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Unidade 1. As rochas
A parte da Terra na que se dan as condicións para a existencia dos seres vivos recibe o nome de 
biosfera. A biosfera, á súa vez, está constituída pola litosfera (cortiza terrestre), a atmosfera (aire) e a 
hidrosfera  (auga). 

A  litosfera ou codia terrestre presenta dúas  zonas diferenciadas: a plataforma continental,  formada 
polos continentes, e a oceánica, debaixo dos océanos e mares.

O compoñente sólido da codia terrestre son as rochas.

As rochas están formadas pola mestura de varios materiais chamados minerais.

Tendo  en  conta  como  se  formaron  as  rochas  podemos  clasificalas  en  tres  grupos:  magmáticas, 
sedimentarias e metamórficas.

As  rochas magmáticas proceden da solidificación do magma.  Poden ser: plutónicas (p.e. granito) e 
volcánicas (p.e. basalto).

As rochas plutónicas  orixínanse cando o magma se solidifica no interior da Terra, no mesmo foco 
magmático, sen chegar a saír á superficie.

As rochas volcánicas orixínanse cando o magma se solidifica na superficie da Terra.

As  rochas sedimentarias proceden dos materiais depositados despois de sufrir  unha erosión e un 
transporte. Poden ser:  detríticas (areas, arxilas...),  químicas (estalactitas, estalagmitas...),  orgánicas 
(carbón, petróleo).

O  carbón procede  da  transformación  pola  acción  de  bacterias  e  fungos  de  restos  vexetais 
soterrados en augas pantanosas, nas que non existe  aire. 

Os tipos de carbón pódense clasificar en orde de maior a menor contido en carbono: antracita > 
hulla > lignito > turba.

O petróleo é unha substancia líquida de cor escura, de aspecto oleoso, menos densa que a auga, 
formada  por unha mestura de substancias químicas chamadas hidrocarburos.

O  petróleo  procede  da  transformación  de  restos  de  seres  vivos,  non   vexetais,  senón  seres  
microscópicos, que vivían en mares pouco profundos e que ao morrer,  se depositaron no fondo, 
descompoñéndose pola acción das bacterias.

As  rochas metamórficas son as que se forman a partir doutras sometidas a condicións de elevada 
presión e  temperatura. Son o gneis, lousa, mármore, etc. 

O proceso de transformación dunhas rochas noutras debido á presión ou á temperatura, recibe o 
nome de metamorfismo e pode ser rexional ou de contacto. 
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Os minerais son os compoñentes das rochas. 

Un mineral é unha sustancia natural, inorgánica, sólida, homoxénea, uniforme e con estrutura cristalina. 

Os minerais fórmanse pola acción de diversos axentes xeolóxicos internos e externos.

Os minerais  posúen  unhas  propiedades físicas que  permiten  identificalos:  densidade,  tenacidade, 
dureza,  cor, brillo, etc. 

Densidade: É a relación que existe entre a masa do mineral (medida en gramos) e o seu volume 
(medido en centímetros cúbicos). Exprésase en  g/cm3, kg/dm3, etc. 

Tenacidade: É a resistencia que ofrece un mineral á súa rotura.

Fraxilidade: É a facilidade coa que un mineral se pode romper.

Dureza: É a resistencia a ser raiado. 

Exfoliación: É a propiedade dalgúns minerais de dividirse en láminas ou escamas.

Cor: Para coñecer a verdadeira cor dun mineral é preciso raialo ou reducilo a po. A cor da  raia ou 
do po é a do propio mineral.

Brillo: É o aspecto que presenta a superficie dun mineral cando reflicte a luz coa que é  iluminado. 
Pode ser: metálico, vítreo, diamantino, etc. 

Transparencia: é a capacidade de deixar pasar a luz. Segundo deixen pasar a toda, unha parte ou 
ningunha luz poden ser transparentes, translúcidos e opacos.

A utilización dos minerais é moi ampla: construción, abonos, alimentación, industria, decoración, etc.

Os minerais clasifícanse en: metalíferos, chamados así porque se utilizan para a obtención de metais 
non metalíferos como as xemas e pedras  preciosas 
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Unidade 2. O solo
O solo  é a parte superficial da litosfera resultado da meteorización das rochas e da acción dos 
seres vivos.

