
  4. A DINÁMICA DA 
XEOSFERA 



SISTEMA TERRA 

•  Está composto por 4 subsistemas: 
•  Biosfera 
•  Xeosfera 
•  Atmosfera 
•  Hidrosfera 



Xeosfera 

•  Estrutura rochosa que serve de soporte ou 
base ao resto dos sistemas terrestres. 

•  Litosfera: capa máis superficial da 
xeosfera.  

•  Lento e continuo cambio. 



4.1. MODELOS DO INTERIOR TERRESTRE 



A. Modelo xeoquímico 

•  Baseado na composición dos materiais 
•  Divide a Terra en: 

–  Codia 
•  Oceánica 
•  Continental 

–  Manto 
•  Superior 
•  Inferior 

–  Núcleo 
•  Externo 
•  Interno 

Discontinuidade de Mohorovicic 

Discontinuidade de Gutemberg 

Discontinuidade de Lehmann 





B. Modelo dinámico 

•  Baseado no estado físico e comportamento 
mecánico dos materiais. 

•  Divide a Terra en: 
– Litosfera: sólida con comportamento ríxido 
– Mesosfera: sólida con comportamento plástico 
– Endosfera 



4.2. FLUXOS DE ENERXÍA 

•  Enerxía interna 
•  Enerxía externa 
•  Enerxía gravitatoria 



A. Enerxía do interior terrestre 

•  Procede de dúas fontes: 
– Calor remante do proceso de formación da 

Terra 
– Desintegración de isótopos radiactivos 

contidos nas rochas 
•  É o motor da Tectónica de Placas 



B. Enerxía externa 

•  Procede do Sol 
•  É o motor dos procesos externos 
•  Depende da latitude, estación e hora 

•  ALBEDO: parte da radiación solar que é 
reflexada pola superficie terrestre. 



C. Enerxía gravitatoria 

•  A gravidade é a aceleración coa que a 
Terra atrae calquera masa situada dentro 
do seu campo de acción. 

•  Responsable do movemento dos materiais 
en función da súa densidade: ciclo 
hidrolóxico 



4.3 Tectónica de placas 







A. Bordes diverxentes 



•  Fórmase nova litosfera oceánica 
•  Cando sucede no interior dun continente 

prodúcese un Rift intracontinental, 
estadío previo á formación dun novo 
océano 





B. Bordes converxentes 









C. Bordes transformantes ou 
pasivos 

•  Sitúanse en límites 
netos de placas 

•  Seísmos de foco 
profundo 



FALLA DE SANTO 
ANDRÉ 

 
Marca o límite entre a 
placa Pacífica e a 
Norteamericana. Móvese 
cara o Noroeste a unha 
velocidade de 6 cm/ano. 



D. O motor das placas 

•  As diferencias térmicas entre as zonas 
máis profundas e as máis superficiais 
provocan diferencias de densidade no 
interior terrestre. 

•  Xéranse CORRENTES DE CONVECCIÓN 



•  Nas dorsais, as placas desprázanse sobre o 
manto (que é máis plástico) cara as zonas de 
subducción. 

•  Nas zonas de subducción, as placas 
reintégranse no manto exercendo un “efecto 
toalla”. 





4.4 PROCESOS XEOLÓXICOS 
INTERNOS 
•  ORÓXENOS: cordilleiras lineais en 

formación ou constituídas en épocas 
xeolóxicas pasadas. 

•  Diferenciamos: 
– Oróxenos de borde continental activos 
– Oróxenos de arco insular 
– Oróxenos de colisión  





Oróxenos de borde continental 
activo (Os Andes) 

•  Unha placa oceánica subduce baixo outra placa 
continental. 

•  Existe unha gran compresión polo que as rochas 
se deforman orixinando un prisma de acreción. 

•  A fricción fai aumentar a temperatura e isto 
provoca a fusión da litosfera polo que xérase 
magma que pode saír á superficie a través de 
fracturas constituíndo cadeas volcánicas 





B. Oróxenos de Arco illa (Xapón) 

•  Unha placa oceánica subduce baixo outra 
placa oceánica. 

•  A medida que a placa que subduce se 
reintegra no manto, fúndese polo que 
pode dar lugar a magmas (ARCO ILLA). 

•  Entre o arco illa e o continente fórmase 
unha CUNCA TRAS ARCO. 





C. Oróxenos de colisión (Himalaia) 

•  Unha placa continental colisiona con outra 
placa continental. 

