimentarias, metamórficas e magmáticas. 

� Fósiles e rochas sedimentarias. 

� Descrición do proceso de fosilización. 

� Fósiles característicos dunha época: trilobites, ammonites e nummulites. 

� Aparición e extinción de especies. Evolución dos seres vivos. Probas da evolución. 

� Teorías fixistas ou creacionistas. 

� Teorías evolucionistas: Lamarck e Darwin. 

� Teorías actuais. 

� Biodiversidade como resultado da evolución das especies. 

� Relacións tróficas nos ecosistemas. 

� Cadeas tróficas.  

� Redes tróficas nos ecosistemas. 

� Pirámides tróficas. 

� Mecanismos de equilibrio nos ecosistemas. Accións que alteran este equilibrio. Xes-
tións sustentable dos recursos naturais pola humanidade. 
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1.5 Actividades e temporalización 
� 16 períodos lectivos: dúas semanas. 

1.6 Recursos materiais 
� Fotografías con modelaxes do relevo. 

� Mapas das placas tectónicas e dorsais oceánicas. 

� Gráficos coa distribución dos volcáns e os terremotos. 

� Atlas coas cordilleiras, as fosas submarinas, a estrutura do interior da Terra, etc. 

� Colección de rochas. 

� Fósiles ou fotografías deles; gráficos ou animacións que representen o proceso de fosi-
lización. 

� Material sinxelo de laboratorio para simular o proceso de sedimentación de materiais 
de diverso tamaño. 

� Exemplos gráficos de redes tróficas feitas e "a pezas soltas" para facer o alumnado.  

1.7 Avaliación 
� A avaliación dos aspectos procedementais e a participación nos debates farase obser-

vando e valorando as tarefas propostas polo profesorado. 

� A avaliación dos aspectos conceptuais pódese facer con cuestionarios de tipo variado. 
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2. Desenvolvemento 

2.1 Introdución 

A Terra cambia. Esta realidade resúltanos obvia cando vemos os efectos producidos por 
unha erupción volcánica, por un tsunami, por unha tormenta ou por unha riada. Para se 
adaptaren a unha Terra en continuo cambio, os seus habitantes, os seres vivos, tamén de-
ben cambiar, evolucionando ao longo do tempo nun proceso de aparición e desaparición 
de especies. 

Hoxe en día empezamos a descubrir que a influencia é recíproca, e que a presenza de 
vida tamén condiciona (de xeito imprescindible, aínda que menos evidente) os procesos 
naturais do noso planeta. 

Para estudarmos a enorme complexidade destes cambios convén diferenciarmos a súa 
natureza, que abordaremos en cada parte da unidade: 

� O relevo destrúese debido á acción dos axentes xeolóxicos externos, activados pola 
enerxía do Sol (parte 2.2). 

� O relevo constrúese pola acción dos axentes xeolóxicos internos, orixinados pola ener-
xía do interior da Terra (parte 2.3) 

� O relevo e os seres vivos forman a paisaxe. Mutuamente condiciónanse e modifícanse. 
A enerxía que empregan os seres vivos procede do Sol (parte 2.5) 

� Os seres vivos cambian e evolucionan, adaptándose a un medio sempre cambiante (par-
te 2.6) 
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2.2 Procesos xeolóxicos externos 

2.2.1 A enerxía do Sol 

A enerxía solar é a responsable dos procesos xeolóxicos externos (así chamados porque a 
súa orixe é externa ao noso Planeta). Ao ser a Terra redonda, algunhas zonas reciben máis 
enerxía que outras. Por exemplo, nos Polos, os raios solares inciden sobre a superficie da 
Terra de forma inclinada e quentan menos, entanto que no Ecuador son case verticais e 
quentan máis. Xa que logo, ao aumentar a latitude, a temperatura descende, e viceversa.  

Este desequilibrio térmico tende a ser compensado polos movementos que se producen 
na atmosfera (movementos do aire) e na hidrosfera (movementos das augas), que mobili-
zan a enerxía desde as zonas máis cálidas ás máis frías, ao tempo que son os responsables 
da modelaxe do relevo do Planeta porque producen (xunto coa forza da gravidade) a inter-
vención dos axentes xeolóxicos externos.  

2.2.2 Axentes xeolóxicos externos 

Os axentes xeolóxicos externos poden ser pasivos ou activos: 

� Pasivos: producen a disgregación da rocha, pero non mobilizan eses fragmentos. Son 
os axentes atmosféricos: temperatura, humidade, osíxeno, etc. 

� Activos: capaces de fragmentar unha rocha e mobilizar os fragmentos. Son a auga en 
todas as súas formas, o vento e os seres vivos. 

– Auga. Actúa de diversas maneiras: como chuvia (desgasta o chan e arranca peque-
nos anacos, que son arrastrados), como augas continentais superficiais (en forma de 
torrentes, ríos, etc.), como xeo (nas zonas glaciares e periglaciares), como augas ma-
riñas (pola acción das as ondas e as correntes –abrasión–) e como augas subterráneas 
(procedentes da auga de chuvia que se filtra ao interior). 

– Vento. Arrastra pequenas partículas de terra que ao golpear contra as rochas as des-
gasta. 

– Seres vivos. Fundamentalmente a vexetación, rompe as rochas coas súas raíces e fixa 
o solo das montañas, co que impide que sexa arrastrado polas chuvias. Ademais, as 
actividades humanas modifican e cambian a paisaxe. 
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Formas de relevo das augas continentais (arriba) e das augas mariñas (abaixo) 

 

2.2.3 Procesos xeolóxicos externos 

A acción combinada dos axentes xeolóxicos e a gravidade orixina os procesos xeolóxicos 
externos, variando a morfoloxía do planeta e formando as rochas sedimentarias. A acción 
dos procesos xeolóxicos externos sobre o relevo é: 

� Meteorización: destrución das rochas superficiais dos continentes pola acción da at-
mosfera. Realízase mediante procesos físicos e químicos. 

– Meteorización física ou mecánica: consiste na rotura das rochas sen modificar a súa 
composición química. É característica de climas fríos, desérticos e de zonas costei-
ras. Pódese producir por varios procesos: por efecto do distinto grao de dilatación-
contracción da rocha, pola acción en cuña da auga ao conxelarse nas fendas, polo 
crecemento de cristais de sales disolutos na auga en fisuras das rochas e pola acción 
dos seres vivos (raíces, etc.).  

