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1. Os continentes 
O coñecemento completo das masas continentais e marítimas rematou nos tempos con-
temporáneos. A través dos séculos completouse o coñecemento e a distribución das terras 
e dos mares grazas ás viaxes mercantís e ás expedicións guerreiras e científicas. 

1.1 Europa 

Europa, máis ca un continente, é unha península de Asia. Ten unha extensión de 10 mi-
llóns de quilómetros cadrados. 

1.1.1 Características físicas de Europa 

� Costas moi articuladas. Os mares penetran profundamente; os entrantes e saíntes su-
cédense no seu perímetro costeiro. Como consecuencia, todos os países europeos están 
relativamente preto do mar.  

O recortado borde mariño de Europa orixina cabos, golfos, baías, rías, fiordes, arquipé-
lagos, penínsulas, tómbolos, marismas… 

Así mesmo, alternan os tramos costeiros baixos suaves cos altos e rochosos. A costa 
europea ofrece múltiples contrastes.  

� Variedade de paisaxes. No norte, o relevo é vello, de cumes suaves e desgastados; 
predominan os outeiros e as penechairas. No sur hai cordais de montañas novas e picos 
altos. Predominan os vales profundos e estreitos, pero tamén hai zonas chás e depre-
sións. No centro esténdese unha gran chaira, de oeste a leste, que completa a variada fi-
sionomía do continente europeo. 

 

Picos máis altos de Europa 
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1.1.2 Hidrografía  

En xeral, os ríos de Europa son moi diferentes en lonxitude e en caudal. Os ríos do leste e 
do centro son os máis longos e caudalosos do continente. Os ríos do oeste teñen curso 
máis curto. 

Os ríos que verten nos mares Mediterráneo, Negro e Caspio adoitan formar deltas na de-
sembocadura. Os ríos que van ao Atlántico desembocan en amplos estuarios.  

Principais ríos europeos (lonxitude en km) 

���� Volga 3.531 ���� Dniéster 1.352 

���� Danubio 2.860 ���� Rin 1.326 

���� Ural 2.428 ���� Dvina Setentrional 1.302 

���� Dniéper 2.201 ���� Elba 1.165 

���� Kama 2.032 ���� Dónetz 1.050 

���� Don 1.870 ���� Vístula 1.040 

���� Pechora 1.809 

 

���� Teixo 1.005 

1.1.3 A península Ibérica 

Relevo da Península 

O relevo ibérico é moi variado. Ten abundancia de montañas e mesetas de considerable al-
titude. España é o segundo país máis elevado de Europa, cunha media de 600 metros.  

O relevo peninsular está formado por estas unidades: 

� Meseta central: ocupa o centro da península. Está dividida polo cordal central, que se-
para a submeseta Norte da submeseta Sur. 

A submeseta Norte está regada pola cunca do Douro. A submeseta Sur está percorrida 
polos ríos Teixo e Guadiana, cos afluentes respectivos. Os montes de Toledo dividen a 
submeseta Sur.  

Estas son as montañas exteriores á meseta Central: 

– O macizo Galaico e os montes de León, ao noroeste.  

– O cordal Cantábrico, ao norte.  

– As montañas Vascas, ao nordeste. 

– Os Perineos , ao nordeste. 

– O sistema Ibérico, ao leste. 

– A serra Morena, ao sur. 

– O sistema Subbético e Penebético, ao sueste. 

� Depresións do Ebro e do Guadalquivir, no nordeste e no sur, respectivamente. 

O pico máis alto da Península é o Mulhacén (3.487 m). 

O máis alto de España é o Teide (3.718 m), en Tenerife. 
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Mapa físico da península Ibérica 

 

Os mares e as costas peninsulares 

As costas peninsulares son, en xeral, pouco articuladas, altas e rochosas pola proximidade 
ao mar dos sistemas montañosos. Están bañadas por tres mares: Cantábrico, Atlántico e 
Mediterráneo. 

O Cantábrico e o Atlántico son mares de fortes ondas, intensas correntes e amplas ma-
reas, que erosionan a costa e arrastran os depósitos sedimentarios.  

Pola contra, o Mediterráneo é moito máis tranquilo, con menor poder erosivo, xa que as 
ondas e as correntes son de menores proporcións; as mareas, de escasa amplitude. Isto ex-
plica a existencia de albufeiras no Mediterráneo. 

Outras diferenzas entre os mares ibéricos son a temperatura e a salinidade das augas. 
As do Cantábrico e do Atlántico son máis frías e menos salgadas, o que favorece a abun-
dancia de peixes. As augas do Mediterráneo son mornas e máis salgadas.  

 

Costas da península Ibérica, das illas Baleares e das Canarias 
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Hidrografía da península Ibérica 

Os ríos ibéricos son, en xeral, de escaso caudal e de réxime irregular, como consecuencia 
da escaseza e irregularidade das precipitacións na maior parte da península.  

Con todo, os ríos da Iberia húmida son máis caudalosos e teñen réxime máis regular 
que oss da Iberia seca, que no verán diminúen notablemente o caudal –estiaxe– por ausen-
cia de precipitacións.  

Ademais da súa extensión territorial, hai grandes diferenzas entre a vertente atlántica e 
a mediterránea: 

� Na vertente atlántica os ríos son máis longos e caudalosos e teñen réxime relativamente 
regular. A esta vertente pertence o Teixo (1.100 km), o río máis longo da península. 

� Os ríos da vertente mediterránea, agás o Ebro, son curtos e moi irregulares, pois nacen 
preto do mar e salvan no seu breve curso unha forte pendente.  

� No Sur e no Leste, de precipitacións escasas, os ríos teñen caudal moi baixo. 

� Os ríos cantábricos e atlánticos teñen, en xeral, caudais anuais máis elevados que oss 
ríos mediterráneos, quitado o Ebro, o río con máis caudal absoluto da península.  

 

Ríos da Península Ibérica 

 

O solo da península Ibérica 

O solo da península Ibérica está composto por tres tipos de terreos: 

� Terreos graníticos ou silíceos. Formados por granitos, xistos, gneis e cuarcitas. Orixi-
náronse nas eras arcaica e primaria e estendéronse pola metade occidental peninsular. 
Pola acción erosiva sufrida en millóns de anos, son redondeadas e con perfís suaves.  

� Terreos calcarios. Formáronse na era secundaria e estendéronse pola metade oriental 
da península. Presentan paisaxes secas e abruptas, con cristas de fortes pendentes e al-
tas superficies chairas. 
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– Terreos arxilosos. Orixináronse nas eras terciaria e secundaria. Estendéronse polo 
centro da península e polas depresións do Ebro e do Guadalquivir. Presentan suaves 
outeiros e extensas chairas.  

1.1.4 Galicia 

Relevo galego 

O conxunto de mares, penechairas, depresións e vales que compoñen o relevo de Galicia 
recibe o nome de macizo Galaico. Esta orografía ascende gradualmente de oeste a leste, 
acadando máis da metade do territorio unha altitude superior aos 400 m. 

Polo grande desgaste erosivo sufrido, o relevo galaico presenta, en xeral, formas redon-
deadas: montañas vellas e pendentes suaves. Non obstante, hai áreas máis ou menos ano-
vadas por mor dos movementos oroxénicos de era terciaria.  

A progresiva elevación oeste-leste inflúe no curso dos ríos galegos, pois esta inclina-
ción obrígaos a desembocar no océano Atlántico, caso do Miño, Ulla, Tambre… 

Estas son as unidades de relevo: 

� Cadeas costeiras: O Barbanza, O Castrove, O Morrazo, O Galiñeiro… 

� Fosa de Padrón-Tui: paralela á costa.  

� Chanzo de Santiago: zona amesetada de 200 a 400 m de altitude.  

� Serras setentrionais: Xistral, Faladoira… 

� Dorsal galega: serras da Loba, Cova da Serpe, Farelo, Faro, Testeiro, Suído… É a divi-
soria das augas entre a cunca do Miño e os ríos que verten no Atlántico. 

� Gran Penechaira galega: cara ao norte. Ten unha altitude media entre 500 e 600 m; es-
tá atravesada polo Miño. Nela están as depresións de Lemos, Sarria, Lugo e As Pontes.  

� Macizo Suroriental: cara ao sur. Serras de San Mamede, Queixa, Seca, Larouco… 

� Serras orientais: Os Ancares, O Courel, O Eixo, Segundeira… Aquí están as montañas 
máis altas de Galicia: Pena Trevinca (2.100 m) e Cabeza de Manzaneda (1.778 m). 

 

Corte esquemático do relevo galego 
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Mapa físico de Galicia 

Os solos de Galicia 

O solo galego é, xeoloxicamente, o máis antigo da península Ibérica. Forma parte do ma-
cizo Galaico. As rochas predominantes son o granito, a lousa e o xisto, que delimitan dúas 
rexións:  

� Rexión occidental, con predominio da cantaría, que ocupa aproximadamente as dúas 
terceiras partes da superficie de Galicia. 

� Rexión oriental, con predominio de lousas e xistos, que ocupan o resto.  

Outras rochas relativamente abundantes son: seixo, cuarcita, arxila, lignito e calcarias. 

As costas de Galicia 

As costas galegas están bañadas polo mar Cantábrico e polo océano Atlántico. Son as máis 
articuladas da península Ibérica, teñen numerosos cabos e caracterízanse polas rías. Hai, 
así mesmo, zonas altas con cantís e zonas baixas e areosas con fermosas praias.  

As rías formáronse a partir dun val fluvial asolagado polas augas do mar. Pódense cla-
sificar en: 

� Rías altas: curtas e encaixadas entre escarpadas serras. Sitúanse entre a costa asturiana 
e cabo Ortegal 

� Rías medias: con relevo circundante menos abrupto. Están entre os cabos Ortegal e Fis-
terra.  
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� Rías baixas: amplos portos naturais, de proporcións grandiosas e de relevo suave. Lo-
calízanse entre os cabos Fisterra e Silleiro. Na entrada e no interior de case todas as rías 
baixas hai illas, das que a máis extensa é a da Arousa. 