•  Unha vez que toda a parte oceánica da 
placas subduce, prodúcese o encontro 
dun continente con outro e un 
cabalgamento. 





REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DO 
CICLO DE WILSON 



4.5 Deformación das rochas 
Deformación é consecuencia da aplicación dun esforzo a un 
bloque tectónico, e refírese ao cambio de forma que experimenta 
nesta situación. 

Pode ser de tres tipos: 

a) Deformación elástica. É reversible, ao cesar esforzo as 
rochas recuperan a súa forma orixinal. Pouco frecuente. 

b) Deformación plástica. É permanente no tempo e ao cesar 
o esfuerzo non se recupera a forma orixinal. É a máis 
frecuente. 

c) Deformación fráxil. É a que ocorre cando a rocha sufre 
unha fracturación. 



Esforzo  é a forza que se exerce por unidade de superficie e é a 
expresión empregada en Xeoloxía para referirse á forza que exerce, 
por exemplo, unha placa litosférica sobre outra nunha zona de 
subducción. 

 A. Esforzo de confinamento. É o derivado do peso das rochas 
supraxacentes e actúa uniformemente en todas as direccións. 

B. Esforzo dirixido. É o derivado do empuxe tectónico e é o 
responsable da formación das estruturas tectónicas: pregos, fallas, 
cabalgamentos, etc. 



Os Esforzo dirixidos poden ser de tres modos:  

a) Compresión, é o máis común e produce tendencia 
ao acurtamento. 

b) Tensión, causa o estiramento ou alongamento dos 
materiais aos que afecta. 

c) Cizalla, causa deslizamento e traslación. 



Límite 
elástico 

Límite 
de rotura 

Todas as rochas se comportan da seguinte forma ao sufrir 
esforzos… 



Se o esforzo é continuado, aínda que non sexa moi elevado, as 
rochas compórtanse do seguinte xeito...  



A. Dobras: deformacións plásticas 
Unha dobra presenta as seguintes características…. 



Ademais defínese o cabeceo ou inmersión, como o ángulo que 
forma o eixo coa dobra na horizontal. 



Anticlinal: os materiais máis antigos están no centro 

Sinclinal: os materiais máis novos están no centro 



B. Fallas e diaclasas: deformacións 
de rotura 
Unha vez sobrepasado a capacidade de deformación 
plástica, as rochas rompen, e nese caso hai dous 
bloques separados. 

 

Cando os sectores que rachan se desprazan uns 
contra os outros falamos de FALLAS. 

 

En caso de que non se despracen, falamos de 
DIACLASAS 





TIPOS: 







Graven: asociacións de fallas. 



•  Terremoto ou sismo: vibración do terreo 
producidas pola liberación súbita de 
enerxía xerada polo ascenso de magmas. 

•  A rocha sometida a deformación, recupera 
bruscamente a forma anterior, liberando 
así gran cantidade de enerxía. 

C. Terremotos: deformacións 
elásticas 



•  HIPOCENTRO: lugar do interior terrestre 
onde se orixina o terremoto. 

•  EPICENTRO: Lugar da superficie terrestre 
máis próximo ao hipocentro. 



No hipocentro orixínanse dous tipos de ondas: unha 
onda lonxitudinal compresional (P), e unha onda 
transversal ou de corte (S). 



ONDAS SUPERFICIAIS 
 
A interacción das ondas internas co medio da orixe ás ondas 
superficiais: 
ONDAS RAYLEIGH:  Movemento elíptico e retrógrado. 



ONDAS LOVE. O movemento de partículas asociado é de 
cizalla.  



4.6. MAGMATISMO E ROCHAS 
ÍGNEAS 

•  Ante un aumento da temperatura, 
descenso da presión ou incorporación de 
auga, as rochas fúndense orixinando 
MAGMAS. 

•  O MAGMATISMO é o proceso de 
formación e evolución dos magmas o que 
inclúe a formación de rochas ígneas. 



A. Evolución dos magmas 

•  A medida que un magma arrefría 
prodúcense unha serie de procesos: 
– Diferenciación magmática 
– Asimilación 
– Mestura de magmas 



B. Rochas ígneas máis frecuentes 

•  En función do proceso que as orixina: 
– Rochas plutónicas. Solidificación lenta do 

magma no interior da Terra. Textura granuda. 
– Rochas volcánicas. Consolidación rápida na 

superficie. Textura vítrea. 
– Rochas filonianas. Consolídanse enchendo 

gretas cerca da superficie. 