– Meteorización química: consiste na alteración química das rochas debido ás reac-
cións químicas entre os gases atmosféricos e os minerais da rocha. Xa que logo, hai 
rotura e alteración. É característica do clima ecuatorial e temperado húmido. Os 
principais procesos químicos son a hidratación ou incorporación de moléculas de 
auga (H2O) na estrutura cristalina dalgúns minerais, a disolución ou eliminación po-
la auga de compoñentes de rochas salinas ou evaporitas, a hidrólise ou rotura da es-
trutura cristalina da rocha por efecto da auga disociada (H+, OH-), a carbonatación 
ou acción do CO2 atmosférico co carbonato de calcio (CaCO3) nas rochas calcarias, 
a oxidación ou acción do O2 atmosférico disolvido na auga, etc.  

� Erosión: desgaste e rotura das rochas superficiais pola acción dos axentes xeolóxicos 
externos. Pode ser de tipo mecánico e químico.  

� Transporte: proceso mediante o que os fragmentos erosionados se transportan cara a 
zonas máis baixas. Pódeo realizar o mesmo axente que erosionou ou outro distinto. Po-
la natureza dos axentes responsables, o transporte sempre leva consigo erosión. 

� Sedimentación: depósito dos fragmentos e dos produtos resultantes da súa alteración 
en zonas baixas dos continentes e, sobre todo, nos océanos. Estas zonas coñécense co-
mo bacías de sedimentación.  
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Os depósitos acumulados dan lugar a sedimentos, dispostos en capas xeralmente hori-
zontais, denominadas estratos. Despois de millóns de anos os estratos han dar lugar ás 
rochas sedimentarias mediante un proceso coñecido como litificación. 

 

Os procesos externos destrúen o relevo, xa que contribúen a erosionar as zonas altas dos 
continentes, transportando os materiais e acumulándoos nas zonas baixas. O resultado co 
tempo é un relevo chan ou vello. 

O solo 

É o resultado da interacción da superficie rochosa, os axentes atmosféricos e os seres vi-
vos. A formación dun solo é un proceso complexo e lento, que abrangue os seguintes pa-
sos: 

� A meteorización da rocha nai pola acción dos axentes atmosféricos.  

� A instalación de seres vivos pioneiros (bacterias, algas, fungos e liques) e máis adiante 
de vexetais; todos eles achegan materia orgánica.  

� A transformación da materia orgánica en humus (mestura de materia mineral e materia 
orgánica descomposta). 

� O transporte en vertical dos compoñentes mediante a auga, coa formación dunha serie 
de capas horizontais ou horizontes. 
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O solo é un recurso imprescindible, xa que é unha das bases principais do alimento nas re-
des tróficas. A desertización é a perda do solo orixinada por causas naturais (clima, relevo, 
etc) ou derivadas da actividade humana (deforestación, minaría, agricultura e gandaría in-
tensivas, contaminación, etc). 
 
 

Secuencia de actividades 

S1. Complete a seguinte táboa de formas de relevo relacionándoas cos axentes xeo-
lóxicos e cos procesos externos: 

Forma Axente ou axentes responsables Proceso predominante 

���� Torrente Augas continentais superficiais Erosión 

���� Frecha   

���� Fervenza   

���� Duna   

���� Cova   

���� Marisma   

���� Meandro   

S2. Procure información sobre as formas de relevo características da acción do xeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S3. Indique a diferenza entre meteorización e erosión? 
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S4. Describa os procesos de meteorización física dos seguintes debuxos:  

   

   

S5. Onde será máis probable atopar un solo moi evolucionado, na aba dunha mon-
taña ou nun val? Razoe a resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S6. Como pensa que será o efecto dun incendio no monte sobre o solo do lugar?  
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2.3 Procesos xeolóxicos internos 

2.3.1 A enerxía do interior da Terra 

O interior da Terra atópase a temperaturas similares ás da superficie do Sol, máis de 4 500 
ºC.  Hai catro fontes que o manteñen quente: 

� A calor residual da orixe da Terra, que aínda continúa liberándose.  

� A calor liberada durante a seguinte etapa na formación da Terra, a diferenciación gravi-
tatoria, que, como a calor orixinal, aínda non se disipou de todo. 

� A calor latente que xorde do núcleo que, ao arrefriarse (o metal líquido no núcleo ex-
terno estase a facer sólido), expándese.  

� A desintegración de isótopos radioactivos que se atopan contidos no manto terrestre e 
que liberan a maior parte da calor do interior da Terra (ata nun 90 %).  

A liberación desta enerxía cara ao exterior é responsable dos procesos xeolóxicos internos.  

2.3.2 Estrutura da Terra 

Capas da Terra 

As capas que forman a Terra pódense clasificar atendendo a dous criterios: 

� Unidades xeoquímicas: o criterio é a composición química dos materiais. Esta clasifi-
cación xurdiu de estudos de propagación de ondas sísmicas, que poñen de manifesto a 
existencia de tres descontinuidades sísmicas ou cambios na velocidade de propagación 
(dependente do medio que atravesan). Inclúe tres capas: codia, manto e núcleo. 

– Codia: a capa máis externa e delgada da Terra; esténdese desde a superficie ata a 
descontinuidade de Mohorovicic. Nela distínguense unha codia continental, moi he-
teroxénea e formada por rochas sedimentarias, magmáticas e metamórficas, e unha 
codia oceánica, estratificada en sedimentos, basaltos e unha capa de gabros. 

– Manto: zona abranguida entre as descontinuidades de Mohorovicic e de Gutenberg. 
Presenta dúas descontinuidades secundarias, que o dividen en manto superior e man-
to inferior. A súa composición é similar á rocha peridotita. 

– Núcleo: sitúase debaixo da descontinuidade de Gutenberg e nel diferéncianse dúas 
subcapas, delimitadas pola descontinuidade de Lehman: o núcleo externo, con ferro, 
níquel, xofre, silicio e osíxeno, e o núcleo interno, cunha aliaxe de ferro e níquel. 

� Unidades dinámicas: o criterio é o comportamento mecánico (ríxido, plástico, etc.) de 
cada zona. Son a litosfera, a astenosfera, a mesosfera e a endosfera. 

– Litosfera: correspóndese coa codia e unha parte do manto superior. Trátase dunha 
Capa ríxida, dividida en placas. A litosfera que se atopa baixo os océanos é a litosfe-
ra oceánica; e nos continentes a litosfera continental. 