 

A costa de Galicia 

 

Hidrografía galega 

Existen numerosos ríos en Galicia porque hai chuvias invernais e moitos mananciais. Os 
ríos galegos caracterízanse por: 

� Abundante caudal, por mor das frecuentes chuvias. 

� Réxime regular: non obstante, a principios da primavera teñen o máximo caudal. Nos 
meses de verán, caudal mínimo. 

� Curso curto, pola proximidade das montañas ao mar. O Miño, con ser o máis longo, 
non pasa dos 350 quilómetros.  

� Leito encaixado e forte desnivel, ao iren por vales fondos e estreitos. 

Os ríos galegos desembocan no mar Cantábrico e no océano Atlántico. 

� Vertente cantábrica: ríos curtos e de réxime moi regular, con grandes desniveis e alta 
capacidade erosiva. Os principais son o Eo e o Navia, galego só no curso alto.  
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� Vertente atlántica: clasifícanse en catro grupos:  

– Ríos que desaugan nas rías atlánticas: Eume, Mandeo, Anllóns, Xallas, Tambre, 
Ulla, Lérez e Verdugo. 

– Cunca do Miño: ocupa case a metade da superficie galaica. O Miño nace na serra de 
Meira e desauga no Atlántico, entre Galicia e Portugal. Ten réxime regular.  

O afluente máis importante é o Sil, que nace no cordal Cantábrico e ten como 
afluentes principais o Bibei e o Cabe. Outros afluentes do Miño son Parga, Neira, 
Avia, Arnoia e Tea. 

– Cunca do Limia: o Limia nace en Antela, intérnase en Portugal e desauga no Atlán-
tico. 

– Afluentes do Douro: nacen en Galicia  e entran en Portugal para engrosar o Douro.  

 

Ríos de Galicia 

1.1.5 Lectura 

Rías, ríos e cantís 

Os fiordes de Noruega e as rías galegas non son accidentes xeográficos semellantes. As rí-
as fórmanse a partir dun val fluvial asolagado polo mar. Os fiordes, en troques, a partir 
dun val glaciar. As rías teñen un perfil en V con ladeiras suaves. Os fiordes téñeno en U 
con ladeiras moi verticais. Tamén son diferentes polas súas dimensións.  
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En Galicia, case todos os ríos son de réxime pluvial: o seu caudal depende fundamental-
mente da chuvia. O caudal dos ríos galegos é relativamente uniforme ao longo do ano, xa 
que non hai grandísimas diferenzas na cantidade de chuvia das distintas estacións.  

Os derramamentos das cadeas montañosas costeiras galegas chegan ata o mar e orixi-
nan cabos. Ás veces, as caídas ao mar son impresionantes, como na Capelada, preto de ca-
bo Ortegal, onde os cantís exceden os 600 m, case en vertical; son as escarpas máis eleva-
das de toda a costa occidental europea.  

 

Perfís comparativos de val fluvial e de val glaciar 

 

 

Lonxitude comparada dos principais ríos galegos 

 

1.1.6 Biografía 

Ramón Otero Pedrayo (1888–1976) 

Coñecido como o patriarca das letras galegas, foi un polígrafo e viaxeiro incansable que 
destaca en diversos campos da literatura (novela, teatro, poesía). Grande orador e ensaísta. 
Dirixiu as obras Historia de Galicia, e Gran enciclopedia galega (primeiro director). É 
autor tamén de Síntese xeográfica de Galicia e da Guía de Galicia. Foi profesor na Uni-
versidade de Santiago. Gran parte da súa vida pasouna no pazo de Trasalba, cerca de Ou-
rense, a onde acudían alumnos e investigadores. O pazo é actualmente casa museo. 
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Actividades propostas 

S1. Descubrimentos: 

� Como se foi coñecendo a superficie terrestre? 

� Que feitos axudaron a coñecela? 

S2. Europa: 

� Poña nun cadro as características físicas de Europa. 

� Clasifique en tres grupos os ríos europeos. 

� Observe nun atlas o mapa físico de Europa: fíxese no relevo e siga o trazado 
dos ríos. 

S3. Consulte no dicionario estes termos: arquipélago, baía, cabo, delta, esteiro, fior-
de, golfo, marisma e tómbolo. 

S4. Península Ibérica: 

� Observe no mapa o relevo, as costas e os ríos ibéricos. 

� Faga un esquema das unidades de relevo. 

� Clasifique e caracterice os mares que bañan as costas de España. 

S5. Ríos peninsulares: 

� Clasifique por vertentes e identifique os ríos peninsulares. 

� Como son os ríos da Iberia seca? E os da España húmida?  

S6. Clasifique en esquema os solos ibéricos. 

S7. Consulte e defina: cunca hidrográfica, réxime dun río, sedimento e vertente.  

S8. Galicia: 

� Observe os mapas de Galicia (físico, costeiro e fluvial), fixándose no relevo, 
nas costas e nos ríos. 

� Clasifique en esquema as unidades de relevo galaico.  

� Divida os solos de Galicia atendendo ás rochas predominantes.  

S9. Costas: 

� Como son as costas galegas? 

� Como se orixinaron as rías? 

� Que tipos de rías existen? 

S10. Ríos: 

� Caracterice os ríos galegos. 



 

Páxina 13 de 62 

 

 
 

� Clasifique os ríos galegos por vertentes e cuncas. 

S11. Que dúas grandes obras dirixiu Otero Pedrayo? 

S12. Busque nun dicionario o significado de: cantil, divisoria de augas e leito dun río.  
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1.2 Asia 

É o máis extenso dos continentes, cunha superficie aproximada de 44 millóns de km2. 

1.2.1 Características físicas 

� Relevo de configuración complicada: 

– Asia ten unha altitude media de 1.000 m e as máximas alturas da Terra. 

– Hai terras chás, como as siberianas ao norte, e altas mesetas e cordais no centro. 

– Macizos desgastados nas penínsulas de Arabia e Indostán. 

– No leste e no sueste, chairas fluviais entre montañas e mesetas que chegan ao Pacífi-
co, formando extensas penínsulas, como as de Corea, Indochina ou Malaca.  

– No océano Pacífico emerxen cumes de cadeas montañosas e forman arquipélagos, 
como o de Xapón, o de Filipinas e o de Indonesia.  

� Paisaxes variadas. Grandes contrastes xeográficos: elevados macizos montañosos, ex-
tensos desertos, inmensas chairas, selvas e costas recortadas con numerosas penínsulas.  

1.2.2 Hidrografía 

Os ríos asiáticos son longos e caudalosos. Os do norte desembocan no océano glacial Árti-
co e conxélanse durante o inverno. Na primavera, co desxeo, producen inundacións.  

No sur e no leste, os ríos atravesan selvas, grandes vales e inmensas chairas. 

Os grandes ríos que desembocan no Índico rematan en amplos deltas, como o Indo, o 
Ganxes, o Irawada e o Mecong. 

 

Picos máis altos de Asia 

O cordal do Himalaia ten cumes que superan os 8.000 m, como o Everest, o pico máis alto 
da Terra, o teito do mundo.  
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Lonxitude dos ríos asiáticos máis longos 

 

1.2.3 Lectura 

Pobos de Asia 

Asia alberga a maior variedade de pobos da Terra. Hai múltiples culturas, relixións e 
idiomas moi diferenciados. Algúns grupos humanos progresan, sobre todo nos vales e nas 
zonas costeiras. Os habitantes dos desertos e das estepas non superaron a súa primitiva 
condición de nómades e pastores.  

Na India danse os maiores contrastes raciais, culturais e relixiosos de Asia. Hai rexións 
superpoboadas con recursos alimenticios escasos e condicións sanitarias deficientes: a fa-
me e as epidemias causan numerosas mortes.  

 

  

Labrego chinés levando unhas mulleres 
nunha carreta 

Escena familiar xaponesa Escena dunha voda na India 
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1.3 África  

Cunha extensión de 30 millóns de quilómetros cadrados, África é o continente máis maci-
zo.  

1.3.1 Características físicas 

� Relevo uniforme: 

– Predominan as altas mesetas. No interior hai depresións (Chad, Sáhara, Kalahari, 
Congo) rodeadas de sistemas montañosos: montes Tibesti, montes de Kenia, Kili-
manxaro e montes Drakensberg. 

– Hai enormes fallas, como a que orixinou a zona dos grandes lagos, no leste do con-
tinente.  

� Selvas, sabanas e desertos: 

– África é o continente máis cálido: o ecuador atravésao polo centro. 

– Na África ecuatorial as temperaturas altas e as abundantes chuvias favorecen o de-
senvolvemento da selva, con moitas especies vexetais. Abundan as árbores de ma-
deiras nobres: caoba, ébano, palisandro…  

– Nos trópicos, a ausencia de chuvias orixina os desertos do Sáhara no norte e de Ka-
lahari e Namib no sur. 

– Entre os trópicos e o ecuador están as sabanas: zonas de cultivos (millo, sorgo, mi-
llo miúdo, algodón , cacahuete…). Aquí viven animais herbívoros, como antílopes, 
cebras, xirafas, hipopótamos, elefantes, rinocerontes… e carnívoros, como o león. 
Tamén abundan as aves zancudas e as avestruces.  

� Grandes lagos: 

– En África central hai grandes lagos (Vitoria, Tanganica, Malawi…) situados nunha 
extensa meseta, a uns 1.000 m de altitude. Dalgúns nacen ríos tan importantes como 
o Nilo e o Zaire.  

– É unha zona de vexetación abundante e variada fauna, onde se crearon parques 

– Naturais e reservas de animais.  

 

Picos máis altos de África 
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1.3.2 Hidrografía 

Os ríos africanos son, en xeral, pouco caudalosos. Só os da zona ecuatorial levan moita 
auga, como o Zaire, o segundo río máis caudaloso do mundo. 

Percorren largas penechairas, por iso teñen pouco poder erosivo. Pero salvan os desni-
veis das fallas e xeran espectaculares fervenzas, cono as de Vitoria no río Zambeze.  

