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Minas de San Finx (7)
San Finx é un salientable depósito de estaño (Sn) e volframio (W). A súa xénese está
relacionada cos granitos formados durante a Oroxenia Varisca, que durante a súa
cristalización concentran o W e Sn no fundido residual, o cal circulará por fendas nas
que cristaliza formando filóns de seixo (Fig. 8) con wolframita (W), casiterita (Sn) e
tamén outros minerais como calcopirita, molibdenita, pirita ou apatito.

Un paseo polas profundidades
dunha cordilleira
O Forgoselo,
onde o granito e
Fig. 8. Filón de seixo mineralizado con Sn-W (esq.) e detalle duns cristais de wolframita (der.).

A historia da minería no xacemento de Sn-W de San Finx remóntase á Idade do
Bronce, cando o estaño era fundamental para obter o bronce. Posteriormente, durante a Idade Media, San Finx abastecía de estaño aos picheleiros, artesáns de estaño
e prata. En 1884 comeza a extracción moderna que se mantén ata 1990. San Finx
foi a primeira mina de volframio en España e a derradeira en pechar trala caída dos
prezos. En 2008 retómase a actividade mineira (Fig. 8).
O mineral extráese da mina xunto co resto das rochas e sepárase destas aproveitando
as diferenzas nas súas propiedades físicas: peso, magnetismo e condutividade.
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”Un paseo polas profundidades dunha cordilleira”

1. Introdución

3. Itinerario xeolóxico

Nesta nova edición do xeolodía, a festa de divulgación da xeoloxía, coñecemos un
pouco máis da fermosa Serra do Barbanza e a súa contorna, onde se atopan entre
outras marabillas naturais as dunas de Corrubedo, as pozas do río Pedras, o miradoiro da Curota ou a fervenza de Cadarnoxo. Unha impoñente serra que se sitúa entre
dúas das maiores rías de Galicia, Arousa e Muros-Noia. Coma sempre esta actividade pretende dar a coñecer o seu salientable patrimonio xeolóxico, así como promover a súa protección e posta en valor. As distintas paradas do percorrido escollido
permitirán descubrir interesantes e curiosas formacións ou estruturas xeolóxicas.
Agardamos que gocedes deste paseo pola historia xeolóxica desta parte de Galicia.

O percorrido escollido consta de 7 paradas (Fig. 2), das que deseguido se describen
os seus aspectos xeolóxicos máis salientables.

Fig. 1. Vista xeral da Serra do Barbanza dende O Touro (Ribeira).

2. Situación xeográfica e xeolóxica
O Barbanza atópase no extremo suroeste da provincia da Coruña, a 50 km de Santiago. En canto á xeoloxía, esta serra emprázase na denominada Zona de Galicia Trásos-Montes, área constituída por materiais metamórficos e magmáticos do Palezoico.
Do mesmo xeito, esta zona forma parte do Macizo Ibérico, rexión que alberga unha
gran variedade de materiais que se viron afectados pola colisión de dous supercontinentes, Laurusia e Gondwana, fai aproximadamente 350 millóns de anos. O resultado desa colisión foi unha gran cordilleira montañosa, chamada Oróxeno Varisco, de
más de 3000 quilómetros de lonxitude e cunha altitude semellante á do Himalaia. Na
actualidade non quedan restos desa cordilleira posto que foi totalmente erosionada
na época en que viviron os dinosauros, é dicir, durante o Mesozoico. A pesar diso no
Cenozoico fórmanse de novo montañas, por mor do Oróxeno Alpino, que rexuvenece a paisaxe e o relevo de Galicia, incluida a Serra do Barbanza (Fig. 1).
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Fig. 2. Mapa xeolóxico co itinerario e as paradas a realizar. Cartografía tomada do IGME (1981).

A Ameixida (1)
Este treito costeiro entre Ribeira e Castiñeiras amosa unha salientable interacción
entre as rochas metamórficas dos dominios autóctonos de Galicia-Trás-os-Montes
(xistos, cuarcitas e paragneises) e as rochas ígneas do plutón de Caldas (granitos,
pegmatitas e aplitas). Do mesmo xeito destaca a presenza de enclaves de rochas
metamórficas (xenolitos) nos corpos graníticos; evidencias dun intenso metamorfismo, tanto rexional (cristais de andalucita e granate) como de contacto (agullas de
sillimanita). Pero sen dúbida algunha unha das cousas máis chamativas deste punto
é o desenvolvemento de fenómenos metasomáticos nalgunhas das rochas graníticas.
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Como resultado orixínanse as episienitas (Fig. 3), rochas na que o seixo se disolveu
parcial ou totalmente, o feldespato potásico tomou unha intensa cor vermella, a mica
negra transformouse en mica verde (clorita) e aparece abondosa epidota.
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Corrubedo-Balieiros (3)
A carón da praia de Balieiros afloran granitos sincinemáticos de dúas micas cunha
intensa deformación fráxil-dúctil, e como resultado os granitos amosan unha marcada foliación, visible nos afloramentos máis meteorizados, posto que a erosión actúa
sobre estes planos de maior debilidade na rocha. No extremo norte da praia estes
granitos presentan abundantes enclaves (xenolitos) de rochas metamórficas tamén
moi deformadas, que en xeral mostran uns contactos moi sinuosos, o que indicaría
un baixo contraste térmico entre ámbalas dúas litoloxías. No treito entre a praia e
o faro de Corrubedo pódense ollar diferentes afloramentos de sedimentos pouco
consolidados, que poden ser tanto solos ricos en material orgánica (turbeiras) como
areas (praias fósiles) (Fig. 5). Estas serían dúas novas evidencias de que o mar no
pasado acadou diferentes niveis, no caso das turbeiras un nivel máis baixo e cun clima frío (regresión mariña), mentres que no das praias fósiles o nivel sería máis alto
(transgresión mariña).