Se pode afirmar que a cuberta vexetal do solo sustenta a vida posto que é a base da alimentación de 
numerosas especies; intervén no ciclo da auga e, xa que logo, no clima; evita a erosión; frea o avance 
do efecto invernadoiro e enriquece a atmosfera de osíxeno. 

Os  compoñentes básicos do solo son  materia mineral (minerais resultantes da desintegración das 
rochas), materia orgánica (é o humus producido pola descomposición dos  restos de seres vivos e dos 
seus excrementos) aire e auga. 

Cada solo ten unhas propiedades que lle proporcionan unhas características singulares como son:

Textura, que vén determinada polo tamaño das partículas que forman o solo.

Porosidade, é a relación entre o volume ocupado por gases e líquidos e o volume total do solo. 

Permeabilidade. É a maior ou menor  facilidade que ten a auga para filtrarse  ao seu través. 

No solo podemos apreciar distintas capas chamadas horizontes. Segundo a súa antigüidade podemos 
distinguir o número de capas e o seu grosor. 

O solo fórmase pola acción de diversos axentes:  físicos (calor,  chuvia,  vento...),  químicos (osíxeno, 
dióxido de carbono...) e biolóxicos (vexetais e animais). 

O proceso polo que as substancias minerais se transforman en substancias orgánicas  formando parte 
dos seres vivos, e estas de novo en substancias minerais coñécese co nome  de ciclo da materia.

A desertización se define como o proceso de degradación do solo que implica a perda de fertilidade e 
de capacidade agrícola.

A perda do solo débese a dous factores fundamentais: causas naturais e, sobre todo, a actividade 
humana.

Para conservar  o  solo é preciso evitar  a súa  degradación ocasionada,  na actualidade,  pola tala 
indiscriminada de árbores, os incendios forestais, os cultivos abusivos, as industrias incontroladas, o uso 
de praguicidas e insecticidas e os vertidos incontrolados de residuos sólidos urbanos e industriais.

Os residuos sólidos urbanos (RSU)  proceden  maioritariamente dos nosos fogares e da actividade 
comercial.

Existen  tres  alternativas  de  tratamento  dos  residuos  domésticos: os  vertedoiros  controlados,a 
incineración e a reciclaxe.

Dentro das medidas que contribúen a limitar a xeración de RSU destacan:

Non usar artigos de “usar e tirar”.
Evitar os empaquetados ou envoltorios innecesarios.
Racionalizar o uso das bolsas dun único uso, procurando que sexan de papel e non de  plástico. 
Escoller materiais biodegradables (papel, cartón, etc.), que poidan ser transformados ou  destruídos 
con facilidade.
Procurar unha recollida selectiva previa do lixo usando diferentes bidóns de vidro, papel,  materia 
orgánica, etc. 
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Unidade 3. A materia
Todos os corpos están formados por materia. Materia é todo aquilo que ten masa e ocupa un lugar no 
espazo.

A materia pode estar en tres estados físicos: sólido, líquido e gasoso.

A materia posúe unhas  propiedades xerais comúns a todos os corpos, como a masa, o volume, a 
densidade...

Outras propiedades son características de cada corpo, e nos permiten diferencialo dos outros. Estas 
son: cor, olor, sabor, transparencia, brillo, dureza, tenacidade, elasticidade, etc.

A densidade é unha propiedade específica que relaciona a masa co volume: d = m/V.

Os corpos poden estar formados ou non por distintas clases de materia, polo que existen dous tipos de 
substancias: substancias puras e mesturas. 

As substancias puras están formadas por materia dun só tipo. Son substancias puras os elementos e 
os compostos químicos.

As mesturas están formadas pola unión de dúas ou máis substancias puras. Poden ser homoxéneas, 
e heteroxéneas. 

Mesturas homoxéneas: Son as que presentan un aspecto uniforme e nelas non se poden distinguir 
os  compoñentes a simple vista.Como as disolucións.