 

Lonxitude dos ríos africanos máis longos 

1.3.3 Lectura  

Hai poucos miles de anos o que hoxe é deserto do Sahara era unha rexión con abundante 
vexetación, auga e poboacións humanas que deixaron fermosas mostras de arte pictórico 
rupestre. Tal ocorre no macizo montañoso do Tasili onde se pode apreciar debuxos con 
fauna da época e escenas de costumes e ritos máxicos daqueles pobos prehistóricos. 

 

Bois polícromos de Ibbaren no Tasili–n–Azier 

 

 

Actividades propostas 

S13. Resuma as características físicas de Asia. Como son os ríos asiáticos? 

S14. África: esquematice o relevo e a vexetación de África; como son os ríos africa-
nos? Describa os lagos. 

S15. Busque no dicionario e defina: fervenza.  
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1.4 América 

América esténdese desde o Ártico á Antártida, cunha lonxitude de 17.000 km e 42 millóns 
de km2 de extensión. En realidade, América está formada por dúas masas continentais uni-
das por un istmo. 

1.4.1 Características físicas 

� Grandes contrastes físicos: 

– Cordais de montañas novas de elevada altitude, situados preto do océano Pacífico e 
no sentido dos meridianos.  

– Cerca do Atlántico, e no mesmo sentido, os sistemas montañosos son máis vellos e 
menos elevados por mor da erosión.  

– No centro esténdense grandes chairas polas que escorren os principais ríos do conti-
nente e que desembocan maiormente no Atlántico. 

– En América do Norte hai extensos e profundos lagos, unidos ás veces por ríos e fer-
venzas.  

� Costas pouco recortadas: 

– As costas bañadas polo Atlántico adoitan ser baixas e suaves. As do Pacífico, altas e 
acantiladas, por estaren as cadeas montañosas cerca do mar.  

– Non obstante, hai zonas onde se articulan illas, penínsulas e cabos, como ocorre no 
noroeste de América do Norte.  

� Variedade de paisaxes: 

– Altos e longos cordais, como os Andes, ou extensas chairas, como as pampas, caren-
tes de toda vexetación arbórea. 

– Áreas de vexetación densa: a xungla do Amazonas en América do Sur.  

– Desertos áridos e profundos canóns: Gran Canón do Colorado en América do Norte.  

– Centos de illas no mar Caribe con solos moi fértiles: as Antillas.  

– Extensas illas no norte con vexetación escasísima: Terra de Baffin, arquipélago de 
Pany, Terra Vitoria… 

– Grandes lagos en América do Norte: Michigan, Winnipeg, Superior… 

 

Picos máis altos de América do Norte, de América central e de América do sur 
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O Altiplano 

O cordal dos Andes bifúrcase na rexión boliviano-peruana. Entre ambas as cadeas estén-
dese unha ampla meseta: o Altiplano, cunha altitude media de 4.000 metros. Pola latitude 
corresponderíalle a esta zona clima tropical. Pero debido á altura, ten clima temperado, 
cunha curta estación chuviosa no inverno e temperaturas baixas pola noite.  

 

Perfil do canal de Panamá 

O canal de Panamá construíuse para comunicar os océanos Atlántico e Pacífico. Así os 
barcos non teñen que bordear necesariamente as costas americanas. 

Foi inaugurado en 1914 e está dotado de esclusas: compartimentos con porta de entrada e saída, 
que se constrúen nun canal de navegación para que os barcos poidan pasar dun tramo a outro de 
diferente nivel. Se se enche de auga o compartimento, o barco sobe ata o seguinte nivel. Baleiran-
do o espazo, o barco baixa.  

1.4.2 Hidrografía 

Os ríos americanos son longos e caudalosos; teñen as cuncas máis amplas do globo. O 
Amazonas, o río máis caudaloso do mundo, desemboca nun grande estuario. A masa de 
auga doce penetra uns 40 km no Atlántico.  

Algúns ríos teñen que salvar fortes desniveis e forman impresionantes fervenzas. En 
América do Norte destacan as do Niágara, entre os lagos Erie e Ontario. En Sudamérica, o 
Salto do Anxo, con case 1.000 m de altura.  

� En América do Norte hai tres vertentes hidrográficas: 

– No Ártico desembocan os ríos que permanecen xeados boa parte do ano.  

– No Atlántico verten ríos moi longos e caudalosos: o San Lourenzo, nun grande es-
tuario; o Missisipi e o río Grande, no golfo de México. 

– Ao Pacífico van os ríos máis curtos e de escaso caudal, xa que nacen nas montañas 
Rochosas, cerca do océano.  

� En América do Sur hai dúas vertentes hidrográficas: 

– Ao Atlántico levan as augas ríos moi longos e caudalosos: Orinoco, Amazonas e os 
ríos Paraná, Paraguai e Uruguai, que forman o estuario do río da Prata. 

– No Pacífico desembocan ríos mais curtos e de forte pendente, pois os Andes están 
cerca do mar.  
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Lonxitude dos ríos americanos máis longos 

 
 
 

Actividades propostas 

S16. América: 

� Por que se di que América ten grandes contrastes físicos? 

� Como son as costas americanas? 

� Que é o Altiplano? 

S17. Consulte nun dicionario, se é preciso, e defina "canón". 

S18. Ríos: 

� Como son os ríos de América? 

� Vertentes hidrográficas de América do Norte. 

� Vertentes hidrográficas de América do Sur. 
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1.5 Oceanía 

Oceanía é un conxunto de numerosas illas espalladas polo océano Pacífico. Son máis de 
10.000, que podemos agrupar en: 

� Australia. 

� Terras oceánicas.  

Australia é un continente macizo e pouco recortado, formado principalmente por grandes 
chairas. Ten case oito millóns de km2. 

1.5.1 Características físicas de Australia 

� Relevo uniforme: 

– Case toda Australia é un enorme macizo amesetado de 300 m a 500 m de altitude. 

– As únicas montañas de Australia están no leste: Alpes australianos, vella cadea mon-
tañosa que chega aos 2.000 metros.  

– Desde o golfo de Carpentaria ata a Gran Baía hai unha ampla depresión con algúns 
ríos e lagos. 

� As terras oceánicas: 

Están formadas por numerosísimas illas espalladas polo Pacífico; destacan Nova Gui- 
nea e Nova Celandia. Gran parte das illas son coraleiras.  
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1.6 As rexións polares 

Son as zonas máis frías do planeta: a rexión Ártica e a Antártida.  

� O Ártico: 

Está formado por un grande océano rodeado polas terras setentrionais de Europa, Amé-
rica e Asia, así como por numerosas illas das que Grenlandia é a maior.  

O océano glacial Ártico está sempre cuberto por unha capa de xeo de espesor variable: 
3,5 m por termo medio. 

� A Antártida: 

É un continente duns 14 millóns de km2, cuberto por unha capa de xeo de grosor entre 
3.000 e 4.000 metros. 

 

Perfil da Antártida (a Antártida é un continente máis extenso que Europa) 

 
 
 

Actividades 

S19. Oceanía e rexións polares: 

� Como se clasifican as illas de Oceanía? 

� Como é o relevo de Australia? 

� En que se diferencia o Ártico da Antártida? 
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2. Clima  

2.1 A atmosfera 

A atmosfera, capa de aire que rodea a Terra, é imprescindible para a vida no planeta: filtra 
os raios solares e protexe os seres vivos das radiacións prexudiciais. Nas capas baixas pro-
dúcense as precipitacións e os ventos, necesarios para a existencia de vexetais e animais.  

A atmosfera subministra o aire necesario para calquera forma de vida, e está estrutura-
da en capas: troposfera, estratosfera e ionosfera.  

 

Capas da atmosfera.  
Na atmosfera orixínanse os elementos que constitúen o clima. Exterior á atmosfera é a exosfera. 

2.1.1 Tempo e clima 

� Tempo: é o estado da atmosfera nun momento e lugar determinados, producido polos 
fenómenos meteorolóxicos: temperatura, presión do aire, ventos e precipitacións. 

� Clima é o estado medio da atmosfera ao longo do ano e para o mesmo lugar, é dicir, a 
sucesión das mesmas circunstancias meteorolóxicas segundo as estacións. 

A ciencia que estuda o tempo chámase meteoroloxía. A climatoloxía estuda o clima.  
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Factores e elementos do clima 

Os tipos de climas están determinados por factores xeográficos e elementos meteorolóxi-
cos. Factores xeográficos son a latitude, altitude, proximidade ao mar, formas topográficas 
e correntes mariñas. Os elementos meteorolóxicos que constitúen o clima son a temperatu-
ra, a presión atmosférica, os ventos, a humidade e as precipitacións.  

� Temperatura: mídese co termómetro e está determinada por: 

– A latitude, da que depende a perpendicularidade dos raios solares: perpendiculares 
no Ecuador e moi inclinados nas zonas polares.  

– As estacións: ao longo delas varía a duración dos días e das noites e, por tanto, ta-
mén as horas de sol. 

– As horas do día, que orixinan, normalmente, as temperaturas máximas nas primeiras 
horas da tarde e mínimas na mañanciña.  

– A altitude, que fai diminuír as temperaturas. Estímase, en xeral, que por cada 160 m 
de altura a temperatura baixa un grao.  

– O mar, que atenúa as diferenzas entre as temperaturas máximas e as mínimas nos 
lugares próximos á costa.  

 

Zonas climáticas terrestres 

  

� Isotermas: son liñas que une os puntos xeográficos que teñen igual temperatura. O 
ecuador térmico é a isoterma correspondente ás temperaturas medias máximas. 

 

Isotermas de xaneiro 
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Isotermas de xullo 

 
 

 

Mapa de isotermas de Galicia 

 
 

� Efecto foehn. Cando as nubes cargadas de humidade chocan contra un obstáculo mon-
tañoso, tentan superalo e descargan a auga en forma de chuvia ou neve. Na outra ver-
tente da montaña hai menos humidade, menos precipitacións e máis temperatura.  

 

Efecto foehn 
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� A corrente do golfo: inflúe na fachada occidental do continente europeo. Grazas a ela 
o clima é, en xeral, máis moderado nesta zona ca nas costas do Atlántico oriental situa-
das na mesma latitude. 