– Astenosfera: etre os 100 km s 300 km de profundidade, corresponde a unha porción 
do mnto superior. É unha capa plástica non uniforme con correntes convectivas (vé-
xase a tectónica de placas), hoxe en día cuestionada.  

– Mesosfera: corresponde a unha parte do manto superior e a todo o manto inferior. 
Na súa base está a capa D, onde se acumula a calor do núcleo. A enerxía libérase ao 
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exterior e orixina correntes de convección e plumas de magma (correntes en chorro 
ascendente), polo que se comporta de forma plástica, aínda estando en estado sólido. 

– Endosfera: correspóndese co núcleo. Na parte externa atópase en estado líquido, 
axitado por correntes de convección que levan a calor cara á capa D. A zona que co-
rresponde ao núcleo interno é sólida. 

 

As placas litosféricas 

Unha placa litosférica é un anaco de litosfera limitado, na súa superficie, por bordes de 
placa que poden ser de tres tipos: dorsais oceánicas; zonas de subducción e fallas de trans-
formación.  

As placas experimentan movementos en vertical e en horizontal. Os primeiros débense 
á flotabilidade das placas sobre o manto superior, máis denso, mantendo un equilibrio de 
flotación ou isostase, de maneira que cada placa flota como un anaco de xeo sobre a auga. 
Ao producírense flutuacións de carga nos bloques litosféricos xéranse movementos verti-
cais lentos e continuos; se a carga é menor respecto do equilibrio inicial, producirase un 
movemento ascendente da superficie terrestre, e un movemento descendente no caso con-
trario, ata alcanzar de novo o equilibrio. Os movementos en horizontal prodúcense cando 
as placas escorregan sobre a astenosfera, de xeito semellante ao movemento dunha cinta 
transportadora.  

A litosfera está dividida en catorce grandes placas: pacífica, nazca, norteamericana, su-
damericana, euroasiática, africana, indo-australiana, antártica, scotia, filipina, arábica, ca-
ribeña, cocos e Juan de Fuca. 
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2.3.3 Axentes xeolóxicos internos 

Os axentes xeolóxicos internos son as forzas internas do planeta que orixinan a deforma-
ción da codia terrestre. Os máis importantes son os seguintes: 

� Tectónica de placas: que produce as cordilleiras e as fosas mariñas nas zonas de con-
tacto das placas. 

� Volcáns: fórmanse cando fisuras da superficie terrestre alcanzan zonas profundas onde 
se atopan bolsas de magma (cámara do volcán). 

O magma sobe á superficie por unha 
cheminea e sae a través do cráter produ-
cindo unha erupción volcánica. 
As erupcións expulsan gases, cinzas, la-
va e pedras moi quentes, que ao arrefria-
ren forman montañas: son os chamados 
conos volcánicos. 

 

Hai fenómenos asociados ao vulcanismo, tales como os géyser, as fumarolas (emisións 
de vapor de auga e gases a altas temperaturas) e as fontes termais. 
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� Terremotos ou sismos, son sacudidas bruscas que se producen no interior da Terra, ás 
veces a gran profundidade, e que se propagan en todas as direccións en forma de ondas 
sísmicas. 

O lugar do interior da Terra onde se produce o 
tremor chámase hipocentro.  
A vertical na superficie denomínase epicentro, 
e é onde o efecto do terremoto é máis intenso. 
Desde o epicentro as ondas sísmicas propá-
ganse de xeito similar ás que se forman ao bo-
tar unha pedra nun estanque.  
A duración do tremor non adoita superar os 
dous minutos, pero pode producir, segundo a 
súa intensidade, danos catastróficos. 
A intensidade dos terremotos mídese co sis-
mógrafo. 

 

2.3.4 Procesos xeolóxicos internos. Dinámica litosférica 

A liberación do calor do interior terrestre cara ao exterior orixina correntes de convección 
que arrastran, co seu movemento, as placas. E é nos bordos das placas onde se orixina a 
case totalidade dos axentes xeolóxicos internos.  

Os procesos internos constrúen o relevo ao introducir diferenzas de altura (cordilleiras, 
fosas, etc.). O resultado co tempo é un relevo abrupto ou novo. 

A deriva continental e a expansión do fondo oceánico 

A teoría da deriva continental foi, historicamente, a primeira explicación científica que 
propuxo un mecanismo coherente para explicar os procesos xeolóxicos internos. Para o 
seu autor, Alfred Wegener, inicialmente existía un único supercontinente chamado Pan-
xea, o cal se deslizaba horizontalmente e, co tempo, se partiría en dous (durante a era se-
cundaria, desde hai 260 millóns de anos ata hai 65 millóns de anos): Laurasia ao norte e 
Gondwana ao sur. 

Do continente Laurasia procederían por fragmentación a actual América do Norte, 
Groenlandia e Eurasia; e o continente Gondwana daría lugar a Sudamérica, a Antártida, 
Australia e África. Ademais, argumentou que estes bloques continentais, menos densos, 
podían realizar movementos verticais, chamados isostase.  

Wegener propuxo un mecanismo para explicar a deriva: argumentou que as forzas gra-
vitacionais e o pulo das mareas eran as que causaban a deriva dos continentes cara ao oes-
te, inducidas pola atracción gravitacional do Sol e da Lúa.  

Para apoiar a súa hipótese Wegener reuniu unha cantidade impresionante de datos, en-
tre os que destacaba a coincidencia das liñas de costa a ambas as beiras do Atlántico, no-
meadamente entre Sudamérica e África, que encaixan como as pezas dun crebacabezas, 
así como a coincidencia dos tipos de rochas e outras estruturas (como cadeas montañosas) 
a ambos os dous lados do Atlántico. O mesmo sucedía entre a India, Australia, Sudaméri-
ca e sur de África. 
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Pérmico (hai 225 millóns de anos) Triásico (hai 200 millóns de anos) 

 

  

Xurásico (hai 135 millóns de anos) Cretáceo (hai 65 millóns de anos) 

 

 

Na actualidade 

 

A deriva de Wegener, explicaba, ademais outros procesos: 

� A formación das cadeas montañosas, na fronte dos continentes en movemento a modo 
de xigantescas engurras. Así, o contacto de América, que derivaba cara ao occidente, 
xeraría a cordilleira dos Andes e as Montañas Rochosas. 

� Propuña que eses engurramentos eran os responsables das actividades volcánicas e 
magmáticas intensas desas rexións. 

� Do lado oposto os continentes en deriva abandonan, no seu rastro, algúns fragmentos 
da súa marxe posterior, xerando illas. América, por exemplo, na súa deriva cara ao oes-
te, formaría tras si o arco das illas das Antillas. 