Fig. 3. Detalle un afloramento de episienitas na contorna da Ameixida

Pedra da Rá (2)
Dende este miradoiro contémplase por unha banda o sistema dunar de Corrubedo,
no que a súa duna móbil é o elemento máis salientable na paisaxe (Fig. 4). Ten unha
altitude máxima duns 20 m, aínda que no século pasado chegou a ter ata 60 m. A
regresión dos sistemas dunares galegos é tamén visible neste lugar, tal e como se
pon de manifesto na perda de conexión coa praia (fonte da area) por revexetación da
mesma. Polo que nun futuro próximo este sistema dunar deixará de ser activo. Por
outra banda dende a Pedra da Rá pode ollarse tamén a superficie de abrasión mariña
que se estende polo extremo oeste e sur da península do Barbanza, e orixinada pola
suba do nivel do mar durante o Eemiense, é dicir, hai aproximadamente 120.000
anos.
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Fig. 4. Panorámica xeral da duna móbil de Corrubedo.

A Curotiña (4)
Dende esta parada tense unha boa panorámica das Rías Baixas, que permite observar
a configuración en bloques do relevo galaico. Así temos unha serie de bloques deprimidos, ocupados por antigos vales fluviais, que tras seren invadidos polo mar deron
lugar ás actuais rías. As rías alternan cun conxunto de bloques elevados, que poden
superar os 600 metros de altitude, como no Barbanza. Temos tamén nesta zona ex5
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Alto dos Curros (5)
O interese deste punto radica na posibilidade de ollar o contraste morfolóxico entre os penedos dos diferentes tipos de granitos que afloran nesta zona. Por unha
banda, os granitos sincinemáticos de dúas micas, maioritarios na Serra, tenden a dar
afloramentos con feituras irregulares, amosando unha clara tendencia a fracturarse
segundo planos horizontais. En contraste, os granitos postcinemáticos do plutón de
Caldas dan afloramentos con maior tendencia a formas redondeadas, é dicir, grandes
bolos e penedos ovais ou suavemente curvados. Amais disto, na Volta dos Gavoteiros, atópase un antigo labor mineiro que explotou unha pegmatita granítica con algo
de berilo e seixo rosado, un mineral relativamente coñecido pola xente da contorna.

Fig. 5. Afloramento dunha turbeira (superior), praia fósil (inferior) e coluvión (transición)

tensos afloramentos do granito sincinemático de dúas micas, un material que condiciona de xeito claro o relevo da zona, que ao ser máis resistente á erosión ca outras rochas (xistos e paragneises), está presente nas maiores altitudes. Dende aquí
gozamos tamén dunha boa perspectiva sobre os vales dos ríos San Xoán, Barbanza
e Pedras (Fig. 6), condicionados por factores tectónicos (presenza de fracturas) e
litolóxicos (variacións na pendente, por mor do cambio de rochas no leito fluvial).

Fig. 7. Marmita de xigante no leito do río Pedras.

Pozas do río Pedras (6)

Fig. 6. Panorámica dos vales dos ríos San Xoán (esquerda), Barbanza (centro) e Pedras (dereita).
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Na confluencia dos ríos de San Xoán e Barbanza, da cal resulta o Río Pedras, pódese
comprobar in situ o cambio na pendente destes cursos fluviais ao pasaren a unha
litoloxía con diferentes propiedades mecánicas. Deste xeito, os treitos que discorren
sobre granito amosan fortes pendentes en comparación co treito que atravesa ma
teriais xistosos. Boa parte do curso do río Pedras discorre en bancais, debido a intercalacións litolóxicas máis resistentes, o que orixina pequenas fervenzas. Isto unido á
acumulación de sedimentos grosos, que son remexidos pola corrente sobre o leito
do río, desenvolven pías e marmitas de xigante (Fig. 7). Ademais, nos xistos que afloran nesta zona é doado observar a presenza de andalucita, frecuentemente en cristais
centimétricos de forma prismática.
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