
Tema 2

MANIFESTACIÓNS DA 
DINÁMICA 

TERRESTRE

Bioloxía e Xeoloxía 
4º ESO



Dinámica das capas internas da Terra Tema 1

A Terra é unha máquina térmica que evacúa calor desde o núcleo cara ao exterior. Esta 
transferencia causa os movementos de convección. A convección prodúcese pola solifluxión, ou 
fluencia lenta de material aparentemente sólido que se comporta como un fluído viscoso. Existen 
correntes de convección no núcleo externo e no manto. Os materiais do manto e do núcleo non se 
mesturan pola gran diferencia de densidade entre ambos.

Dinámica do Núcleo Externo
Está dotado de fortes e rápidas correntes de convección. Os materiais férricos desprázanse varios 
quilómetros cada ano. Estes movementos orixinan o campo magnético terrestre.

Dinámica do Manto
Está dotado de correntes de convección de enormes dimensións. Desprázanse lentamente por 
solifluxión, uns poucos centímetros cada ano. Un tipo especial de correntes son os penachos 
térmicos (columnas de material moi quente que ascenden rapidamente desde a base do manto ata 
a superficie; producen formacións como as dorsais oceánicas, os puntos quentes e as mesetas 
continentais). 

Dinámica da Litosfera
A codia está firmemente unida á zona externa do manto superior, formando ambas unha estrutura 
ríxida, denominada litosfera, que está fragmentada en placas, que se desprazan impulsadas polas 
correntes de convección do manto. A litosfera créase nas dorsais oceánicas e destrúese nas zonas 
de subdución (grandes masas de litosfera oceánica se introducen baixo placas oceánicas ou 
continentais; producen formacións como os oróxenos térmicos e os arcos de illas). 
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Tema 1Os penachos térmicos
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Un penacho térmico é unha corrente ascendente de rochas do manto. Parte da base do manto, 
onde o material quéntase moito. Ascende de forma relativamente rápida ata chegar á base da 
litosfera, onde se estende radial e horizontalmente.
Os materiais do penacho van arrefriándose gradualmente conforme ascenden debido a dous 
procesos:

- Condución de calor á litosfera, que dá lugar a procesos de magmatismo e vulcanismo.
- Expansión dos materiais debido ao descenso da presión.

Cando os materiais se arrefían o suficiente comezan a baixar, formando parte das correntes de 
convección descendentes.
Durante o descenso, gran parte dos materiais quedan suspendidos a media distancia ata que se 
comprimen e arrefrían o suficiente, dando lugar á descontinuidade de Repetti. 



Dinámica da litosfera Tema 1

A litosfera é unha capa heteroxénea. Presenta características diferentes nos 
continentes e baixo os océanos. Hai dous tipos de litosfera:

• Litosfera oceánica, densa e fina, desprázase activamente. Nas zonas de 
subdución penetra no manto pola diferencia de densidades e temperatura. 
Na súa base é impulsada pola convección do manto; nas zonas de subdución

• Litosfera continental, lixeira e grosa, desprázase pasivamente empurrada 
pola litosfera oceánica e as correntes de convección.

As placas oceánicas son moi variables en tamaño e características. Considéranse 
tres tipos de placa:

• Placas oceánicas. Formadas só por litosfera oceánica (placa Pacífica. placa 
de Cocos e placa de Nazca). 

• Placas continentais. Formadas só por litosfera continental (placa 
Arábiga).

• Placas mixtas. A maioría das placas están formadas por litosfera 
continental e oceánica (placa Euroasiática, placa Africana, etc.). 



Destrutivo: Zonas de subdución. 
- Movemento converxente. 
- Destrución de litosfera oceánica.

Construtivo: Dorsais oceánicas 
- Movemento diverxente.
- Creación de litosfera oceánica. 

Bordos de placa Tema 8

Pasivo: Falla transformante
- Movemento de cizalla. 
- Desprazamento lateral das placas. 

De colisión: Oróxenos de colisión (obdución).
- Movemento converxente. 
- Colisión entre continentes. 



As zonas de subdución Tema 8

• As zonas de subdución son bordos destrutivos: unha 
placa oceánica destrúese ao introducirse baixo outra 
placa (continental ou oceánica).

• Fórmanse nos lugares onde hai correntes de 
convección converxentes no manto. As correntes 
producen esforzos compresivos que aproximan as 
placas e obrigan a que unha placa se introduza baixo 
outra. 

