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Algo de historia xeolóxica: as rochas máis antigas atópanse en Canadá. Os cambios xeolóxicos 

son tan lentos que non son perceptibles. 

Galicia tivo a súa orixe nunhas illas 

volcánicas en forma de arco situadas 

entre dous grandes continentes: 

Gondwana e Laurusia. A colisión de 

ambos hai uns 300 Ma, deu lugar a unha 

cordilleira moi longa e moi alta, máis que 

a actual do Himalaia (Oroxenia Varisca). 

Esa cordilleira erosionouse na Era 

Mesozoica e deu lugar a un relevo en 

forma de teclas de piano.  

As montañas que se observan teñen os 

cumios redondeados pero non son tan 

antigas como a oroxenia mencionada, xa que entón non habería máis que terreos chás, sen 

relevo, nuns 18 Ma máis tarde (desgaste medio: 1 mm/ano). 

 

➔ Parada 1: Fervenza de Castriz  

Aparecen Anfibolitas, con cristais 

escuros e orientados nos seus cortes. A 

orixe probable destas rochas é a partir de 

basalto (ou gabro, pero máis 

probablemente foi o mencionado 

primeiro), que será o protolito das anfibolitas. Estas rochas son ricas 

en anfíboles (inosilicatos de cadea dobre) e tamén conteñen 

plaxioclasas (tectosilicatos). Poden aparecer sulfuros como minerais 

accesorios, aínda que están oxidados no afloramento por poñerse 

en contacto co aire.  

Obsérvase foliación tectónica producida pola presión e disolución 

tamén por presión, colocándose os minerais afíns en bandas. Hai 

fracturas e cando estas se unen, a erosión avanza máis facilmente. 



Na área da propia fervenza, as anfibolitas 

están menos fracturadas e non son tan 

fáciles de erosionar, por iso o relevo é máis 

acusado e aparece a fervenza. 

Hai un muíño de auga e o material da súa 

pedra de moer é o granito. É unha rocha 

apta para ese uso porque é moi resistente e 

os seus grans non están orientados, 

podendo resistir ben o desgaste ao moer. 

 

➔  Parada 2: Salgueiras. Límite co 

Concello de Coristanco. 

A destrución dunha braña, probablemente para plantar eucaliptos, 

aínda que non poidan crecer nesas áreas, deixou á vista unha 

Cromita, un mineral do grupo dos óxidos, realmente unha sal de 

cromo Fe Cr2 O4 e que ten unha orixe magmática (do manto terrestre), 

moi difícil de atopar. Presenta bandeado magmático e pequenas 

concentracións de platino. O Cr é un dos compoñentes do aceiro 

inoxidable.  

A cromita procede de rochas ultrabásicas, como as peridotitas ou as 

piroxenitas ou, mellor dito, da evolución de magmas ultrabásicos con 

composición similar a estas dúas rochas. Ao ascender o magma, 

cunha temperatura duns 1800ºC, vaise arrefriando e parte da súa materia cristaliza e precipita, 

retirándose do resto do magma que prosegue o seu camiño cara arriba. Isto permite unha 

concentración maior de cromita nun xacemento (xacemento 

ortomagmático). É habitual tamén nos meteoritos e nos basaltos 

dos mares lunares. A cromita resiste á erosión porque non se 

oxida, mentres que o resto dos minerais vai desaparecendo ao 

oxidarse. 

Esta cromita aparece en forma de grans, non en forma de 

cristais. 

Gabro pegmatoide inestable coa transformación dos seus 

piroxenos en anfíboles de fóra cara o interior gradualmente, 

formándose primeiro unha coroa de reacción de anfíbol en torno 

ao cristal de piroxeno.  

 



Peridotitas serpentinizadas, formadas a máis de 

70km de profundidade, rochas ultrabásicas. A rocha 

volcánica equivalente, a Komatita é unha rocha moi 

rara de atopar, pois procede da fusión previa á 

solidificación do planeta e é moi estrano que chegue 

á superficie. 

As peridotitas teñen moito olivino, que pode ser 

verde se contén moito magnesio. Nas peridotitas 

atopadas o olivino é rico en ferro e non ten esa cor 

e, como contén tamén silicio e osíxeno, a súa alteración pode dar lugar a Serpentina (con Si e 

Mg) ou a Magnetita (con Fe e O) que pode ser identificada utilizando un imán. A serpentinización 

prodúcese máis rápido nas fisuras (moteado marrón) e se o 

proceso avanzara máis chegaría a formarse unha 

Serpentinita. 