 

Corrente do Golfo 

  

Presión atmosférica 

Presión atmosférica é o peso do aire en relación coa superficie. A unidade de presión é o 
milibar. A presión normal, ao nivel do mar, é de 760 mm, equivalente a 1.013 milibares. A 
presión baixa ao aumentar a temperatura, a humidade do aire, a altitude do lugar e tamén 
cando se produce unha acumulación de aire. 

 

Isóbaras son as liñas que enlazan os puntos xeográficos con igual presión atmosférica. 

 

� O barómetro: é un aparello que mide as variacións da presión e pode axudar a facer 
predicións do tempo. O máis común na actualidade é o barómetro que mide presións en 
virtude das alturas. Ás veces utilízanse barómetros de columna de mercurio. 

O barómetro de mercurio foi inventado por Torricelli, científico italiano do século 
XVII. Nunha praia, Torricelli encheu de mercurio un tubo de vidro de case un metro de 
lonxitude. Tapou o extremo aberto cun dedo e inverteu o tubo, metendo o extremo co 
dedo nun recipiente de mercurio. Ao soltar o dedo, o mercurio do tubo descendeu neste 
ata uns 760 mm.  
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A columna de mercurio non baixou máis porque a atmosfera exerce presión na superfi-
cie do mercurio do recipiente igual á da columna do mercurio e equilíbranse. 

Os ventos  

Son correntes de aire froito de diferenzas de presión. As masas de aire móvense desde os 
centros de altas presións –anticiclóns– aos de baixas presións –borrascas–. A velocidade 
do vento mídese co anemómetro. O cataventos sinala a dirección. Os ventos poden ser: 

� Constantes: sopran durante o ano na mesma dirección. 

� Periódicos: sopran alternativamente nun ou noutro sentido durante certo tempo. 

� Variables: son os producidos polas perturbacións atmosféricas creadas polas frontes.  

� Locais: teñen intensidade irregular, case sempre sopran nunha mesma dirección. Son 
característicos de certas comarcas.  

A temperatura quenta o aire en contacto coa superficie, faise así máis lixeiro e ascende. O 
seu lugar é ocupado polo aire frío, máis pesado, que se quentará novamente e ascenderá. 
Son as correntes de convección, causa do movemento das masas de aire que orixinan os 
ventos. O aire húmido é máis lixeiro e seco. 

� Ciclóns e anticiclóns: o ciclón, depresión ou borrasca é unha zona de baixas presión, 
xerada polo aire quente ao ascender. O anticiclón é unha zona de altas presións, xerada 
polo aire ao descender. 

  

Correntes de convección Ventos dominantes na península Ibérica 

 

� Brisas costeiras. 

  

Na costa, as terras quecen e arrefrían máis cás augas, por iso, polo día a temperatura da terra é máis elevada ca a do 
mar. O aire situado sobre a superficie terrestre ascende e orixina unha depresión que atrae o aire situado sobre a superfi-
cie marítima. É a brisa de mar. Á noite ocorre xustamente o contrario: brisa de terra 
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Nalgunhas zonas costeiras moi batidas polo vento mareiro a vexetación alí existente 
adoita buscar mecanismos de defensa para se protexer e subsistir. Por exemplo, os to-
xos acóchanse formando unhas típicas matas que o vento esvara sen poder penetralas. 
Se por calquera causa se abre unha fenda na planta, esta aos poucos días fica desfeita 
pola acción do vento. 

� Ventos alisios. Na zona ecuatorial, pola alta temperatura que sofre a superficie terres-
tre, o aire requéntase moito e ascende. Prodúcese unha zona de baixas presións perma-
nentes ás que se dirixen os ventos desde as altas presións tropicais. Son os ventos cons-
tantes alisios. Nas capas altas da atmosfera sopran ventos en sentido contrario: contraa-
lisios. 

 

Ventos alisios e contraalisios 

2.1.2 Lectura 

Un dos fenómenos atmosféricos máis fermosos é o arco da vella, orixinado pola descom-
posición da luz ao atravesar as gotas da chuvia . 

Dende o piñeiredo de Vilanoviña  
o arco da vella ergueuse a beber,  

tanta sede tiña  
que fixo sorrindo un vó de andoriña  
e foi dun esguello nun río a caer. 
Ó sentir da auga a caricia leda  

espallouse en néboa pola tarde mol  
e enchéndose dela colgou na robleda  
seu pano de cores tinguido de sol. 

 

O arco da vella nun poema de X. Álvarez Limeses Arco da vella. Óleo de Bello Piñeiro 
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Actividades propostas 

S20. Atmosfera. Resuma estes contidos: 

� Funcións da atmosfera. 

� Capas atmosféricas. 

� Diferencie tempo e clima.  

S21. Clima: 

� Que factores xeográficos inflúen no clima? 

� Que elementos meteorolóxicos configuran o clima? 

� Que causas determinan a temperatura? 

S22. Defina: anticiclón, borrasca, fronte, milibar e presión atmosférica.  

S23. Complete: 

� A presión atmosférica normal, ao nivel do mar, é de [_____________], equiva-
lente a [_____________]. 

� A presión atmosférica baixa, se aumenta a temperatura, [_____________], a 
[_____________] e cando hai [_____________] 

� O barómetro serve para [_____________] 

� Os ventos móvense desde as [_____________] ás [_____________]. 

S24. Clasifique os tipos de ventos. 
 

2.1.3 Circulación xeral atmosférica 

A atmosfera está formada por masas distintas de aire que non se mesturan. As dúas masas 
fundamentais en cada hemisferio son: 

� Aire tropical quente. 

� Aire polar frío. 

A superficie de contacto entre dúas masas é unha fronte. As zonas afectadas polo paso da 
fronte son de perturbacións e orixinan un cambio de tempo. 

Fronte polar 

A fronte polar separa, na zona temperada, o aire tropical do aire polar, que se introduce en 
forma de cuña por debaixo do aire máis lixeiro. A fronte presenta ondulacións: linguas de 
aire quente que se introducen no aire frío; corresponde ás distintas perturbacións (borras-
cas) da fronte. 
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Representación dunha fronte 

 

Humidade e precipitacións 

� Humidade absoluta: é a cantidade de vapor de auga que contén a atmosfera nun mo-
mento determinado. 

� Humidade relativa: é a proporción entre o vapor de auga contido na atmosfera e a can-
tidade máxima que podería conter ata chegar á saturación. 

A condensación por arrefriamento do vapor de auga atmosférica orixina as nubes. De se-
guir o arrefriamento, fórmanse pingas de auga, que se unen entre si, aumentan de grandor 
e peso, e caen en forma de precipitacións: chuvia, neve ou sarabia.  

O pluviómetro mide a cantidade de auga que cae nun lugar.  

 

Tipos de nubes 

 

���� Isohietas anuais da península Ibérica. 
As isohietas son as liñas que unen os puntos que te-
ñen a mesma precipitación media . 
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Mapa mundial de precipitacións 

 

O ciclo hidrolóxico ou ciclo da auga 

Para entender como funciona este curioso mecanismo natural, de extraordinaria incidencia 
no clima, no relevo e nos seres vivos, debemos diferenciar: 

� Os compartimentos ou lugares onde se localizan as grandes masas de auga: océanos, 
glaciares, subsolo, lagos e ríos. A atmosfera e os seres vivos tamén conteñen auga.  

� Os fluxos, intercambios entre uns compartimentos e outros. As transferencias entre os 
estados sólido, líquido e gasoso da auga son constantes. Realízanse mediante procesos 
cíclicos, como a evaporación e as precipitacións. 

 

Ciclo da auga 

 

Só dispoñemos do 1% aproximado da auga doce do 
mundo. O resto está nos glaciares e nos casquetes 
polares 
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2.1.4 Os climas da Terra  

Os climas, en xeral, correspóndense coas zonas climáticas: na zona tórrida predominan os 
climas cálidos; na zona temperada, os climas temperados; nas zonas polares, os climas frí-
os. Con todo, existen excepcións pola intervención doutros factores climáticos.  

 

Climas da Terra 

 

 

Tipos de climas 

���� Climas cálidos 

– Ecuatorial: temperaturas constantes e moi altas (media: 25º C), nubosidade e humidade perma-
nentes, abundantes precipitacións ao longo do ano. 

– Tropicais: de sabana (tropical húmido, con estación seca e temperaturas altas), monzónico 
(temperaturas elevadas, cunha estación seca no inverno e outra húmida –estación das chuvias– 
no verán) e desértico (escasísima humidade e chuvias case nulas. Grandes contrastes de tem-
peratura entre o día e a noite).  

���� Climas temperados  

– Mediterráneo: veráns cálidos e secos, invernos suaves e chuviosos 

– Oceánico: invernos suaves e veráns frescos, nubosidade e humidade constantes, as chuvias 
predominan no inverno. 

– Continental: invernos fríos e longos, veráns cálidos, primavera e outono curtos, chuvias no ve-
rán.  

���� Climas fríos 

– Siberiano: invernos moi fríos e longos. 

– Polar: practicamente sen verán, invernos de oito ou nove meses, moi fríos; precipitacións sem-
pre en forma de neve.  

– De alta montaña: a temperatura diminúe un grao por cada 160 m de elevación. 

Climogramas 

Son gráficos que representa a evolución das temperaturas e das precipitacións nun lugar 
determinado ao longo do ano. A temperatura exprésase en graos celsius e as precipitacións 
en milímetros. 
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Climogramas de distintos tipos de climas 

 

Meteoroloxía 

É a ciencia que estuda a atmosfera e os meteoros ou fenómenos atmosféricos, como o ven-
to, a chuvia, a neve, o arco da vella, o raio... É moi importante para a agricultura, para o 
turismo, a navegación aérea e marítima e para a pesca 

Os meteorólogos utilizan aparellos que subministran datos para poder prognosticar con 
certa seguridade o tempo que haberá en períodos máis ou menos longos.  

Os postos de observación e recepción de datos –estacións meteorolóxicas– sitúanse en 
puntos estratéxicos da superficie terrestre e en barcos meteorolóxicos. Tamén hai satélites 
artificiais especializados en análises e fotografías de fenómenos climatolóxicos que facili-
tan o labor das persoas que prognostican o tempo. 