•  Granito, exemplo de rocha plutónica 



•  Basalto, exemplo de rocha volcánica 



4.7. ROCHAS METAMÓRFICAS 

•  Son rochas que proveñen doutras rochas 
(metamórficas, sedimentarias ou ígneas) 
logo de ser sometidas na codia terrestre a 
elevadas presións e temperaturas (sen 
chegar a fundir) 



A. Que sucede para que unha rocha 
pase a ser metamórfica? 

•  Aumento da temperatura: polo GXT ou 
cercanía de magmas 

•  Esforzos propios da TP 
•  Presión litostática das rochas que están 

enriba 
•  Fluidos circulantes que favorece reaccións 

químicas 



B. Que cambios produce o 
metamorfismo sobre as rochas? 

•  Aumento da densidade (pola presión, 
deixan menos ocos) 

•  Novos minerais ao abeiro das novas 
condicións termodinámicas 

•  Formación de texturas orientadas 
(foliación) 

•  Recristalización de grans 





C. Tipos de metamorfismo 

•  CONTACTO OU TÉRMICO. A 
temperatura favorece a formación de 
novos minerais 

•  DINÁMICO. Os esforzos provocan a 
trituración de rochas 

•  REXIONAL. Causado por temperatura, 
presión ou esforzos nas zonas de 
subducción e colisión 





4.8 Procesos xeolóxicos externos 

•  Destrutores do relevo (modelado) 
•  Causado polos Axentes xeolóxicos 

externos (gases atmosféricos, auga , xeo, 
vento, seres vivos) 

•  Procesos xeolóxicos son as accións que 
teñen como resultado final a modelaxe do 
relevo (meteorización, erosión, transporte 
e sedimentación) 



A. Meteorización 
•  Alteración física ou 

química das rochas in situ 
debida á acción dos 
axentes atmosféricos. 

•   O resultado é a 
disgregación mecánica 
ou variación da 
composición química. 



1. Meteorización mecánica 

•  Disgregación das rochas sen variación da 
composición química. Diferénciase: 

•  a. Crioclastia ou xelivación 
•  b. Termoclastia 
•  c. Bioclastia 
•  d. Haloclastia 



XELIVACIÓN ou efecto da conxelación 
da auga nas fendas das rochas. 



A auga penetra 
nunha fenda da 
rocha e  ao 
conxelarse 
exerce unha 
gran presión 
que acaba por 
fragmentala. 



Termoclastia 

Haloclastia 

Bioclastia 



2. Meteorización química 

•   Cambios na composición química 
das rochas debido ás reaccións 
químicas entre minerais. Diferénciase: 

•   a. Hidrólese 
•   b. Oxidación 
•   c. Disolución 
•   d. Carbonatación 



Carbonatación rocha caliza Disolución rocha caliza 



B. Erosión, transporte e 
sedimentación 
•  Proceso dinámico 

onde os materiais 
resultantes son 
desprazados. 

•  Sedimentación: Dáse 
cando se reduce a 
enerxía do axente de 
transporte. 

•  A acumulación 
progresiva dos 
materiais acaba por 
producir as rochas 
sedimentarias. 



C. Diaxénese 
•   Trátase do proceso polo cal os materiais 

soltos procedentes da sedimentación se 
transforman nunha rocha sedimentaria. 
Procesos: 

•   1. Compactación, por presión litostática 
•   2. Cementación, por precipitación química 

dos materiais disoltos en auga 
•   3. Recristalización, cando os grans minerais 

aumentan de tamaño. 







D. Rochas sedimentarias máis 
frecuentes    

Detríticas 



Non detríticas 



• OS PROCESOS XEOLÓXICOS 
EXTERNOS, ADEMAIS DE XERAR 
ROCHAS SEDIMENTARIAS, 
PRODUCEN A MODELAXE DO 
RELEVO... 

Un sistema morfoclimático é unha zona do 
planeta que posúe formas do relevo 
características, debidas á relación existente 
entre os factores climáticos e os  procesos 
externos que se dan nela. 



9. MODELAXE GLACIAR E 
PERIGLACIAR 
✦  Rexións de clima frío 
✦ Precipitacións en forma de neve tan 
abundantes que esta se acumula e 
compacta formando xeo. 
✦ Axente xeolóxico: GLACIARES 
• Acumulación de xeo que ten un 
comportamento plástico e se traslada pola 
pendente debido á gravidade. 