• Posúen unha gran actividade volcánica. A fusión da placa subducente orixina grandes cantidades 
de magma, que ascende e produce vulcanismo e magmatismo na placa cabalgante. 

• As altas presións e temperaturas producen un metamorfismo intenso das rochas magmáticas e 
sedimentarias, tanto máis intenso canto máis cerca do lugar da subdución. 

• Os sedimentos arrastrados durante o proceso de subdución acumúlanse formando un prisma de 
acreción. 

• Son zonas de gran actividade sísmica debido ao rozamento das placas e as grandes presións que se 
orixinan entre elas.

• Hai dous tipos de zonas de subdución: os oróxenos termicos e os arcos de illas.



Formacións orixinadas pola dinámica de placas Tema 1
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Formacións: 1. As dorsais oceánicas Tema 8

• Orixínanse nos lugares onde hai correntes de convección diverxentes no manto. 

• As correntes producen esforzos distensivos que separan as placas e permiten o ascenso de 
magma entre elas, como consecuencia o océano faise máis extenso e a litosfera agrándase. 

• A presión cara arriba das correntes de convección eleva toda a zona e forma o relevo da dorsal, 
que ascende 2500 m sobre o nivel das chairas abisais.

• Entre os dous flancos da fractura fórmase unha depresión denominada rift. No rift, a codia é 
moi delgada e está moi fracturada. A auga do mar penetra polas fracturas, quéntase ao entrar en 
contacto co magma e sae cara arriba formando surtidores hidrotermais.

• Son zonas de gran actividade volcánica fisural. O magma procedente do manto ascende e 
solidifica dando lugar enormes volumes de rochas volcánicas (basalto).

Manto

• Correspóndense con bordos construtivos 
de dúas placas oceánicas contiguas.

• Esténdense ao longo de miles de 
quilómetros no medio dos océanos. 

• Seguen unha traxectoria descontínua e 
zigzagueante debido á curvatura 
terrestre.



Manto

Formacións: 2. As fallas transformantes Tema 8

• Correspóndense con bordos pasivos de dúas placas oceánicas contiguas.

• Son enormes fracturas situadas perpendicularmente ás dorsais oceánicas.

• Orixínanse como consecuencia da actividade das dorsais oceánicas para acomodarse á curvatura 
da Terra.

• Os dous flancos da fractura móvense en sentidos opostos.

• Son zonas de forte actividade sísmica.



Formacións: 3. Os oróxenos térmicos Tema 8

• Son zonas de subdución de litosfera oceánica baixo 
litosfera continental: a placa cabalgante é continental.

• No límite das placas prodúcese unha foxa oceánica 
relativamente pouco profunda.

• Os esforzos de compresión engrosan a placa 
cabalgante orixinando unha cordilleira volcanica 
perioceánica. 

• Os grandes espesores de sedimentos acumulados 
forman un prisma de acrecion moi grande acaroado 
aos edificios volcánicos as rochas metamórficas. 

• Exemplo: os Andes. 

• O alto risco sísmico e volcánico agrávase polos 
fenomenos de ladeira: avalanchas e desprendementos.
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Formacións: 4. Os arcos de illas Tema 8

• Son zonas de subdución de litosfera oceánica 
baixo litosfera oceánica: a placa cabalgante é 
oceanica. 

• No límite das placas prodúcese unha foxa 
oceánica moi profunda (a foxa das Marianas 
acada os 11032 m). 

• A acumulacion de rochas volcánicas orixina 
edificios volcánicos moi altos.

• Exemplo: os arcos de illas do Xapon e as 
Filipinas. 

• O alto risco sísmico e volcánico agrávase pola 
formacion de tsunamis.
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Formacións: 5. Os oróxenos de colisión Tema 8

• Correspóndense con bordos converxentes de dúas placas 
continentais contiguas. Como as placas se xuntan, a litosfera 
acúrtase.

• Orixínanse nos lugares onde hai correntes de convección 
converxentes no manto. 

• As correntes producen esforzos compresivos que xuntan de 
xeito que unha cabalga sobre outra producíndose un gran 
engrosamento da litosfera e formando altas masas montañosas.

• Os sedimentos depositados entre as placas antes da colisión 
sofren deformacións e fracturas.

• A presión cara arriba das correntes de convección eleva toda a 
zona provocando un ascenso isostático da rexión.

• Os esforzos compresivos e o rozamento das placas orixina 
magmatismo e metamorfismo. Baixo o oróxeno fórmanse 
grandes plutóns graníticos.

• Os movementos tectónicos provocan unha alta sismicidade.