Os datos meteorolóxicos, como temperaturas, precipitacións, vento, humidade e presión 
atmosférica tabúlanse para estudar e predicir o tempo.  

   

Aparellos meteorolóxicos 
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Os monzóns 

Durante o verán as terras asiáticas manteñen sempre temperaturas superiores ás do océano 
Índico. Isto orixina unha zona permanente de baixas presións, que atraen os ventos carga-
dos de humidade –monzóns de verán– procedentes do océano. É a estación das chuvias.  

Pola contra, no inverno fórmanse as baixas presións no océano, por ter temperaturas 
máis altas cás do continente. En consecuencia, os ventos secos sopran constantes desde a 
terra ao mar –monzóns de inverno– . É a estación seca. 

 

Mapa dos monzóns 

  
 

Actividades propostas 

S25. Auga: 

� En que se diferencia a humidade absoluta da relativa? 

� Que feitos inflúen no ciclo da auga? 

S26. Transforme en esquema o cadro dos tipos de climas. 

S27. Que representa un climograma? 

S28. Emparelle: 

� Termómetro Presión atmosférica  

� Barómetro Dirección vento  

� Anemómetro Cantidade de chuvia  

� Cataventos Temperatura  

� Pluviómetro Velocidade do vento  
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S29. Complete: 

Liñas Unen 

���� Isóbaras  

���� Isohietas  

���� Isotermas  
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2.2 Climas da península Ibérica 

A maior parte da península é unha alta meseta rodeada de elevadas montañas, que a illan 
das influencias mariñas e provocan grande oscilación térmica e sequidade, típicas do clima 
interior.  

No inverno, por mor das baixísimas temperaturas, fórmanse zonas anticiclónicas que 
orixinan ventos fríos e secos. No verán as altas temperaturas do interior crean áreas de 
baixas presións e ventos húmidos e cálidos que corren desde a periferia ao interior. 

O clima das zonas costeiras cantábrica e atlántica é húmido e de temperaturas suaves, 
dulcificado pola corrente do Golfo. 

A costa mediterránea, bañada por un mar máis cálido có océano Atlántico e sometida á 
influencia dos calorosos ventos procedentes de África, ten veráns calorosos e secos e in-
vernos suaves e relativamente chuviosos. 

Ademais dos factores xeográficos, o elemento meteorolóxico que máis inflúe nos cam-
bios de tempo na península Ibérica é a rotación sobre ela das distintas masas de aire: o an-
ticiclón dos Azores e as borrascas atlánticas ao norte do mesmo, o anticiclón invernal de 
Centroeuropa, o anticiclón do norte de África e as borrascas mediterráneas.  

 

 

Climas da península Ibérica. As tres Iberias. 
Dirección predominante dos ventos. A maior ou menor 
cantidade de precipitacións anuais inflúe na división cli-

mática peninsular. 

 
 

  

Precipitacións medias anuais. 
Amplitude térmica (ºC). Amplitude térmica é a diferenza 

entre as temperaturas máximas e as mínimas. 
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Actividades propostas 

S30. Península Ibérica: 

� Observe os mapas climáticos da península Ibérica. 

� Que climas se dan na península Ibérica? 

� Que ventos sopran, habitualmente, nela?  

� Pola cantidade de chuvia recibida, hai tres Iberias. Cales son?  
 

2.2.1 Clima de Galicia 

O tempo en Galicia é, en xeral, húmido e de temperaturas suaves, o que corresponde a un 
clima de transición entre o clima oceánico e o mediterráneo. 

Case todo o litoral ten características propias do clima oceánico. Gran parte do interior 
ten características propias do clima oceánico-continental. A Galicia do sur e sueste tenas 
de clima mediterráneo. 

Tamén hai factores xeográficos que orixinan certa diversidade climática. A disposición 
do relevo inflúe na distribución das precipitacións, pois os ventos húmidos do suroeste -
vento mareiro- , procedentes do Atlántico, ao chocaren contra a Dorsal Galega, descargan 
a maior parte da humidade en forma de chuvia. No seu camiño cara ao leste xa non volven 
achar outro obstáculo montañoso importante ata as serras Surorientais, onde descargan o 
resto da humidade. A zona comprendida entre ambos os dous sistemas montañosos recibe 
menos precipitacións: é a máis seca do país. Estes ventos do suroeste sopran preferente-
mente de outono a abril, a época máis chuviosa do ano. 

Na franxa cantábrica costeira predominan no verán os ventos do noroeste e producen 
abundante nubosidade de estancamento. Na penechaira Galega sopran a miúdo no inverno 
os ventos fríos do nordeste, que varren as nubes. 

A corrente do Golfo, que baña as costas galaicas, acrecenta a humidade e dulcifica as 
temperaturas; inflúe menos no interior.  

Galicia, pola situación xeográfica na zona temperada, ten clima de tipo oceánico en xe-
ral. Non obstante, cerca da costa, as temperaturas son suaves e as precipitacións oscilan 
entre os 1.500 mm e os 2.000 mm. No interior, as temperaturas son máis extremas e as 
precipitacións non chegan aos 1.000 milímetros. 

 

Perfil de Galicia, de oeste a leste. Zonas de precipitacións máximas e mínimas. 
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O anticiclón das illas Azores 

O anticiclón dos Azores inflúe moito nos cambios de tempo en Galicia. No verán sitúase 
ao norte e impide a penetración das borrascas atlánticas da fronte polar, que raras veces 
nos afectan. No inverno, o anticiclón desprázase máis ao sur, deixa penetrar as borrascas e 
hai abundantes precipitacións. A variación climática prodúcese cando: 

� A fronte polar está ao sur: é inverno, tempo húmido. 

� A fronte polar está ao norte: é verán, tempo seco. 

En Galicia, no verán, domina a situación anticiclónica, con ceos despexados. No inverno 
domina a situación ciclónica ou borrasca, con nubes e chuvias. En Galicia, verán e inverno 
están ben definidos e contrastados. Non ocorre así na primavera o outono, moi inestables 
normalmente. 

   
 

Gradación climática 

En Galicia hai gradación climática desde a zona occidental á oriental. Os valores da ampli-
tude térmica van aumentando ao afastarse da costa, así como o número de meses con défi-
cit de precipitacións. Os cultivos axéitanse ás condicións climáticas. 

Amplitude térmica anual en Galicia (º C): é a dife-
renza entre as temperaturas medias do mes máis 
quente e as do mes máis frío. 

 

 

Déficit de precipitacións 

En Galicia as precipitacións superan, na maior parte do ano, a perda de auga dos solos por 
transpiración das plantas e por evaporación. Con todo, nalgunhas zonas, de veráns longos 
e calorosos, a evaporación supera as precipitacións. Nos vales do Miño e do Sil, por 
exemplo, hai déficit de auga durante cinco meses. 

En Galicia chove moito, non obstante, compren obras de rega para algunhas comarcas, 
pois o solo non retén no verán a cantidade de auga necesaria para as plantas. 
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Déficit de precipitación anual en Galicia. Número de meses con déficit de precipitación 

 

Climogramas de Galicia 

 
 

Xunqueira–Viveiro Serra do Invernadoiro 

 
 

  

O Xipro (Ancares) Mabegondo–A Coruña 
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Lourizán–Pontevedra Monte Aloia-Tui 

 

Microclimas 

Algunhas comarcas de Galicia teñen factores climáticos específicos, diferentes do clima 
xeral da zona circundante: microclima. 

Os microclimas de Galicia permiten cultivos propios de clima mediterráneo ou subtro-
pical, como as laranxeiras e as oliveiras. 

Consecuencias do clima en Galicia  

� En Galicia os solos reciben abundantes chuvias invernais, pero no verán padecen a se-
ca, pola evaporación e a permeabilidade das terras.  

� O ríos levan moita auga durante case todo o ano. 

� O clima favorece a vexetación abundante, de árbores caducifolias principalmente. 

� O clima inflúe no asentamento e distribución da poboación. 

� A diversidade climática determina variedade de construcións. 

� Os veráns adoitan ser longos e relativamente calorosos, favorecen os incendios fores-
tais. 

Meteogalicia 

É un organismo encargado de predicir o tempo en Galicia. Ten sede en Santiago de Com-
postela e válese dos datos meteorolóxicos –precipitacións, temperatura, forza e dirección 
do vento, e presión atmosférica– obtidos nas estacións meteorolóxicas de Galicia. 

Unhas estacións son automáticas recollen datos que se envían a Meteogalicia. Noutras 
estacións os datos obtéñense manualmente. Así mesmo, hai globos sonda de helio que as-
cenden ata os 25 km e transmiten datos recollidos a distintas alturas. 

 A información é procesada nos computadores do Centro de Supercomputación de Ga-
licia. Os meteorólogos, tras comprobacións e análises, emiten os prognósticos do tempo. 
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Rede de estacións meteorolóxicas de Galicia. 

 
 
 

Actividades propostas 

S31. Galicia: 

� Como é, en xeral, o clima galego? 

� Describa as zonas e características climáticas de Galicia. 

� Que factores xeográficos afectan especialmente a Galicia? 

� Que elemento meteorolóxico é decisivo no clima de Galicia? Por qué ? 

S32. Climogramas: 

� Observe os climogramas correspondentes a algunhas localidades galegas. 

� Que consecuencias se derivan do clima de Galicia? 

S33. Defina: transpiración das plantas. 



 

Páxina 42 de 62 

 

2.2.2 Lectura  

Os hórreos  

Unha construción típica galega, claramente motivada polas características do noso clima, é 
o hórreo, empregado para gardar o millo e outros froitos, aireados e protexidos da humi-
dade. Ao longo da xeografía galega presenta singulares variantes adaptadas ás característi-
cas climáticas e tipos de cultivos. 

O hórreo recibe distintos nomes segundo as comarcas: canastro, piorno, cabazo, caba-
ceiro, sequeiro, cabana, palleira, graneira ... 