A interpretación definitiva da Deriva dos continentes chegou coa formulación, na década 
dos anos 60, da teoría da expansión do fondo oceánico a partir dos estudos do fondo oce-
ánico que puxeron de manifesto a existencia no medio dos océanos de dorsais (elevacións 
volcánicas submarinas), formadas por rochas moi novas cuxa idade aumenta a ambos os 
lados, desde o seu centro cara ás zonas máis arredadas, e os descubrimentos en paleomag-
netismo sobre a inversión do campo magnético da Terra ao longo da súa historia. 
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A teoría da tectónica de placas 

Segundo esta teoría, a litosfera está fragmentada en placas ríxidas. Estes bloques descan-
san sobre unha capa máis densa de rocha quente e plástica, a astenosfera, que flúe lenta-
mente arrastrando co seu movemento as placas litosféricas. 

O concepto básico da teoría da tectónica de placas é simple: a calor ascende. O material 
fundido da astenosfera, ou magma, é menos denso que a rocha sólida e sobe, entanto que a 
materia fría e endurecida (rocha) se afunde, e faino dentro do manto nas zonas de subduc-
ción. Ao afundir e alcanzar elevadas temperaturas fúndese, e comeza a ascender outra vez. 
Este movemento continuo e en certa forma circular (ou en celas), denomínase convección.  

O movemento das placas é aleatorio e as interaccións que se establecen entre elas com-
plexas. Para o seu estudo, as relacións entre as placas simplifícanse en tres casos: 

� Dorsais oceánicas: segundo a tectónica de placas nas dorsais créase continuamente li-
tosfera oceánica; o proceso comeza na astenosfera, con correntes convectivas ascenden-
tes, onde a litosfera é empurrada cara a arriba e cara aos lados, co que se estira. Nos 
fondos oceánicos, onde a litosfera é máis delgada, as placas sepáranse e queda entre 
elas un oco (rift) que se enche con magma procedente da astenosfera. En canto chega á 
superficie sofre cambios físicos e químicos ao perder gases e entrar en contacto coa au-
ga do fondo do mar, entanto que ao descender a súa temperatura se converte en nova li-
tosfera oceánica.  

Ao continuar separándose as placas, a Litosfera oceánica é arrastrada cara aos lados 
do rift e deixa lugar para que ascenda máis material do manto. Este material está moi 
quente, e empurra o material que ten enriba, o que dá lugar a cadeas de volcáns subma-
rinos que se elevan sobre o nivel medio do fondo. Son as dorsais oceánicas. As placas 
seguen separándose e o novo fondo, cada vez máis frío, rompe, co que se crean as fa-

llas de transformación. 

Conforme se afasta do centro de expansión, a nova codia oceánica vaise arrefriando, 
polo que volve máis densa. Daquela fai máis presión sobre o material da astenosfera e 
faino descender. O resultado disto é que o fondo oceánico se atopa apoiado sobre unha 
superficie inclinada, e a forza de gravidade fai que esvare sobre esta superficie afastán-
dose do centro de expansión. 

 
 

� Zonas de subducción: segundo a tectónica de Placas as zonas de subducción destrúen 
continuamente litosfera oceánica. A formación de novo fondo oceánico nas dorsais de-
be ser compensada mediante a destrución de superficie antiga. 



 

Páxina 19 de 39 

 

 

Por outra banda, se dúas placas se afastan unha da outra, isto significa que se achegan a 
outras placas que se atopen no seu camiño, e se estas non se afastan o suficientemente 
rápido teñen que competir pola superficie que ocupan. No proceso de subducción po-
demos atopar varios casos que, en realidade, son diferentes etapas da subducción: 

– Cando hai subducción de litosfera oceánica baixo litosfera oceánica orixínanse fosas 
oceánicas e arquipélagos volcánicos en forma de arco, polo ascenso e a solidifica-
ción de magmas, como na converxencia entre a placa pacífica baixo a placa filipina.  

– Cando hai subducción de litosfera oceánica baixo litosfera continental o extremo da 
placa oceánica tende a afundirse porque é máis densa, baixo a placa continental máis 
lixeira. En consecuencia, a placa oceánica afúndese (subducción) baixo a continental 
xerando magmas que, ao regresar ao manto, forman correntes convectivas descen-
dentes. O oco entre ambas as placas forma unha profunda fosa oceánica, onde se de-
positan sedimentos, achegados sobre todo, do continente, que van ser comprimidos 
por efecto das presións laterais, como sucede ao subducir a placa de nazca baixo a 
placa sudamericana, provocando levantamentos de cordilleiras perioceánicas como 
os Andes. Algunhas veces parte destes sedimentos comprimidos únese ao continente 
e, deste xeito, favorecen o seu crecemento.Neste camiño de descenso da placa oceá-
nica, formase un plano inclinado de focos sísmicos, denominado plano de Benioff, 
responsable da maior parte dos terremotos, ao tempo que parte das rochas subduci-
das se afunden e orixinan magmas que ao ascender forman cadeas de volcáns.  

 

– Cando, ao avanzar a subducción, o océano situado entre dous continentes desapare-
ce, prodúcese a colisión entre eles. Neste choque as masas de sedimentos acumula-
dos entre as marxes de ambos os continentes comprímense e elévanse, co que xeran 
cordilleiras non volcánicas con intenso pregamento, como é o caso da cordilleira do 
Himalaia, por colisión entre a placa hindú e a euroasiática. 

� Fallas de transformación: son esgazaduras do terreo que aparecen en zonas sometidas 
a empurres distintos.  

Poden atoparse cortando transversalmente o eixo das 
dorsais e nos bordos das placas onde dúas placas esva-
ran en sentidos contrarios, o que xera unha actividade 
sísmica importante, mais sen vulcanismo. Neste caso 
nin se crea nin se destrúe litosfera. 

O relevo actual da Terra é o resultado da combina-
ción das forzas internas, que o crean, e das exter-
nas, que o destrúen e modelan. 
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Secuencia de actividades  

S7. A illa de Surtsey (Islandia) xurdiu do mar en novembro de 1963 por causa dunha 
erupción volcánica submarina que se prolongou durante cinco anos. Hoxe a illa 
afúndese no océano. Cal é a orixe desta illa? Xustifique a causa do afundimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S8. A península de Escandinavia está a experimentar un lento pero continuo move-
mento ascendente por causa da isostase. Pode explicar por que? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S9. Póñalles nome ás partes do volcán do debuxo. 
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S10. Cales foron os acertos e os erros da teoría da deriva dos continentes? 