Cando nunha disolución existe un compoñente que predomina, este recibe o nome de disolvente e 
o outro,  a substancia que se disolve e que se encontra en menor proporción, chámase soluto.

Mesturas heteroxéneas: Son as que non presentan un aspecto uniforme, podendo distinguir os 
seus compoñentes a simple vista.

Existen moitos procedementos para separar as substancias que forman parte dunha mestura: 
decantación, filtración, sedimentación, destilación... 

Os elementos químicos son substancias que non se poden descompoñer noutras máis simples.   Por 
exemplo: ferro, ouro, cloro, osíxeno… 

Os compostos químicos son aquelas substancias que se poden descompoñer noutras máis sinxelas. 
Por  exemplo: a auga é un composto porque se pode descompoñer en hidróxeno e osíxeno.

O  sistema periódico representa  en filas  e columnas,  por  medio  de símbolos,  todos os elementos 
químicos coñecidos. 

A materia está constituída por átomos que, á súa vez, están formados por partículas elementais máis 
pequenas: protóns, neutróns e electróns. 

O átomo é a  parte  máis pequena dun elemento químico que conserva  as súas propiedades 
químicas. 

Os átomos constan de dúas partes: o núcleo, formado por protóns e neutróns, e a envoltura formada 
por  electróns. 

O número atómico (Z) é o número de protóns que posúe o núcleo dun átomo. 

O número másico (A) é a  suma do número de protóns e de neutróns que ten o núcleo dun átomo. 
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Os  isótopos son átomos do mesmo elemento que teñen o mesmo número atómico pero diferente 
número  másico. 

Os átomos únense entre si para formar moléculas. A molécula é a porción máis pequena que pode 
existir dun composto químico. 

Cando se xuntan átomos de dous ou máis elementos  obtense un composto químico. A composición da 
súa molécula represéntase por medio dunha fórmula  química. 

O enlace químico é a forza que mantén unidos os átomos dunha molécula e pode ser de tres tipos: 
iónico, covalente e metálico. 

No enlace iónico únense ións con cargas contrarias, por medio de forzas de natureza eléctrica.

No enlace covalente os átomos comparten pares de  electróns.

No enlace metálico os  ións positivos están dispostos nunha estrutura ordenada de ións positivos 
chamada rede metálica, entre a  que se move libremente o conxunto de electróns cedidos formando 
unha nube electrónica. 

Unidade 4. Calor e temperatura
A enerxía é a capacidade dun corpo para producir un traballo.

A  enerxía  pódese  manifestar  de  diferentes  formas: radiante,  química,  térmica,  mecánica  (cinética, 
potencial), sonora, luminosa, eléctrica, nuclear.

A enerxía ten como calidades principais que se pode almacenar, transportar, transferir, transformar, 
conservar e degradar.

A  calor é unha forma de enerxía que se transfire dun corpo a outro pola diferenza de temperatura 
existente entre eles.

A  temperatura é  unha  magnitude  que  nos  indica  o  grao  de  axitación  das  partículas  internas  que 
constitúen un corpo.

A temperatura mídese co termómetro. Existen varios tipos de termómetros, pero o máis coñecido é o 
termómetro clínico que basea o seu funcionamento na dilatación do mercurio.

A temperatura exprésase en graos. Existindo varios tipos de graos e de escalas termométricas: escala 
Celsius ou centígrada (ºC), escala Fahrenheit (ºF) e escala Kelvin ou de temperaturas absolutas (ºK).

A  calor é unha magnitude que  se mide en unidades de enerxía,  xulios (J) ou  calorías (cal).  A súa 
equivalencia é 1 J = 0,24 cal e 1 cal = 4,18 J.

A calor específica dunha substancia é a calor necesaria para elevar un grao centígrado a temperatura 
dun gramo de masa desa substancia, e pode variar moito dunha substancia a outra.

A calor pódese propagar de tres xeitos diferentes: por condución, por convección ou por radiación.

A calor, ademais de cambiar a temperatura dos corpos, produce outros efectos como a dilatación e os 
cambios de estado.

Os seres vivos, animais e plantas, realizan adaptacións do seu organismo e do seu metabolismo ás 
condicións de temperatura do medio no que viven.
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