Mont Blanc 

A. TIPOS DE GLACIARES 
 

1. GLACIARES ALPINOS 





Inlandsis Antártico 

2. GLACIARES DE CASQUETE 
(INLANDSIS) 





Cauterets (Francia)	


B. ACCIÓN XEOLÓXICA  
1. FORMAS EROSIVAS 

CIRCOS GLACIARES 



Mount Hood Wilderness

(Oregon)

VALES EN 
FORMA DE 

U 



Monte Cervino!
(Suiza)!

PICOS PIRAMIDAIS OU HORNS 



Valle de Aran (Pirineos Centrais) 

ROCHAS 
ABORREGADAS 



2. FORMAS DE ACUMULACIÓN 

TILLS OU TILLITAS 



Morrena do glaciar no monte Zermatt, Suiza 

MORRENAS 



✦  Áreas que bordean a zonas de neves 
perpetuas 
✦ Crioturbación: desprazamento de 
partículas do solo por acción do xeo e por 
variacións na cantidade de auga durante o 
xeo e desxeo 
✦ Abundante xelifracción 
✦ Estruturas típicas: loess e solos 
almofadillados 

 MODELAXE PERIGLACIAR 



✦ Típico do sistema morfoclimático 
templado-húmido 
✦ Axente xeolóxico: RÍOS 
• Corrente de auga canalizada a través dun 
leito 
✦ CUNCA HIDROGRÁFICA:  terreo que 
recolle as augas canalizadas polos ríos 
dese territorio. 

10. MODELAXE FLUVIAL 



• A capacidade modeladora dos ríos 
depende fundamentalmente de: 

• 1. Velocidade, que depende da pendente 
• 2. Caudal: cantidade de auga que atravesa 
unha sección determinada por unidade de 
tempo. 



PERFIL LONXITUDINAL DO RÍO DOURO 
Proxección en altura dos distintos puntos do río con respecto 
ao mar 



• CARGA: Cantidade de materiais que o río 
transporta nun lugar e momento 
determinados. 
• CAPACIDADE: Cantidade máxima que un 
río pode transportar coa velocidade e 
caudal que ten. 

• EROSIÓN: capacidade maior que carga 
• SEDIMENTACIÓN: carga maior que 
capacidade 





A. FORMAS EROSIVAS 
VALES EN FORMA DE V 









Cavidades xigantes cilíndricas que se atopan no curso alto 
dalgúns ríos. A erosión prodúcese polo movemento xiratorio 
dos fragmentos rochosos transportados pola auga. 

MARMITAS DE XIGANTE 





CASCADAS E RÁPIDOS 

Os fortes desniveis que 
existen nas altas 
montañas fan que os 
ríos teñan moitas 
cascadas e rápidos 



MEANDROS 

B. FORMAS SEDIMENTARIAS 

Curvas do leito do río que se atopan no curso medio e 
baixo do río.  
Son zonas de pouca pendente e os materiais ofrecen 
pouca resistencia ao seu paso 



A velocidade é máxima na parte cóncava e mínima na 
convexa, o que produce erosión na primeira e 
sedimentación na segunda. 







Os meandros fanse 
progresivamente máis 
curvos e chegan a 
estrangularse, deixando 
lagos transitorios na 
chaira de inundación. 





SOCALCOS ALUVIAIS 

Sedimentos acumulados en forma de socalcos a ambos lados do curso do río, 
que se van profundizando co tempo. 



Tres distintos niveis de sedimentos 



DELTAS 
Depósitos de limos e arxilas na 
desembocadura dun río  cado existe pouco 
oleaxe 



ESTUARIOS 
Depósitos de limos e arxilas na 
desembocadura dun río  cado existe moito 
oleaxe 



MODELAXE CÁRSTICA 
– Orixínase por 
carbonatación das 
rochas calcarias:  a 
auga reacciona co 
dióxido de carbono do 
aire e orixina o ión 
carbónico que se 
combina coa rocha 
calcaria, disolvéndoa. 





11. MODELAXE EÓLICA 
• - Zonas de clima seco, especialmente os 
DESERTOS 

• - A EROSIÓN prodúcese por: 
– - Deflación: arrastre e transporte das 
partículas máis lixeiras. 
– - Abrasión, desgaste de rochas polo roce 
mutuo no seo do vento 



– Estes procesos rematan por formar terreos 
pedregosos coñecidos como REG ou 
DESERTOS DE PEDRAS 





CORROSIÓN E ABRASIÓN 

Formas alveolares 





Rochas fungiformes 



Procesos e formas de transporte eólicas 



Procesos e formas de 
sedimentación eólicas 



Deserto de areas ou ERG 





RIPPLE OU RIZADURA 



LOESS 