Acertos Erros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S11. Explique que quere dicir: ...estudo da inversión do campo magnético da Terra ao 
longo da súa historia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S12. Relacione as dúas columnas, colocando a letra adecuada no seu lugar corres-
pondente: 

  ���� Zona dos continentes con cordilleiras non volcánicas 

  ���� Cordilleiras de volcáns nos bordos dos continentes A ���� Dorsais oceánicas 

  ���� Zona onde dúas placas chocan 

  ���� Zona con actividade sísmica pero non volcánica 

  ���� Zona con actividade volcánica e sísmica de orixe profunda B ���� Zonas de sebducción 

  ���� Zona onde dúas placas oceánicas se separan 

  ���� Zona de fosas oceánicas ás veces limitadas por illas en arco 

  ���� Zona onde dúas placas esvaran en sentido contrario C ���� Fallas de transformación 

  ���� Zona con cordilleiras de volcáns submarinos 
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S13. A convección é unha forma de transmisión da enerxía asociada ao movemento 
de materia. Indique ademais de no interior da Terra, que outros fenómenos natu-
rais están relacionados coa convección? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S14. Localice as seguintes zonas e relacione as dúas columnas, colocando a letra 
adecuada no seu lugar correspondente: 

  ���� Illas de Sumatra, Xava e Balí 

A ���� Dorsais oceánicas 

  ���� Falla de Santo André (California) 

  ���� Illa de Islandia 

B ���� Zonas de sebducción 

  ���� Montañas Rochosas 

  ���� Fosa das Marianas 

C ���� Fallas de transformación 

  ���� Os Alpes 
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2.4 O ciclo das rochas 

A Terra é un planeta dinámico, cos seus elementos en constante movemento e transforma-
ción. Do mesmo xeito, as rochas cambian co paso do tempo, seguindo unha evolución co-
ñecida como ciclo das rochas, o que fai que calquera tipo de rocha poida transformarse, se 
as condicións o permiten, noutra totalmente distinta. 

 

A orixe do ciclo son os procesos xeolóxicos externos e internos: 

� Os procesos externos orixinan sedimentos procedentes de rochas anteriores e de restos 
de seres vivos. 

� Nas zonas de subducción, á medida que os sedimentos se acumulan, o aumento da pre-
sión e da temperatura vai orixinando primeiro as rochas sedimentarias e, a profundida-
des maiores, as rochas metamórficas. 

� Ao continuar o afundimento, esas rochas poden chegar a fundirse, orixinando magma. 

� Parte do magma arrefece lentamente na profundidade e dá lugar a rochas plutónicas; 
outra parte escapa polos volcáns nos bordos das placas e dá lugar ás rochas volcánicas. 
Ambos os dous tipos inclúense nas rochas magmáticas. 

 
 

Secuencia de actividades 

S15. Por que se pode considerar o ciclo das rochas continuo no tempo pero non con-
tinuo no espazo? 
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S16. Faga un esquema cos seguintes conceptos: rochas magmáticas; sedimentos; 
erosión; rochas sedimentarias; magma; transporte; rochas metamórficas; sedi-
mentación. 
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2.5 Os seres vivos e a paisaxe 

2.5.1 Os ecosistemas e as interaccións neles 

Ecosistema 

Un ecosistema está formado por unha comunidade de seres vivos, ou biocenose, e polo 
medio físico onde viven, ou biotópo. Inclúe ademais as relacións que se producen entre a 
biocenose e o biótopo. 

� Biocenose. A comunidade biolóxica, ou biocenose, está formada por todos os seres vi-
vos de diferentes especies que viven nunha zona ao mesmo tempo e en interacción. 

� Biótopo. É o espazo físico natural ocupado pola biocenose xunto cos factores físico-
químicos ou abióticos (humidade, contido en osíxeno, salinidade, temperatura, etc.), 
que son característicos do medio. 

Interaccións nos ecosistemas 

� Entre factores abióticos do biótopo: frman parte dos procesos xeolóxicos externos e 
internos. Por exemplo, as diferenzas na intensidade da radiación solar sobre os océanos 
provoca diferenzas nas temperaturas da auga, o que favorece unha distinta evaporación 
e incrementa, en certas zonas, a salinidade das augas. As variacións de temperatura e 
salinidade das augas orixinan correntes mariñas que modifican a paisaxe. 

� Entre o biótopo e a biocenose:  
– Os factores abióticos inflúen sobre os seres vivos ata o punto de condicionar a súa 

presenza nunha zona. As especies adáptanse ao medio como resultado dun proceso 
evolutivo. 

– A biocenose inflúe localmente sobre os factores abióticos do biótopo e, consideran-
do que en realidade a Terra enteira funciona como un único ecosistema, poden parti-
cipar en cambios ambientais que afectan a nivel global. Por exemplo, a atmosfera 
sufriu alteracións na súa composición debido basicamente á acción dos seres vivos. 

� Entre os seres vivos da comunidade: o seres vivos dun ecosistema interactúan, o cal 
dá lugar a unha serie de relacións entre eles: 

– Intraespecíficas: establecidas entre organismos da mesma especie, como as de com-
petición ou as de cooperación (familias, sociedades, etc.). 

– Interespecíficas: establecidas entre organismos de distintas especies, como a depre-
dación, o mutualismo, a simbiose ou o parasitismo. Un caso especial de relación in-
terespecífica é a relación trófica. 

2.5.2 Relacións tróficas nos ecosistemas 

A organización dos ecosistemas está condicionada polo aproveitamento da enerxía e a ma-
teria dispoñible. En case todos os ecosistemas a enerxía procede do Sol. Algúns organis-
mos da biocenose (produtores) poden usar esta enerxía para fabricar a súa propia materia.  

Enerxía e materia flúen despois a través do resto de organismos do ecosistema (os con-
sumidores) ata perderse en forma de calor no medio, como é o caso da enerxía, ou reci-
clarse (mediante os descompoñedores), no caso da materia.  
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Deste xeito péchase o ciclo de materia no ecosistema, o que permite que o mesmo átomo 
se poida reutilizar un número ilimitado de veces. Nada permite, non obstante, que a ener-
xía que xa circulou a través da cadea trófica poida volver a utilizarse. 