Tema 1

Penacho térmico

Desprazamento da 
placa oceánica

• Son lugares do interior dunha placa situados sobre un penacho térmico. A presión do penacho 
produce un abombamento e un ascenso da litosfera.

• As altas temperaturas provocadas polo penacho orixinan un vulcanismo intenso con produción de 
magmas alcalinos moi quentes. 

• Cando o punto quente está nunha placa oceánica e as emisións volcánicas son o suficientemente 
intensas, poden sobrepasar a superficie do mar e producir illas volcánicas como Hawai e as Azores. 
Como a placa litosférica está en movemento e o penacho térmico é estático, o vulcanismo vaise 
desprazando orixinando un arquipélago lineal de illas volcánicas. O vulcanismo vaise atenuando, e 
finalmente apagando, conforme as illas vanse afastando da vertical do penacho. 

Formacións: 6. Os puntos quentes



Formacións: 7. Mesetas continentais Tema 8

• Son lugares do interior dunha placa continental 
situados sobre un penacho térmico. 

• A temperatura baixo a placa aumenta moito porque 
a grosa litosfera continental conduce mal a calor.

• A dilatación das rochas debida ao aumento da 
temperatura e a presión que exerce o penacho 
producen un abombamento da litosfera e un ascenso 
da placa. Este movemento provoca vulcanismo, 
fracturación das rochas e a aparición de grandes 
fendas.

• O resultado é unha alta meseta no interior dun 
continente. Exemplo: Europa occidental.

• Se a actividade do penacho é moi intensa e hai 
outros penachos contígüos, pode iniciarse un proceso 
de rifting e a rexión pode converterse nunha dorsal 
oceánica. Se a actividade é baixa ou se a actividade 
do penacho cesa, a meseta colapsa e convértese 
nunha conca sedimentaria. 



Formacións: 8. Os oróxenos intraplaca Tema 8

• Son masas montañosas que se orixinan no 
interior de placas continentais.

• Cando unha placa continental sufre unha 
colisión, os esforzos tectónicos transmítense 
cara ao interior da placa.

• As concas sedimentarias que puidera haber 
no interior desa placa tamén sofren as 
tensións e, como consecuencia,  elévanse e 
defórmanse.

• Os bordos da cunca achéganse, os 
sedimentos préganse e comprímense.

• Durante a formación do oróxeno fórmanse 
fallas e diáclases que orixinan unha forte 
sismicidade.

• A c o r d i l l e i r a r e s u l t a n t e c o n s e r v a 
aproximadamente a forma da cunca 
sedimentaria orixinal.



Tema 8O ciclo de Wilson 1

• A grosa litosfera continental conduce mal a calor.
• Cando un penacho térmico actúa baixo a codia continental prodúcese unha acumulación de 

calor e unha elevación da rexión.
• Como consecuencia fórmase unha meseta elevada e fracturada sometida a esforzos de 

separación.



Tema 8O ciclo de Wilson 2

• Se a actividade do penacho térmico continúa durante un tempo e cunha intensidade suficientes,  
comeza o proceso denominado rifting.

• Ao principio non é máis que unha acumulación de rochas volcánicas (basalto) producidas polas 
erupcións volcánicas, pero pouco a pouco ábrese unha fenda entre as dúas placas que vai sendo 
enchida con máis basalto.

• Exemplo: Val do rift en África Central



Tema 8O ciclo de Wilson 3

• No lugar onde se separan as placas fórmase un rift descontínuo.
• As depresións do rift reciben auga dos acuíferos e convértense en lagos.
• Exemplo: rexión dos grandes lagos en África Central.
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Manto

O ciclo de Wilson 4

• Cando a apertura das placas é suficientemente grande, fórmase un mar longo e estreito.
• Exemplo: Mar Vermello.



Tema 8O ciclo de Wilson 5

Manto

• O proceso de rifting continúa ata que o océano acada a súa anchura máxima.



Tema 8O ciclo de Wilson 6

Manto

• Cando un dos continentes, ou os dous, ofrecen resistencia á apertura do océano, as placas 
sofren tensións de compresión.

• Unha das placas fractúrase e, debido ao empuxe da dorsal comeza a subducir baixo unha das 
placas continentais que delimitan o océano.



Tema 8O ciclo de Wilson 7

• A proximidade de outras áreas sometidas a procesos de rifting de maior intensidade, empurran 
a conca oceánica cara á zona de subdución.

