
OS NOSOS CARBALLOS SOBREVIVIRÁN Á CHUVIA ÁCIDA?



En cursos anteriores, no IES 
de Sar, a problemática dos 
carballos suscitou sempre un 
interese grande sendo motivo 
de experiencias previas a este 
traballo, no que se compararon 
as landras destas dúas 
especies de diferentes zonas 
do zona centro galega. 



Como información base para o estudio da
evolución dos carballos temos o artigo 
publicado na revista Investigación y Ciencia 
no ano 2001 por Antoine Kremer e Remy 
Petit describiuse a evolución das principais 
especies do xénero Quercus  en Europa ao 
longo dos derradeiros 10 millóns de anos. 
Estes autores explican o avance das 
especies deste xénero dende as zonas de 
abeiro no sur de Europa no período 
postglaciar actual fai 18.000 anos cara o 
norte. En concreto, na comarca de Santiago 
atopamos ata os primeiros 800 m de altura a 
especie Quercus robur, o carballo 
propiamente dito, mentres que nalgunha 
zona máis alta xa se ven algúns exemplares 
de cerquiño ou rebolo (Quercus pyrenaica).



No presente traballo, decidimos estudar o problema crecente 
que afecta a moitas carballeiras e que pensamos que pode ser 
causa da desaparición de moitos exemplares de carballos, a 
chuvia ácida. Moitas das árbores que coñecemos, 
especialmente as que viven en latitudes medias, adoitan crecer 
en solos de pH que oscila entre 5 a 7. En concreto, os carballos 
danse mellor en xeral a un pH algo menor de 7. O problema 
xurde cando a causa da contaminación a auga de precipitación 
leva en disolución ácidos que a volven ácida podendo ser a 
causa da debilidade ou incluso morte de exemplares de 
árbores.

En caso de estar afectados por este problema, as árbores son 
máis susceptibles de sufrir enfermidades fúnxicas ou doutro 
tipo. Tendo en conta o grave problema que os carballos 
padeceron da selección e corta dos mellores exemplares sen un 
sistema de reposición adecuado, este recente impacto 
ambiental pode supor finalmente unha regresión moi marcada 
do rei dos nosos bosques: o carballo.



MATERIAL E MÉTODOS



En primeiro lugar, recolléronse landras de 
carballos situados preto das casas do lugar 
de Lavacolla, localidade do norte da cidade 
de Santiago de Compostela.





As landras foron 
seleccionadas 
tendo en conta 
que non se 
afundiran nun 
vaso de 
precipitados 
cheo de auga, o 
que asegura que 
estiveran en bo 
estado, sen 
verme e non 
secas.



De seguido, pesáronse nunha báscula de 0,1 gramos de 
precisión, e medíronse cun calibre de 0,01 cm de 
precisión.





Inmediatamente, e 
debidamente numeradas, 
colocáronse en 
sementeiros ata a súa 
xerminación.

Regando regularmente 
cada 3-4 días, evitando o 
encharcamento, as trinta 
primeiras con auga normal 
e as trinta últimas con 
auga ácida.





Coidadosamente apuntáronse os datos (peso e medidas) nun 
borrador pasado posteriormente a táboa de Microsoft Excel.







Cando as landras se converteron en pequenos carballos, 
transplatáronse coidadosamente a uns cartóns de leite limpos e 
cuns buracos nas esquinas inferiores para así non afogar a 
planta.









Logo de transplantalas , seguíronse regando como 
habitualmente se facía cando estaban nos sementeiros.



Preparación da auga ácida dun pH 2. Aínda que o concepto de pH 
no curso do alumnos que participaron nesta experiencia aínda non 
se atopa como un contido básico a estudar, é unha boa ocasión 
para introducilo de maneira práctica para no curso seguinte 
afondar no concepto teórico.

A auga ácida de pH=2 preparouse con ácido sulfúrico e con ácido 
nítrico a partes iguais en moles de cada un destes dous ácidos.
Sabendo que un pH = 2 correspóndese con 0,01 moles de protóns 
por litro de disolución, teremos que botar 0,005 moles/l de HNO3

 e 0,0025 moles/l de H2SO2 (neste caso a metade posto que este 
tipo de ácido libera o dobre de moles de protóns co primeiro a 
igualdade de concentración). Agora os cálculos seguintes son 
simples regras de tres, tendo en conta que o obxectivo é encher 
desta chuvia ácida unha garrafa de 20 litros.