Niveis tróficos 

Un nivel trófico está formado por todos os organismos dun ecosistema que teñen unha 
fonte semellante de alimento e, xa que logo, de aproveitamento da enerxía e da materia. 
Os niveis tróficos son os seguintes: 

� Produtores primarios: son os autótrofos (vexetais, algas, fitoplancto e bacterias), 
aqueles organismos que producen materia orgánica primariamente, partindo de inorgá-
nica, por fotosíntese ou quimiosíntese. 

� Consumidores: son os heterótrofos (animais, fungos, protozoos e bacterias), aqueles 
organismos que fabrican materia orgánica propia partindo da materia orgánica que ob-
teñen doutros seres vivos. Os consumidores poden, á súa vez, proporcionar materia or-
gánica a outros, cando son consumidos ou cando son aproveitados, por exemplo, os 
seus residuos. Segundo isto os consumidores pódense clasificar en: 

– Consumidores primarios: aliméntanse directamente de produtores primarios. O con-
cepto inclúe tanto os herbívoros, que comen plantas ou algas, coma os parasitos, mu-
tualistas e comensais, que obteñen o seu alimento delas doutras maneiras.  

– Consumidores secundarios: aliméntanse, coméndoos ou doutro xeito, dos consumi-
dores primarios. Chámase especificamente carnívoros os que o fan consumíndoos. 

– Consumidores terciarios: aliméntanse de consumidores secundarios. 

– Dependendo da enerxía e da materia dispoñible pode haber máis niveis de consumi-
dores. Chámanse preeiros (como por exemplo o voitre) os que se alimentan de restos 
de animais ou vexetais mortos; os detritívoros (como por exemplo a miñoca) alimén-
tanse de pequenos restos descompostos de materia orgánica. 

� Descompoñedores: son aqueles seres vivos (a maioría microscópicos como fungos, 
protozoos e bacterias) que transforman a materia orgánica en materia inorgánica. Este 
proceso permite a reciclaxe da materia que foi pasando duns organismos a outros para 
que poida ser utilizada de novo polos produtores, os que inician a cadea trófica.  

Este debuxo representa a 
pirámide trófica dun ecosis-
tema cos seus niveis tróficos 
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Cadeas e redes tróficas 

� Cadea trófica: está formada por organismos de distintos niveis tróficos, entre os que se 
produce o fluxo de materia e enerxía desde os produtores ata os descompoñedores. 

� Rede trófica: é o conxunto de cadeas tróficas interconectadas dunha biocenose. 

� Pirámide trófica: é unha representación gráfica da biocenose onde cada nivel trófico 
se representa mediante barras horizontais superpostas. A superficie da barra é propor-
cional á magnitude considerada, xeralmente número de individuos, enerxía ou biomasa 
(cantidade de materia orgánica fabricada e acumulada polos organismos). 

 
 

Secuencia de actividades 

S17. Conteste ás preguntas sobre este ecosistema:  

 

� Cal é a biocenose? 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Cal é o biótopo? 
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� Constrúa unha cadea trófica cos seguintes organismos: peixe; plancto, corvo 
mariño. A que nivel trófico pertence cada un? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Constrúa unha cadea trófica con outros tres organismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Pode facer agora unha rede trófica cos seres vivos da imaxe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Indique algunha posible relación intraespecífica dos organismos representados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Indique algunha posible relación intrerespecífica dos organismos representados. 
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S18. Constrúa unha frase sobre as interaccións entre factores abióticos utilizando as 
seguintes palabras: nubes, radiación solar, chuvia, evaporación, e océanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S19. Clasifique os seguintes exemplos en relacións intraespecíficas ou interespecífi-
cas: colmea de abellas; vermes intestinais; flor e bolboreta; bandada de aves 
migratorias. 

Intraespecíficas Interespecíficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S20. Indique un exemplo de adaptación dun organismo ao seu medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S21. Por que se di que o fluxo de enerxía e lineal e o fluxo de materia é cíclico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S22. Indique a diferenza entre organismos preeiros, detritívoros e descompoñedores. 
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S23. Sobre que nivel ou niveis tróficos actúan os descompoñedores? Xustifique a res-
posta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S24. Pense: o seguinte gráfico mostra dúas pirámides tróficas dun mesmo ecosiste-
ma, unha de número de individuos e outra de biomasa.  

  

� Que é a biomasa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Por que o aspecto das pirámides é diferente?  
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2.6 As especies cambian no tempo: evolución 

2.6.1 Os fósiles 

Os fósiles (do latín fossile, o que se extrae da terra) son restos de seres vivos que viviron 
en épocas xeolóxicas pasadas. A ciencia que se dedica ao seu estudo é a paleontoloxía. 
Xeralmente os fósiles atópanse en rochas sedimentarias, porque este tipo de rochas non 
sufriu procesos, como poden ser altas temperaturas e fortes presións, que provocarían a 
destrución dos fósiles. Cando nun lugar determinado atopamos unha concentración eleva-
da de fósiles considerámolo como depósito fosilífero. 

Os fósiles máis coñecidos son os restos de esqueletos, cunchas e coirazas de animais, e 
tamén as impresións en carbón de plantas. Xa que logo, os restos fósiles non son só aque-
les provenientes das partes duras petrificadas das devanditas criaturas; considéranse tamén 
como fósiles os seus restos sen alterar, moldes e bioconstrucións, e as pegadas da activi-
dade que deixaron en diferentes substratos sedimentarios ou orgánicos (morada, repouso, 
alimentación, predación, etc.). Nun caso extremo, o petróleo, fluído composto por hidro-
carburos de orixe orgánica, considérase tanto rocha sedimentaria como fósil químico. 

 A fosilización é o proceso polo que se conservan restos de seres vivos ou das súas acti-
vidades vitais nas rochas.  

Cando un organismo morre, o seu destino normal é descomporse e desaparecer. Ten 
que suceder algo especial para que este organismo, ou polo menos unha parte del, se con-
serve, non se descompoña e se mineralice. Hai moitos factores que descompoñen os orga-
nismos unha vez mortos, factores tanto biolóxicos (bacterias), como químicos ou mecáni-
cos. En esencia, o que debe suceder é que os restos orgánicos queden protexidos nunha 
área de sedimentación, e que esta sedimentación teña lugar do xeito máis rápido posible. 
Mediante a mineralización substitúense os compostos orgánicos do organismo morto por 
substancias inorgánicas. Os minerais habitualmente implicados neste proceso son o sílice, 
o carbonato cálcico, a pirita, os fosfatos e os sulfatos.  
 