O piroxeno ten un punto de fusión de 1100ºC, mentres que o 

olivino funde aos 1400ºC e solidifica cando diminúe esta 

temperatura. Unha cámara magmática recibe aportes de 

magma de xeito paulatino, así que hai momentos en que a 

temperatura baixa e os distintos minerais cristalizan e 

precipitan cara o fondo da cámara e momentos en que a 

temperatura aumenta e os minerais se funden. O resultado 

final, co paso de moito tempo, é a formación de capas 

(layering) ou bandas de peridotitas/piroxenitas. 

 

➔ Parada 3: Lagoa de Alcaián- Braña Rubia. 

Lagoa unida a unha braña que ten unha parte artificial utilizada como lavadoiro de Titanio. Tamén 

está citada como zona onde se estableceu un dos primeiros asentamentos humanos en Galicia. 

https://www.adiantegalicia.es/turismo-coristanco/2019/04/10/coristanco-guarda-tesoros-de-la-

prehistoria-iberica.html  

O mineral rico en Titanio é a Ilmenita (FeTiO3) 

que aparece nas areas arredor da lagoa, 

procedentes da erosión dos gabros de Monte 

Castelo. O olivino e o piroxeno non chegaron ás 

areas pola oxidación previa sufrida.  

 

https://www.adiantegalicia.es/turismo-coristanco/2019/04/10/coristanco-guarda-tesoros-de-la-prehistoria-iberica.html
https://www.adiantegalicia.es/turismo-coristanco/2019/04/10/coristanco-guarda-tesoros-de-la-prehistoria-iberica.html


O titanio emprégase para a fabricación pintura branca, de próteses, brocas e, en 

xeral, para as aleacións para reforzar o aceiro.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ilmenita 

 

➔ Parada 4: Praia de Razo 

Previamente á última glaciación, o nivel do mar atopábase 5-10m 

máis alto que na actualidade, pero hai 120 000 anos, coa última 

glaciación, o nivel do mar descendeu 100m en vertical (varios 

quilómetros en horizontal). As rochas do interior foron erosionadas 

e os ríos transportaron as súas areas a estas zonas máis baixas. 

Pódense ver cantos rodados alternando con area nunha praia 

fósil. Os sistemas continentais colonizaron os sistemas mariños. 

A praia amosa dous perfís ao longo do ano: un perfil de inverno, 

onde dá a sensación de terse quedado sen praia, e un perfil de verán, onde non hai sensación de 

cambios con relación ao ano previo. A area en inverno está depositada baixo a auga do mar, a 

500m, sobre a plataforma continental.  

 

https://biogeotesttoni.blogspot.com/2015/04/1-bachillerato-estratigrafia-precambrico.html 

 

Hai tanta información nesta praia que precisaríamos de un día 

enteiro nela. Obsérvase unha discordancia correspondente a 

materiais duns 300 000 anos, pregamentos que apuntan a 

que estas rochas estiveron a uns 15km de profundidade para 

que a calor interna as deformase, fileiras de seixo que indican 

unha orixe hidrotermal, pegmatitas pregadas e algo que é 

digno de mención: un granito foliado que dá a errónea 

interpretación de ser un gneis. No gneis habería recristalizacións, 

mentres que neste granito só é observado o esmagamento. 

Nas areas hai ilmenita e Monacita (esta máis verdosa). Este último 

mineral é rico en elementos do grupo das Terras Raras. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ilmenita
https://biogeotesttoni.blogspot.com/2015/04/1-bachillerato-estratigrafia-precambrico.html


Remata a xornada coa sempre presente sensación, cada vez que se realiza un itinerario deste 

tipo, de querer máis, comentado tamén polo alumnado. O ano que vén, máis... 

 

Este itinerario foi deseñado e comentado polo xeólogo Dr.  Francisco Canosa. Os participantes 

foron alumnos e alumnas das materias de Xeoloxía e Xeografía de 2º Bacharelato do IES Terra 

do Xallas de Santa Comba. Foron acompañados por Josefa Facal Martínez e Aurora Puentes 

Graña que contaron tamén coa aprobación da profesora de Xeografía, Montserrat Sánchez 

Mancebo. 

Contouse coa colaboración do Equipo de Dinamización Lingüística, do Departamento de 

Orientación, do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía e do Departamento de Xeografía e Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