A representación máis antiga que se conserva 
dun hórreo en Galicia data do século XIII. Ató-
pase nas Cantigas de Santa María, de Afonso 
X o Sabio. 
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3. Resumo dos contidos  
Os continentes 

O coñecemento do planeta (masas continentais e mariñas) foi lento. Axudaron a exploralo 
as viaxes mercantís e as expedicións guerreiras e científicas.  

Europa: 10 millóns de km 2 

� Características físicas: 

– Costas moi articuladas: case todos os países están cerca do mar. 

– Numerosos cabos, illas, golfos, rías, arquipélagos… 

– Contrastes na costa: tramos baixos alternan cos rochosos. 

– Variedade de paisaxe: vello e desgastado no norte.  

– Cordais altos e desgastados no sur. Tamén hai chairas. 

– Centro: gran chaira de oeste a leste.  

� Hidrografía: 

– Ríos do leste e do centro: os máis longos e caudalosos do continente.  

– Ríos do oeste: máis curtos.  

– Ríos que verten nos mares Mediterráneo, Caspio e Negro: deltas. 

– Ríos do Atlántico: amplos estuarios. 

A península Ibérica 

� Relevo: moi variado. Unidades: 

– Meseta Central:  

– Dividida polo cordal Central: submesetas Norte e Sur. 

– Submeseta Norte: regada polo Douro. 

– Submeseta Sur: bañada polo Teixo e Guadiana. Dividida polos montes de Toledo. 

– Montañas exteriores á meseta Central: 

– Macizo Galaico e montes de León. 

– Cordal Cantábrico. 

– Montañas Vascas. 

– Pireneos. 

– Sistema Ibérico. 

– Serra Morena. 

– Sistemas Subbético e Penebético. 

– Depresións do Ebro e do Guadalquivir. 

�  Mares e costas peninsulares:  

– Costas ibéricas: pouco articuladas, bañadas polo Cantábrico, Atlántico e Mediterrá-
neo. 

– Cantábrico e Atlántico: fortes ondas, intensas correntes e amplas mareas. Erosionan 
e arrastran materiais. Augas frías e pouco salgadas: abundancia de peixes. 
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– Mediterráneo: ondas e correntes menores. Mareas pouco amplas. Menor poder ero-
sivo. Augas menos frías e máis salgadas.  

� Hidrografía: ríos de escaso caudal e réxime irregular. Hai diferenzas: 

– Vertente atlántica: ríos máis longos e caudalosos. Réxime máis regular.  

– Vertente mediterránea: curtos e irregulares, agás o Ebro. 

– No sur e leste, os ríos teñen caudal moi baixo. 

– Ríos cantábricos e atlánticos: caudais anuais máis elevados.  

� Solos da península Ibérica: 

– Terreos graníticos ou silíceos.Terreos calcarios.Terras arxilosas. 

Galicia  

� Relevo: macizo Galaico. Formas redondeadas. A progresiva elevación oeste-leste obri-
ga a moitos ríos a desembocar no Atlántico. 

Unidades de relevo: 

– Cadeas costeiras. 

– Fosa Padrón-Tui. 

– Chanzo de Santiago. 

– Serras Setentrionais. 

– Dorsal Galega. 

– Gran Penechaira galega. Depresións de Lemos, Sarria, Lugo e As Pontes. 

– Macizo Suroriental. 

– Serras Orientais. 

� Solos: 

– Galicia occidental: cantaría ou granito. 

– Galicia oriental: lousa e xisto. 

� Costas: bañadas polo Cantábrico e o Atlántico. Son as máis articuladas da Península. 
Numerosos cabos e rías. 

� Rías: vales fluviais asolagados polo mar. Altas. Medias. Baixas: illas na entrada e no 
interior. 

� Hidrografía: 

– Os numerosos ríos galegos caracterízanse por: abundante caudal, réxime regular e 
curso curto. 

– Vertentes: cantábrica e atlántica (catro grupos: ríos que desembocan nas rías atlánti-
cas, cunca do Miño, cunca do Limia e afluentes do Douro). 

Asia: 44 millóns de km 2. O continente máis extenso 

� Características físicas: 

– Relevo de configuración complicada: 

– Terras chás ao norte e cordais ao sur. 

– Macizos desgastados: penínsulas de Indostán e Arabia. 

– Chairas fluviais entre montañas. Mesetas no leste e sueste. 

– Emerxen arquipélagos no Pacífico. 
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– Paisaxes variadas: grandes contrastes xeográficos.  

� Hidrografía: ríos longos e caudalosos. 
 

– Os ríos do Ártico conxélanse boa parte do ano. 

– Os do sur atravesan selvas e inmensas chairas.  

– Os ríos grandes do Índico rematan en deltas.  

África: 20 millóns de km 2 

� Relevo uniforme: 

– Altas mesetas con altitude media de 750 m. 

– No interior, depresións rodeadas de altas montañas. 

– Enormes fallas no leste: Grandes Lagos. 

� Selvas, sabanas e desertos: 

– África ecuatorial: temperaturas altas; fortes chuvias: selvas. 

– Trópicos: desertos por ausencia de chuvias.  

– Entre trópicos e ecuador: sabanas.  

� Grandes Lagos: situados en extensa meseta, a 1.000 m de altitude.  

� Hidrografía: en xeral, ríos pouco caudalosos, agás os da zona ecuatorial. Percorren pe-
nechairas. Os desniveis das fallas producen fervenzas. 

América: 42 millóns de km 2. Desde o Ártico á Antártida 

� Características físicas: 

– Grandes contrastes físicos: 

– Cordais montañosos novos ao longo da costa do Pacífico. 

– Cerca do Atlántico: sistemas montañosos vellos.  

– Grandes chairas no centro. 

– En América do Norte: grandes lagos.  

– Costas pouco recortadas: 

– Costas atlánticas: baixas e suaves.  

– Costas do Pacífico: altas e acantiladas.  

– Zonas no noroeste con illas, penínsulas, cabos e golfos. 

– Variedade de paisaxes: 

– Contraste de altos cordais (Andes) e extensas chairas (pampas). 

– Xunglas do Amazonas en América do Sur. Desertos con profundos canóns en 
América do Norte.  

– Illas fértiles no mar Caribe. Extensas illas peladas en América do Norte.  

� O Altiplano: alta meseta entre as cadeas montañosas dos Andes, que se bifurcan na re-
xión boliviano-peruana. Clima temperado pola altitude (4.000 m de media). 

� Hidrografía: ríos longos e caudalosos. Algúns salvan fortes desniveis, fervenzas.  

– América do Norte: tres vertentes: 

– Vertente do Ártico, con ríos conxelados moitos meses. 
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– Vertente do Atlántico: ríos longos e caudalosos.  

– Vertente do Pacífico: curtos e pouco caudalosos.  

– América do Sur:  

– Vertente atlántica: ríos moi longos e caudalosos. 

– Vertente do Pacífico: ríos curtos con fortes pendentes.  

Oceanía: conxunto de máis de 10.000 illas do Pacífi co 

� Australia e terras oceánicas. Características físicas: 

– Australia: 

– Relevo uniforme. Macizo amesetado de 300-500 m de altitude.  

– Montañas só ao leste.  

– Gran depresión desde a baía de Carpentaria ata a Gran Baía. 

– Terras oceánicas:  

– Numerosas illas do Pacífico: Nova Guinea, Nova Celandia… 

– Moitas illas son coraleiras. 

As rexións polares: a rexión ártica e a Antártida 

– O Ártico:  

– Océano rodeado polas terras setentrionais de Europa, América e Asia; tamén por 
Grenlandia. 

– Cuberto de capa de xeo de espesor variable (3,5 m de media) 

– A Antártida: 14 millóns de km2. Cuberta por capa de xeo de 3.000 a 4.000 m de es-
pesor.  

Atmosfera: capa de aire que envolve a Terra 

� Imprescindible para a vida no planeta: 

– Filtra os raios solares.  

– Protexe das radiacións prexudiciais. 

� Capas: troposfera, estratosfera, ionosfera. Exterior á atmosfera: exosfera. 

Tempo e clima 

� Tempo: estado da atmosfera nun momento dado nun lugar determinado. 

� Clima: estado da atmosfera ao longo do ano para o mesmo lugar.  

� A meteoroloxía estuda o tempo. 

� A climatoloxía estuda o clima. 

� Factores e elementos do clima: 

– Factores xeográficos: latitude, altitude, proximidade ao mar, formas topográficas e 
correntes mariñas. 

– Elementos meteorolóxicos: temperatura, presión atmosférica,ventos, humidade e 
precipitacións.  

� Temperatura. Está determinada por: a latitude, as estacións, as horas do día, a altitude, 
o mar.  
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– Termómetro: mide a temperatura.  

– Isoterma: liña que une os puntos xeográficos que teñen igual temperatura.  

– Ecuador térmico: isoterma correspondente ás temperaturas medias máximas.  

� Presión atmosférica: peso do aire en relación coa superficie. Unidade: milibar. 

– Presión normal: 760 mm, equivalente a 1.013 milibares. 

– Baixa a presión: se aumenta a temperatura, a humidade do aire, a altitude do lugar. 
Tamén se hai acumulación de aire.  

– Barómetro: mide a presión atmosférica.  

� Os ventos: correntes de aire orixinadas polas diferenzas de presión. 

As masas de aire móvense desde os centros de altas presións –anticiclóns- aos de bai-
xas presións –borrascas-. 

Os ventos poden ser: 

– Constantes: alisios e contraalisios. 

– Periódicos. 

– Variables. 

– Locais. 

– Brisas costeiras:  

– Brisa de mar: os días cálidos, do mar á terra.  

– Brisa de terra: pola noite, da terra ao mar.  

– Ventos alisios: sopran desde as altas presións tropicais á zona ecuatorial. 

– Contraalisios: sopran en sentido contrario, nas altas capas da atmosfera. 

Circulación atmosférica 

� En cada hemisferio hai dúas capas de aire que se mesturan: 

– Aire tropical quente. 

– Aire polar frío. 

� As superficies de contacto son frontes: perturbacións que orixinan cambios de tempo. 

� A fronte polar separa, na zona temperada, o aire tropical do aire polar: borrasca. 