* Collendo unha botella comercial de ácido nítrico cunha
concentración de 60% e de densidade 1,38, e que o peso molecular 
desta molécula é de 63,01:
0,005 moles/l  · 20 l = 0,10 moles  ⇒ 0,10 moles · 63,01 g/mol = 
6,301 g de ácido nítrico puro
⇒ 6,301 g ·100/60 = 10,50 g de disolución.
⇒ V =  m/d  ⇒ V de disolución a coller da botella comercial  = 

 = 7,61 ml

* Collendo una botella comercial de ácido sulfúrico dunha pureza de
96% e unha densidade de 1,84, os cálculos equivalentes serían:
0,00025 moles/l  · 20 l = 0,05 moles  ⇒ 0,05 moles · 98,08 g/mol = 
4,904 g de ácido sulfúrico puro.
⇒ 4,904 g ·100/96 = 5,11 g de disolución.
⇒ V =  m/d  ⇒ V de disolución a coller da botella comercial =     
 =  2,78 ml

Os datos estudáronse coa folla de cálculo Excell do paquete ofimático Microsoft Office 2003.



DATOS E GRÁFICOS OBTIDOS COA FOLLA DE CÁLCULO MICROSOFT 
EXCEL







ANÁLISE DOS DATOS



Segundo se observa nos coeficientes de correlación obtidos, a máxima correlación 
dáse entre o peso e o diámetro medio das landras, aínda que sen chegar a unha 
correlación clara. Considérase que hai correlación evidente cando o valor deste 
coeficiente se sitúa entre 0,5 e 1. 

Hai que facer 
notar que no 
experimento 
colléronse 
intuitivamente 
primeiro as landras 
algo máis grandes 
aínda que a 
diferenza é moi 
pequena 
comparadas coa 
segunda metade 
(as que van do 
número 31 ao 60). 
Graficamente vese 
que a diminución en 
peso 
correspóndese 
tamén cunha leve 
diminución no 
diámetro medio.



No referente á xerminación, aínda que xerminou unha landra máis 
ao ser regada con auga normal, emporiso parece que o rego con 
auga ácida non inflúe moito no feito de xerminar ou non.

*Media aritmética
das datas de 
xerminación das 
landras regadas con 
auga normal 
convertidas a formato 
numérico
109723
*Media aritmética
das datas de 
xerminación das 
landras regadas con 
auga ácida 
convertidas a formato 
numérico
108067



Sorprendentemente aos 6 meses da xerminación, as landras regadas con chuvia ácida amosan 
unha altura media maior que as regadas con auga normal. Esta situación invértese unha vez 
transcorrido un mes máis, é dicir, aos 7 meses da xerminación. Isto suxire que posiblemente a 
reacción das plantas ante a chuvia ácida é tentar obter un máis rápido crecemento como 
compensación ás malas condicións ambientais, podendo ser que os vasos condutores non se 
vexan moi afectados pola acidez.

Emporiso, aos 7 meses 
da experiencia as boas 
condicións da auga 
impóñense claramente 
segundo amosa a altura 
promedio maior das 
landras regadas con 
auga normal respecto 
das regadas con auga 
ácida. Visualmente isto 
advírtese facilmente 
ao observar como a liña 
de tendencia superior 
das dúas é a das 
landras regadas con 
auga normal.



Fotografía 
feita cando se 
plantaron
as landras.

Fotografía
 feita aos
6 meses 



Para medir a superficie foliar, consideramos unha sinxela fórmula como é a 
de multiplicar en cada folla o diámetro máximo polo diámetro transversal á 
altura de metade do anterior e dividindo posteriormente pola metade 
facendo así unha aproximación real á superficie da folla.

Obsérvase claramente 
como son maiores os 
diámetros das plantas 
regadas con auga 
normal respecto das 
regadas con auga 
ácida, tanto a partir 
dos promedios como a 
partir das 
correspondentes liñas 
de tendencia.





Complementariamente obsérvase como moitas das plantas 
regadas con chuvia ácida amosan menos follas e moitas delas 
con bordes queimados e de cor negra.

Media aritmética da superficie foliar aos 7 meses das plantas regadas con auga normal
22,20
Media aritmética da superficie foliar aos 7 meses das plantas regadas con auga ácida
18,20



Grazas a un traballo en grupo e ordenado 
conseguíuse que o experimento dese o seu fruto.



Este traballo foi realizado por alumnos do grupo de Diversificación 
Curricular do curso terceiro da ESO do IES de Sar, utilizando as 
instalacións do laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía do propio centro e no 
marco dos contidos teóricos e prácticos desta materia.

O traballo foi coordinado 
e dirixido por Pablo 
Gómez Segade, doutor en 
Bioloxía pola Universidade 
de Santiago de 
Compostela e profesor de 
Bioloxía e Xeoloxía do 
IES de Sar.
No traballo participaron 
os alumnos:
 Esperanza Álvarez Vilas
 Brenda H. Varela
 Bruno Fernández Estefa
 Rosana Martíns Cotón
Noemí Pena Vidal
Esta presentacion foi feita por 
Brenda H. Varela.



Os traballos realizados por outros alumnos e alumnas 
nos pasados anos  poderanse ver na seguinte web:

Vótalle un
ollo ;)

http://www.biogeociencias.com/carballos/index.html

http://www.biogeociencias.com/carballos/index.html
http://www.biogeociencias.com/carballos/index.html
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