 

� 

 

� 

 

Na calidade da fosilización influirán, ademais da velocidade, outros factores, como o tipo 
de sedimento (os fósiles están máis protexidos se o sedimento é de gran fino, como por 
exemplo as arxilas), e o tipo de ambiente en que se atopa a área de sedimentación (en am-
bientes acuáticos é menor a presenza dos factores de destrución). 

2.6.2 Fósiles característicos 

Coñécense unhas 300 000 especies fósiles, ou sexa, o 20 % do número de especies viven-
tes coñecidas e menos do 6 % das que probablemente existan. É un número moi escaso se 
consideramos que o rexistro fósil abrangue desde hai 3 500 millóns de anos ata hoxe. 
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Se a conservación dos fósiles fose aceptablemente boa, sería previsible que o número de 
especies fósiles superase en moito o número das especies actuais.  

Dos fósiles coñecidos destacan uns poucos que, polas súas especiais características 
(distribución xeográfica ampla, abundancia, facilidade de identificación, rápida evolución 
e desaparición) achegan información sobre a idade dos sedimentos nos que se atopan ou o 
medio en que se produciu a fosilización. Son os fósiles característicos ou guía: 

���� Trilobites: un grupo de artrópodos mariños que viviu durante toda a era primaria ou 
Paleozoico (uns 300 millóns de anos). Son o grupo fósil máis diverso e nel inclúense 
arredor de 5 000 especies coñecidas. Con formas e tamaños moi variables (desde uns 
poucos milímetros ata case 90 centímetros de diámetro) eran criaturas nadadoras ou 
reptantes, e a súa alimentación era preeira ou depredadora. 

 

���� Ammonites: foron moluscos cefalópodos, como os polbos e as luras, con cunchas 
externas enrodeladas e de simetría bilateral. Viviron nos mares paleozoicos e mesozi-
cos (na era secundaria), desde o Devónico ata o Cretáceo, nadando e cazando lenta-
mente nas augas pouco profundas. Algúns exemplares chegaron ata os dous metros 
de diámetro. 

 

���� Nummulites: eran grandes foraminíferos (un tipo de protozoos cunha estrutura de 
carbonato de calcio con buratos polos que saen pseudópodos para os seus despraza-
mentos), cunha cuncha formada por un disco plano de dous a catro centímetros de 
diámetro. Viviron nos mares quentes do hemisferio norte durante o Mioceno (período 
da era terciaria). Ao morreren fóronse amoreando non fondo oceánico formando xigan-
tescos depósitos de sedimentos.  

2.6.3 A evolución dos seres vivos 

Probas da evolución 

Os fósiles son unha das probas máis importantes da evolución dos seres vivos. Pero hai 
outras, baseadas en diversas disciplinas: 

� Paleontoloxía: permiten reconstruír a historia evolutiva dunha especie a partir dun an-
tepasado común mediante formas fósiles intermedias. 

� Anatomía comparada: consiste en comparar a forma corporal de especies distintas e 
illadas entre si, atopando indicios anatómicos de descender dun antepasado común res-
pecto ao que variaron ao longo do tempo. 

� Embrioloxía: baseadas en que todos os vertebrados, nos seus primeiros estadios em-
brionarios, son moi semellantes entre si. Estas semellanzas van desaparecendo consonte 
avanza o desenvolvemento, ao tempo que aparecen as características de cada especie. 
Deste xeito, o desenvolvemento embrionario reflicte o desenvolvemento evolutivo. 

� Bioloxía molecular: todos os seres vivos comparten o mesmo material xenético (ADN) 
e presentan uniformidade na composición química e no metabolismo celular. Canto 
máis próximas evolutivamente sexan dúas especies maior similitude terán na súa biolo-
xía molecular. 

Hoxe, o proceso da evolución como mecanismo da orixe á enorme diversidade de formas 
vivas é un feito aceptado. Máis controvertido é explicar satisfactoriamente como sucede.  
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Ao longo da historia a diversidade biolóxica foi explicada polas seguintes teorías: 

Teorías fixistas e creacionistas 

O creacionismo fixista afirma que as especies biolóxicas foron creadas por Deus separa-
damente (creacionismo) e que permanecen inalterables no tempo (fixismo). Están basea-
das nunha interpretación literal da Biblia e non son teorías científicas. 

Teorías evolucionistas clásicas 

� Teoría de Lamarck ou lamarckismo (século XVIII): afirma que os organismos, como 
resultado da súa actividade e do uso ou desuso de certos órganos, tenden a desenvolve-
los ou a perdelos respectivamente, e que esta característica adquirida durante a vida do 
individuo é herdada polos seus descendentes (herdanza de carácteres adquiridos).  

 

   

Actualmente a teoría lamarckista da evolución está descartada. É certo que o uso ou desuso de certos órganos pode provocar 
que se desenvolvan máis ou menos ao longo da vida do individuo, pero hoxe sabemos que estas características adquiridas non 
poden pasar aos descendentes destes organismos. En case douscentos anos, non se puido atopar nin unha soa proba da her-
danza destas características, e actualmente temos unha explicación coherente do motivo: os cambios non afectan ao material 
xenético das células reprodutoras dese individuo, así que non poden ser transmitidas aos seus descendentes. 

 

� Teoría de Darwin e Wallace, ou darwinismo (século XIX): di que en cada xeración os 
individuos dunha mesma especie amosan características diferentes entre si (variabilida-
de natural). Algunhas características que se herdan proporcionan a certos individuos 
vantaxes sobre os demais (por exemplo, á hora de buscar alimento ou de ocultarse dos 
depredadores). Como os recursos dispoñibles para a poboación son limitados, só aque-
les individuos con características vantaxosas sobrevivirán e transmitirán as súas propias 
características aos seus descendentes. Darwin chamou á súa teoría evolución biolóxica 
por selección natural mediante a supervivencia do máis apto. O termo selección natu-

ral, elemento central da teoría, refírese a que o que actualmente chamariamos ambiente 
do organismo elimina (selecciona) os individuos cun nivel de adaptación menor.  

 

   

Dous aspectos importantes para salientar son: que as características aparecen na poboación independentemente de se son be-
neficiosas ou non para os individuos, e que estas características poden ser transmitidas aos descendentes, xa que afectan ao 
material xenético. 
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Teorías actuais 

Malia a aceptación do darwinismo, esta teoría non podía dar unha resposta satisfactoria 
aos interrogantes de como se transmiten os caracteres hereditarios de xeración en xera-
ción, ou cal é a causa da variabilidade das poboacións.  