� Humidade e precipitacións: 

– Humidade absoluta: cantidade de vapor de auga que contén a atmosfera nun momen-
to determinado. 

– Humidade relativa: proporción entre o vapor de auga contido na atmosfera e a canti-
dade máxima que podería conter.  

� Condensación: arrefriamento do vapor de auga, que pode orixinar nubes ou chuvia.  

� Pluviómetro: mide a cantidade de chuvia que cae nun lugar. 

� Ciclo da auga: fluxo ou intercambio entre os compartimentos de auga: 

– Transferencias entre os estados sólido, líquido e gasoso. 

– Mediante procesos cíclicos: precipitacións e evaporación. 
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Tipos de climas 

� Climas cálidos: 

– Ecuatorial.  

– Tropicais: de sabana, monzónico e desértico. 

� Climas temperados: 

– Mediterráneo 

– Oceánico. 

– Continental. 

� Climas fríos: 

– Siberiano. 

– Polar. 

– De alta montaña. 

� Climograma: gráfico que representa a evolución das temperaturas e das precipitacións 
nun lugar ao longo do ano. 

Climas da península Ibérica 

� Oceánico. 

� Continental. 

� Mediterráneo. 

Ademais dos factores xeográficos, inflúe nos cambios de tempo da península Ibérica a ro-
tación sobre ela das distintas masas de aire:  

� Anticiclón dos Azores. 

� Borrascas atlánticas. 

� Anticiclón invernal de Centroeuropa. 

� Anticiclón do norte de África. 

� Borrascas mediterráneas.  

Climas de Galicia 

� En xeral, tempo húmido e de temperaturas suaves: clima de transición entre clima oce-
ánico e continental. 

– No litoral: clima oceánico. 

– No interior: clima oceánico-continental. 

– No sur e sueste: clima mediterráneo.  

� A elevación oeste-leste propicia máis precipitacións na fachada atlántica ata a dorsal 
Galega. 

� O anticiclón dos Azores inflúe no clima de Galicia: 

– No inverno, está ao sur e deixa acercar a fronte polar: tempo húmido. 

– No verán, está máis ao norte e impide o acercamento da fronte polar.  
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Consecuencias do clima 

� Os sol reciben moita auga.  

� Pola evaporación da auga e a permeabilidade dos solos, hai seca estival. 

� Os ríos levan auga todo o ano. 

� Vexetación abundante. 

� Densidade e espallamento da poboación. 

� A secura estival favorece os incendios forestais.  

Meteogalicia 

Organismo para prognosticar o tempo en Galicia. 
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4. Test de autoavaliación  
 

1. Os continentes e os océanos fóronse descubrindo lentamente, grazas a: 

� Viaxes mercantís. 

� Expedicións guerreiras. 

� Expedicións científicas. 

� Viaxes mercantís, expedicións científicas e guerreiras.  

2. Europa, península de Asia, ten unha extensión de: 

� 100 millóns de km2. 

� 20 millóns de km2. 

� 10 millóns de km2. 

� 8 millóns de km2. 

3. O relevo ibérico pódese estruturar arredor de: 

� Depresión do Ebro. 

� Macizo Galaico. 

� Cordal Central. 

� Meseta Central. 

4. As costas de Galicia teñen unha característica case exclusiva: as rías, que poden ser: 

� Altas. 

� Baixas. 

� Altas e baixas. 

� Altas, medias e baixas. 

5. A canle de Panamá funciona grazas a: 

� Reclusas. 

� Inclusas. 

� Escusas. 

� Esclusas. 
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6. No sueste asiático os monzóns sopran verán e inverno… 

� Os monzóns de verán sopran na estación seca.  

� Os monzóns de inverno sopran na estación chuviosa.  

� Os monzóns de verán e inverno sopran na mesma dirección. 

� Os monzóns de verán e inverno orixinan unha estación chuviosa e outra seca 
respectivamente.  

7. Os microclimas son: 

� Climas de poucos quilómetros. 

� Climas específicos, diferentes do clima xeral da zona circundante. 

� Clima que dura pouco tempo. 

� Clima que cambia subitamente. 

8. O clima oceánico ten: 

� Invernos fríos e longos. 

� Grandes contrastes de temperatura.  

� Invernos suaves e veráns frescos. 

� Veráns moi chuviosos e invernos secos.  

9. A capa exterior á atmosfera chámase: 

� Estratosfera. 

� Ionosfera. 

� Troposfera. 

� Exosfera. 

10. Autocualifíquese no coñecemento desta unidade: 

� Sobresaliente. 

� Notable. 

� Ben/suficiente. 

� Insuficiente.  
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5. Solucionario  

5.1 Solución das actividades 

S1.  

� A superficie terrestre foise coñecendo moi de vagar.  

� Axudaron a coñecela: 

– As viaxes mercantís. 

– As expedicións guerreiras. 

– As expedicións científicas.  

S2.   

� Características físicas de Europa: 

– Costas moi articuladas: 

– Case todos os países están cerca do mar.  

– Numerosos accidentes xeográficos: cabos, illas, golfos, rías, arquipéla-
gos. 

– Contrastes na costa: tramos baixos fronte a zonas rochosas. 

– Variedade de paisaxe: 

– Vello e desgastado no norte. 

– Cordais altos e desgastados no sur. Tamén existen chairas. 

– Gran chaira, de oeste a leste. 

� Ríos europeos: 

– Ríos do leste e do centro: os máis longos e caudalosos do continente. 

– Ríos do oeste: os máis curtos. 

– Ríos que desembocan no Mediterráneo, Caspio e Negro: rematan en deltas.  

� Resposta persoal. 

S3.  

� Arquipélago. Conxunto de illas próximas unhas ás outras e, moitas veces, con 
características xeográficas similares.  

� Baía. Penetración do mar na costa, de extensión considerable e de entrada an-
cha, menor có golfo. 

� Cabo. Sector da costa que se adianta no mar máis có resto do litoral. 

� Delta. Terreo sedimentario, xeralmente de forma triangular, que se forma na 
desembocadura dalgúns ríos. 

� Esteiro. Zona da costa onde desemboca un río e que queda cuberta pola prea-
mar.  
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� Fiorde. Depresión do continente asolagada pola mar profunda e estreita, de 
marxes acantiladas e sinuosas, formada por un glaciar na era cuaternaria. 

� Golfo. Porción grande de mar que se adentra na terra, xeralmente de forma se-
micircular e abertura longa. 

� Marisma. Terreo ao nivel do mar que está case sempre enlagado e cheo de la-
ma ao ser cuberto polas augas mariñas nas preamares.  

� Tómbolo. Istmo de area que une unha antiga illa ao continente. 

S4.  

� Unidades de relevo: 

– Meseta Central: altitude media de 600 m. 

– Dividida polo cordal Central: submeseta Norte e submeseta Sur. 

– Submeseta Norte: regada polo Douro. 

– Submeseta Sur: bañada polo Teixo e Guadiana cos afluentes respecti-
vos.  

– Dividida polos montes de Toledo. 

–  Montañas exteriores á meseta Central: macizo Galaico e montes de León, 
cordal Cantábrico, montañas Vascas, Pireneos, sistema Ibérico, serra More-
na, e sistemas Subbético e Penebético. 

– Depresións do Ebro e do Guadalquivir. 

� Mares e costas peninsulares: Cantábrico, Atlántico e Mediterráneo. 

– Cantábrico e Atlántico: fortes ondas, intensas correntes e amplas mareas. 
Erosionan e arrastran materiais. Augas frías e pouco salgadas: abundancia 
de peixes. 

– Mediterráneo: ondas e correntes menores. Mareas pouco amplas. Menor 
poder erosivo. Augas menos frías e máis salgadas.  

S5.  

� Vertentes: 

– Atlántica: Tambre, Ulla, Miño, Douro, Teixo, Guadiana e Guadalquivir. 

– Mediterránea: Segura, Xúquer, Turia, Ebro, Llobregat e Ter. 

– Cantábrica: Eo, Navia e Nalón. 

� Os ríos da Iberia seca son curtos, de réxime irregular e caudal baixo.  

� Os ríos da España húmida teñen caudal elevado, réxime regular. Os da vertente 
cantábrica son curtos.  

S6.  

� Terreos graníticos ou silíceos.  

� Terreos calcarios. 

� Terras arxilosas.  
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S7.  

� Cunca hidrográfica. Territorio entre montañas que envía as augas a un deter-
mina do lago ou o mar.    

� Réxime dun río. Conxunto de variacións experimentadas polo caudal dun curso 
de auga. 

� Sedimento. Material sólido deixado pola auga dun río, no curso baixo. 

� Vertente (hidrográfica). Conxunto de cuncas que verten as súas augas a un 
mesmo mar. 

S8.  

� Unidades do relevo galaico: 

– Cadeas costeiras. 

– Fosa Padrón-Tui. 

– Chanzo de Santiago. 

– Serras Setentrionais. 

– Dorsal Galega. 

– Gran Penechaira galega. Depresións de Lemos, Sarria, Lugo e As Pontes. 

– Macizo Suroriental. 

– Serras Orientais. 

� Solos de Galicia, por tipos de rochas: 

– Galicia occidental: cantaría ou granito. 

– Galicia oriental: lousa e xisto. 

S9.   

� As costas galegas son moi articuladas.  

–  Teñen numerosos cabos e illas. 

–  As zonas altas e rochosas alternan coas baixas e areosas.  

–  Caracterízanse polas rías.  

� As rías formáronse así: 

– Un val fluvial afundiuse. 

– As augas do mar asolagaron o espazo afundido. Feito favorecido polo au-
mento do nivel das augas naquela época.  

� Existen tres tipos de rías: altas, medias e baixas (con illas na entrada e no inte-
rior). 

S10.  

� Os numerosos ríos galegos caracterízanse polo abundante caudal, o réxime re-
gular e o curso curto. 
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� Vertentes e cuncas: cantábrica e atlántica (catro grupos: ríos que desembocan 
nas rías atlánticas, cunca do Miño, cunca do Limia e afluentes do Douro). 

S11.  