• Exemplo: placa pacífica subducindo baixo a placa continental sudamericana.
• Finalmente a propia dorsal mediooceánica acaba sendo engulida pola zona de subdución.



Tema 8O ciclo de Wilson 8

• O océano vaise reducindo e as grosas capas sedimentarias do fondo sofren pregamento.
• Fórmanse moitas illas cando os prismas de acreción afloran sobre a superficie do mar.
• Exemplo: Mar Mediterráneo.



Tema 8O ciclo de Wilson 9

• Finalmente as dúas placas continentais colisionan formando un gran oróxeno de colisión.
• Exemplo: A colisión da placa India coa placa Asiática produce os montes do Himalaia.



As deformacións das rochas Tema 1

As rochas defórmanse cando son sometidas a esforzos. As deformacións poden ser:

•Reversibles, as rochas recuperan a forma inicial: deformación elástica. Ex: durante os terremotos.
•Irreversibles, as rochas non recuperan a forma orixinal:

•Plásticas: cando os esforzos son de compresión orixínanse os pregamentos.
•Fráxiles: os esforzos de compresión ou de distensión orixinan diáclases, fallas e mantos de corremento.

Os pregamentos son deformacións plásticas das rochas
Elementos xeométricos dun pregamento: charneira, flancos, núcleo e plano axial.
Tipos de pregamentos: anticlinais, sinclinais, rectos, tombados, deitados e en xeonllo.

As diáclases son roturas (deformacións fráxiles) das rochas sen desprazamento dos labios. As sausas das diáclases son:
 - Gretas de retracción.
 - Gretas de xelifracción.
 - Disxunción columnar.
 - Laxeamento por descompresión.

As fallas son roturas (deformacións fráxiles) das rochas con desprazamento dos labios.
Elementos xeométricos das fallas: plano de falla, espello de falla, salto de falla (vertical e horizontal), labios de falla.
Tipos de fallas:

	 - Directas ou de gravidade, debidas a esforzos distensivos.
	 - Inversas, debidas a esforzos compresivos.
	 - De rumbo ou de esgazamento.

Os mantos de corremento son desprazamentos extensos do terreo causados por unha falla inversa case horizontal. 
Forman un terreo alóctono superposto a outro autóctono.



As deformacións das rochas Tema 1
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As deformacións das rochas Tema 1
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Riscos xeolóxicos Tema 1

Un risco xeolóxico é unha situación en que un proceso xeolóxico pode 
ocasionar danos sobre as persoas ou sobre os seus bens.

Tipos:

• Riscos debidos a procesos externos: inundacións, enxurradas 
torrenciales, seca, erosión de terreo agrícola, etc.

• Riscos debidos a procesos internos: terremotos, tsunamis, erupcións 
volcánicas, etc.

Medidas contra os riscos xeolóxicos:

• Medidas de previsión: identificar e localizar o risco. Ex: mapas de riscos.
• Medidas de prevención: evitar e reducir os danos. Ex: reforestación, 

diques, etc.
• Medidas de predición: anticipar o lugar e o momento en que se pode 

producir un evento perigoso. Ex: Sistemas de Alerta Temperá.



Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO Tema 1

1. Describe a dinámica do núcleo terrestre e as súas consecuencias.
2. Describe a dinámica do manto terrestre e as súas consecuencias.
3. Define solifluxión.
4. Describe un penacho térmico.
5. Diferencia os tipos de litosfera.
6. Nomea as grandes placas litosféricas e algunhas das placas pequenas. Indica o tipo de placa 

que son cada unha delas.
7. Fai un esquema e describe os catro tipos de bordos de placa.
8. Indica as principais características dunha zona de subdución.
9. Indica as principais características dunha dorsal oceánica.
10. Indica as principais características dunha falla transformante.
11. Indica as principais características dun oróxeno térmico
12. Indica as principais características dun arco de illas
13. Indica as principais características dun oróxeno de colisión.
14. Indica as principais características dun punto quente.
15. Indica as principais características dunas meseta continental.
16. Indica as principais características dun oróxeno intraplaca.
17. Explica brevemente o ciclo de Wilson.
18. Define deformación elástica, plástica e fráxil e indica que fenómenos xeolóxicos orixinan.
19. Define diáclase e indica as causas que as orixinan.
20. Define pregamento e describe os tipos de pregamentos.
21. Fai un esquema que amose os elementos dun pregamento.
22. Define falla e describe os tipos de fallas.
23. Fai un esquema que amose os elementos dunha falla.
24. Define manto de corremento.
25. Define risco xeolóxico e describe catro exemplos.