� Teoría sintética ou neodarwinista. Houbo que esperar ao século XX para que ao dar-
winismo se lle engadiran os coñecementos da xenética mendeliana e da teoría cromo-
sómica da herdanza, facendo unha síntese destas. Esta nova teoría di:  

– A unidade evolutiva non é o individuo senón a poboación, xa que é aquí onde se 
presenta a variabilidade xenética.  

– En todos os individuos prodúcense mutacións ao chou, que causan variabilidade.  

– Ao haber variabilidade, a natureza actúa seleccionando os individuos mellor adapta-
dos. Estes individuos viven máis e teñen descendentes, que transmitiran mediante os 
seus xenes as características vantaxosas.  

– O proceso vaise repetindo de xeito que o carácter de vantaxe se vai impondo nas se-
guintes xeracións. 

Tanto o darwinismo como o neodarwinismo son teorías que sosteñen que os cambios 
evolutivos se producen como consecuencia da acumulación lenta e progresiva de pe-
quenas variacións. É unha evolución regular. 

� Teoría saltacionista, de Gould e Elddregde. O feito de que o rexistro fósil amose, en 
xeral, que as especies adoitan ter longos períodos sen cambios, interrompidos por perí-
odos curtos nos que acontecen moitos cambios evolutivos, indicaría que a evolución é 
un proceso irregular. 

 
 
 

Secuencia de actividades 

S25. Xustifique as características que debe ter un fósil guía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S26. Como se forma o petróleo? 
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S27. O Archaeopteryx é un fósil dun ave primitiva con características de réptil. Que 
demostra este fósil? A que grupo pertence este tipo de probas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S28. Busque no dicionario o que é un órgano homólogo e indique algún exemplo. Que 
proban? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S29. A porcentaxe de secuencias de aminoácidos (compoñentes das proteínas) de 
distintas especies idénticas á dunha das cadeas da hemoglobina humana son: 
lamprea 14 %; ra 54 %; galiña 69 %; rato 87 % e macaco 95 %. Que demostra 
isto? A que grupo pertence este tipo de probas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S30. Como explicaban os defensores das teorías creacionistas e fixistas a aparición 
de fósiles? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S31. Na película Waterworld, Costner é un individuo que vive nunha futura Terra to-
talmente acuática e que posúe branquias. Como o explicara un lamarckista? 
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S32. Darwin tomou o concepto de loita pola supervivencia das ideas de Thomas Malt-
hus, un economista contemporáneo que sostiña que a poboación humana au-
menta máis á présa que a produción de alimentos, o que, co tempo, levaría a 
unha loita pola supervivencia. Cal é a súa opinión? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S33. Moitos produtos químicos empregados na agricultura, como determinados funxi-
cidas, perden eficacia co tempo e deben ser substituídos por novos produtos. 
Como explicaría este feito un lamarckista? E un darwinista? 

Lamarckista Darwinista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S34. Cal é a orixe dos nomes sintética e neodarwinista desta teoría? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S35. Cales son as diferenzas entre as teorías darwinista e neodarwinista? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S36. Coas técnicas de clonación estanse a producir animais xeneticamente iguais. 
Como afectaría isto a unha hipotética evolución da especie clonada? 
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S37. Entre as especies actuais hai algunhas, como o náutilo, que permanecen esta-
bles durante millóns de anos, polo que se consideran como fósiles viventes. Cal 
das anteriores teorías evolutivas explica mellor este feito? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S38. Pense: desde un punto de vista evolutivo, as mutacións (cambios no ADN) son 
prexudiciais ou beneficiosas para os organismos? E para a especie? 
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3. Cuestionario de avaliación 
 

1. Os axentes xeolóxicos externos: 

� Son o vento e os axentes atmosféricos, pero non a auga nin os seres vivos. 

� Só actúan na zona máis superficial da Terra. 

� Teñen a súa orixe na enerxía solar. 

� Actúan nomeadamente creando relevo. 

2. Que é certo da estrutura da Terra? 

� Canto máis profundidade hai no interior da Terra maior é a presión e a tempe-
ratura, de xeito que o núcleo está en estado totalmente fundido. 

� A litosfera é unha capa sólida e ríxida, dividida en placas. 

� A división en codia, manto e núcleo procede de estudios de como é a propaga-
ción das ondas sísmicas. 

� Na endosfera non hai correntes convectivas. 

3. A teoría da deriva continental: 

� Erra ao considerar que o movemento continental fai illas e cadeas montañosas. 

� Foi enunciada tras a descuberta da expansión do fondo oceánico. 

� Erra ao considerar que os continentes se moven pola acción das forzas da gra-
vidade e a atracción da Terra e a Lúa. 

� Fala dun supercontinente (Panxea) que rompeu co tempo. 

4. As zonas de subducción: 

� É onde se crea litosfera oceánica. 

� Son zonas con moito vulcanismo e sismicidade. 

� Son características as fallas de transformación. 

� Son zonas con correntes convectivas descendentes. 

5. Son relacións interespecíficas: 

� As manadas de animais. 

� A simbiose. 

� O parasitismo. 

� As sociedades de insectos. 
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6. Unha rede trófica é: 

� Un conxunto de seres vivos relacionados pola súa alimentación. 

� Un conxunto de cadeas tróficas relacionadas. 

� Un conxunto de organismos que teñen un xeito similar de alimentarse. 

� Una forma de representar o fluxo de materia e enerxía nun ecosistema. 

7. Que é certo dos fósiles? 

� Que son restos de seres vivos que viviron en épocas pasadas. 

� Que todos eles son restos das partes duras do organismo (ósos, cunchas, etc). 

� Que poden aparecer en calquera tipo de rocha. 

� Que son sempre restos de animais (incluíndo o petróleo). 

8. Cal non é unha característica dun fósil-guía? 

� Ter unha ampla distribución xeográfica. 

� Ter un grande tamaño. 

� Ser abundante. 

� Que a súa aparición, evolución e extinción foi rápida en termos xeolóxicos. 

9. Cal é a orixe da variabilidade xenética dos seres vivos? 

� A selección natural. 

� A herdanza dos caracteres adquiridos. 

� As mutacións e a reprodución sexual. 

� A loita pola supervivencia. 

10. Que teoría evolutiva considera que a evolución dos seres vivos se realiza dun xeito descon-
tinuo: 

� O Lamarckismo. 

� A teoría sintética. 

� A teoría saltacionista. 

� O darwinismo 

. 