Otero Pedrayo dirixiu a Historia de Galicia e, mentres viviu, a Gran enciclopedia 
gallega (actualmente Gran enciclopedia galega). 

S12.  

� Cantil. Lugar de forte pendente pola actuación das forzas erosivas ou tectóni-
cas; acantilado. 

� Divisoria de augas. Liña imprecisa que serve de separación ás cabeceiras de 
correntes de auga que van a distintas cuncas ou sistemas fluviais. 

� Leito dun río. Lugar por onde discorre a auga dun río; madre.  

S13.  

� Relevo de configuración complicada: 

– Terras chás ao norte e cordais ao sur. 

– Macizos desgastados: penínsulas de Indostán e Arabia. 

– Chairas fluviais entre montañas. Mesetas no leste e sueste. 

– Emerxen arquipélagos no Pacífico. 

– Paisaxes variadas: grandes contrastes xeográficos.  

� Os ríos asiáticos son longos e caudalosos: 

– Os ríos do Ártico conxélanse boa parte do ano. 

– Os do sur atravesan selvas e inmensas chairas.  

– Os ríos grandes do Índico rematan en deltas.  

S14.  

� Relevo uniforme e vexetación de contrastes: 

– Altas mesetas con altitude media de 750 m. 

– No interior, depresións rodeadas de altas montañas. 

– Enormes fallas no leste: Grandes Lagos. 

� Vexetación: selvas, sabanas e desertos: 

– África ecuatorial: temperaturas altas; fortes chuvias: selvas. 

– Trópicos: desertos por ausencia de chuvias.  

– Entre trópicos e ecuador: sabanas. 

� Ríos africanos: 

– En xeral, ríos pouco caudalosos, agás os da zona ecuatorial. 

– Percorren penechairas.  

– Os desniveis das fallas producen fervenzas. 

� Resposta libre.  
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S15.  

� Fervenza. Caída de auga desde certa altura, provocada polo desnivel existente 
no leito dun río. 

S16.  

� América presenta grandes contrastes físicos porque ten: 

– Cordais montañosos novos ao longo da costa do Pacífico. 

– Cerca do Atlántico: sistemas montañosos vellos.  

– Grandes chairas no centro. 

– En América do Norte: grandes lagos.  

� As costas americanas son pouco recortadas: 

– Costas atlánticas: baixas e suaves.  

– Costas do Pacífico: altas e acantiladas.  

– Zonas no noroeste con illas, penínsulas, cabos e golfos. 

� O Altiplano é unha alta meseta entre as cadeas montañosas dos Andes, que se 
bifurcan na rexión boliviano-peruana. Clima temperado pola altitude (4.000 m 
de media). 

S17.  

� Canón. Val estreito e longo de paredes verticais formadas xeralmente por un 
río.  

S18.  

� Os ríos de América son longos e caudalosos. Algúns salvan fortes desniveis, 
fervenzas.  

� Vertentes hidrográficas de América do Norte:  

– Vertente do Ártico, con ríos conxelados moitos meses. 

– Vertente do Atlántico: ríos longos e caudalosos.  

– Vertente do Pacífico: curtos e pouco caudalosos.  

� Vertentes de América do Sur:  

– Vertente atlántica: ríos moi longos e caudalosos. 

– Vertente do Pacífico: ríos curtos con fortes pendentes. 

S19.  

� As illas de Oceanía pódense clasificar en: 

– Australia.  

– Terras oceánicas: 

� O relevo de Australia é uniforme:  

– Macizo amesetado de 300 m a 500 m de altitude. 
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– Montañas só ao leste.  

– Gran depresión desde a baía de Carpentaria ata a Gran Baía. 

� O Ártico é un océano. A Antártida é un continente. 

S20.  

� Funcións da atmosfera: 

–  Filtra os raios solares.  

– Protexe das radiacións prexudiciais. 

� Capas atmosféricas: 

– Troposfera,  

– Estratosfera,  

– Ionosfera. 

� Tempo: estado da atmosfera nun momento dado nun lugar determinado. 

� Clima: estado da atmosfera ao longo do ano e para o mesmo lugar.  

S21.  

� Factores xeográficos que inflúen no clima: latitude, altitude, proximidade ao 
mar, formas topográficas e correntes mariñas. 

� Elementos meteorolóxicos que configuran o clima: temperatura, presión atmos-
férica, ventos, humidade e precipitacións.  

� Determinan a temperatura: a latitude, as estacións do ano, as horas do día, a al-
titude e o mar.  

S22.  

� Anticiclón. Zona de altas presións. 

� Borrasca. Zona de baixas presións. 

� Fronte. Superficie de contacto entre dúas masas de aire que están a distinta 
temperatura. 

� Milibar. Unidade utilizada para medir a presión atmosférica.  

� Presión atmosférica. Forza que exerce a atmosfera sobre todos os corpos.  

S23.  

� A presión atmosférica normal, ao nivel do mar, é de 760 mm, equivalente a 
1.013 milibares. 

� A presión atmosférica baixa, se aumenta a temperatura, a humidade do aire, a 
altitude do lugar e cando hai acumulación de aire. 

� O barómetro serve para medir a presión atmosférica. 

� Os ventos móvense desde as altas presións (anticiclóns) ás baixas presións (bo-
rrascas). 
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S24.  

� Os ventos poden ser: constantes (alisios e contraalisios), periódicos, variables e 
locais. 

S25.  

� Humidade absoluta é a cantidade de vapor de auga da atmosfera. 

� Humidade relativa é a proporción entre a cantidade de vapor de auga que con-
tén a atmosfera e a que podería conter ata estar saturada. 

� No ciclo da auga inflúen as transferencias entre os estados sólido, líquido e ga-
soso, mediante procesos cíclicos: precipitacións e evaporación. 

S26.  

� Climas cálidos: ecuatorial e tropicais (de sabana, monzónico e desértico). 

� Climas temperados: mediterráneo, oceánico e continental. 

� Climas fríos: siberiano, polar e de alta montaña. 

S27.  

Un climograma representa a evolución das temperaturas e das precipitacións nun 
lugar durante un ano. 

S28.  

� Termómetro Presión atmosférica 2 

� Barómetro Dirección vento 4 

� Anemómetro Cantidade de chuvia 5 

� Cataventos Temperatura 1 

� Pluviómetro Velocidade do vento 3 

S29.  

Liñas Unen 

���� Isóbaras – Puntos xeográficos con igual presión atmosférica 

���� Isohietas – Puntos xeográficos de igual presión anual 

���� Isotermas – Puntos xeográficos que teñen igual temperatura 

S30.   

� En España danse os climas: oceánico, continental e mediterráneo. 

� Na península Ibérica sopran, habitualmente, os ventos do Atlántico Norte, do 
suroeste e do Mediterráneo. 

� Pola cantidade de chuvia recibida, hai tres Iberias ou zonas: Iberia húmida, Ibe-
ria seca e Iberia árida. 
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S31.  

� O clima de Galicia é, en xeral, húmido e de temperaturas suaves. Corresponde 
a un clima de transición entre o clima oceánico e o continental. 

� As características do clima de Galicia son: 

– Case todo o litoral ten características do clima oceánico. 

– Gran parte do interior ten características propias do clima oceánico-
continental. 

– A Galicia do sur e do sueste, de clima mediterráneo. 

� Ao clima de Galicia afectan especialmente dous factores xeográficos: 

– A distribución do relevo, ascendente de oeste a leste. 

– A corrente cálida do Golfo, que aumenta a humidade e dulcifica as tempera-
turas.  

� É decisivo no clima de Galicia o anticiclón das Azores: 

– Que se sitúa no verán na latitude da península Ibérica e impide a entrada 
das borrascas atlánticas. 

– Que está máis ao sur no inverno e permite que nos afecten as borrascas 
atlánticas. 

S32.  

� Do clima de Galicia derivan estas consecuencias:   

– Os solos reciben moita auga.  

– Pola evaporación da auga e a permeabilidade dos solos, hai secura estival. 

– Os ríos levan auga todo o ano. 

– Vexetación abundante. 

– Asentamento e distribución da poboación. 

– A secura estival favorece os incendios forestais.  
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5.2 Test de autoavaliación  
 

1. Os continentes e os océanos fóronse descubrindo lentamente, grazas a: 

�  

�  

�  

� Viaxes mercantís, expedicións científicas e guerreiras.  

2. Europa, península de Asia, ten unha extensión de: 

�  

�  

� 10 millóns de km2. 

�  

3. O relevo ibérico pódese estruturar arredor de: 

�  

�  

�  

� Meseta Central. 

4. As costas de Galicia teñen unha característica case exclusiva: as rías, que poden ser: 

�  

�  

�  

� Altas, medias e baixas. 

5. A canle de Panamá funciona grazas a: 

�  

�  

�  

� Esclusas. 
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6. No sueste asiático os monzóns sopran verán e inverno… 

�   

�   

�  

� Os monzóns de verán e inverno orixinan unha estación chuviosa e outra seca 
respectivamente.  

7. Os microclimas son: 

�  

� Climas específicos, diferentes do clima xeral da zona circundante. 

�  

�  

8. O clima oceánico ten: 

�  

�   

� Invernos suaves e veráns frescos. 

�   

9. A capa exterior á atmosfera chámase: 

�  

�  

�  

� Exosfera. 

10. Autocualifíquese no coñecemento desta unidade: 

� Sobresaliente. 

� Notable. 

� Ben/suficiente. 

� Insuficiente. 
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6. Glosario 
 

A ���� Albufeira Lagoa litoral con auga salgada e separada do mar por un cordón de terra. 

 

���� Caudal absoluto  
Cantidade de auga que pasa nun segundo por un punto dado, nunha corrente de auga. Xeral-
mente exprésase en metros cúbicos (m3) por segundo. Se non se concreta o lugar de medi-
ción, trátase do caudal na desembocadura. C 

���� Condensación Acción e efecto de converter un vapor en líquido. 

 

E ���� Evaporación Acción e efecto de converter un líquido en vapor. 

 

F ���� Freático Dise das augas acumuladas no subsolo. 

 

S ���� Saturación Presenza no aire da maior cantidade posible de vapor de auga. 

 
 


