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Alta resistencia térmica (f7): Característica dos envases para soportar temperaturas moi altas (ou moi baixas) sen
perder as súas propiedades. Por exemplo, a lata dunha conserva.

Autótrofos (f3): Seres vivos capaces de sintetizar ou elaborar a súa propia materia orgánica a partir de substancias
inorgánicas procedentes do ambiente. Tamén se lles coñece co nome de produtores. A este grupo pertencen os vexetais
terrestres, o fitoplancto mariño, e algunhas bacterias.

Axuste isostático (f1): Equilibro que presenta a superficie terrestre debido á diferenza de densidade entre todas as
súas partes.

Bacía oceánica (f1): Depresión moi extensa, relativamente uniforme, de contornos máis ou menos redondeados, que
constitúe o fondo dos océanos. As concas ou bacías dos océanos alcanzan profundidades de 6.000 metros, e teñen
os seus bordos limitados pola base do talude continental, situada a uns 2.000 metros de profundidade.

Bioacumulable (f11): Substancia que non se disolve nin se degrada, o que permite a súa acumulación a longo prazo,
durante a vida dun organismo ou dun ecosistema.

Biodegradable (f11): Produto ou substancia que pode descompoñerse nos seus elementos químicos elementais e
naturais, pola acción de axentes presentes no medio no que se encontran.

Bioensaios (f12): Probas polas cales podemos determinar a natureza perigosa dunha substancia medindo a súa reacción
ao poñela en contacto cun tecido ou un organismo vivo.

Biomasa (f3): Concepto que fai referencia á cantidade de materia viva existente nun volume ou superficie determinados.
Exprésase en unidades de peso.

Biotoxinas (f7): Substancias velenosas producidas por organismos vivos que, cando son inxeridas ou se acumulan en
determinadas doses ou niveis, poden causar danos concretos a outros organismos.

Bomba peristáltica (f4): Tipo de aparato que produce un desprazamento positivo de fluídos dentro dun circuíto, sen
que estes cheguen a estar en contacto cos mecanismos impulsores. As bombas peristálticas utilízanse normalmente
para bombear fluídos limpos ou estériles porque a bomba non pode contaminar o líquido, ou para bombear fluídos
agresivos porque o fluído non pode danar a bomba.

Botellas oceanográficas (f3): Recipientes somerxibles que se utilizan nas campañas oceanográficas para recoller mostras
nun punto determinado da columna de auga.

Branquias (f4): Órgano respiratorio de moitas especies animais acuáticas. Están formadas por membranas delgadas
moi vascularizadas situadas por detrás da cabeza, e polas cales, ao escorregar a auga, se produce o paso (absorción)
do osíxeno dende a auga á circulación sanguínea.

Cadea trófica (f3): Conxunto de relacións alimentarias que se establece entre as especies dun ecosistema. Trátase do
proceso de transferencia de enerxía a través dos organismos de cada elo da pirámide alimentaria, no que un organismo
se alimenta dos que se atopan no nivel inferior e, á súa vez, é o alimento dos que se atopan no superior. Os organismos
da base da cadea trófica son os chamados produtores primarios. Estes poden “fabricar” o seu propio alimento mediante
o proceso da fotosíntese, é dicir, sintetizando substancias orgánicas a partir de substancias inorgánicas que toman do
mar, grazas á axuda da enerxía solar.

Canceríxenos (f11): Axentes físicos, químicos ou biolóxicos que teñen a capacidade de afectar a un tecido ou organismo
vivo, producindo algún tipo de cancro ou neoplasia maligna. Aos axentes canceríxenos tamén se lles coñece co nome
de carcinóxenos.

Caudal (f2): Volume de auga que circula pola ría nun tempo determinado.

Célula (f10): Unidade morfolóxica e funcional de todo ser vivo.

Centrifugación (f8): Acción pola que se aproveita a forza centrífuga para separar os compoñentes dunha mestura
segundo as súas distintas densidades.

Circulación estuárica (f2): Situación caracterizada pola conxunción en espazo e tempo de grandes masas de auga doce
e salgada, como a que se produce nas rías galegas. A auga doce do río é máis lixeira que a salgada, polo que avanza
en superficie cara ao mar, mentres que a auga salgada procedente do océano, por ser máis densa, entra no interior
da ría polo fondo. Esta situación produce un gradiente vertical de salinidade, é dicir, que a concentración de sales
aumenta coa profundidade.

Control (ou branco) (f4): Substancia ou mecanismo que se utiliza nun proceso analítico como certificación da
funcionalidade correcta deste.
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Converxencia (f12): Zonas do océano onde se encontran dous fluxos de auga normalmente de distinta densidade.
Normalmente a auga máis densa se afunde e na superficie prodúcese a acumulación de organismos e obxectos flotantes,
como por exemplo as microalgas.

Cultivos microbiolóxicos (f10): Métodos baseados na preparación de medios óptimos para a multiplicación de
microorganismos, tales como bacterias e virus. En función do substrato e dos nutrientes que poñamos no noso cultivo,
poderemos identificar os microorganismos que poidan chegar a crecer nel.

Decantación (f8): Proceso de separación de substancias non miscibles e de diferente densidade, que se atopan nun
medio líquido; é dicir, separar un líquido do pouso que contén, verténdoo suavemente noutro recipiente.

Detritus o detrito (f4): Residuos, xeralmente sólidos, que proveñen da descomposición de fontes orgánicas e minerais.

Dixestores anaerobios (f8): Son grandes depósitos nos que se acumulan líquidos residuais para que se produza neles
unha dixestión anaerobia. Esta consiste no proceso polo cal algúns microorganismos son capaces de descompoñer
substancias biodegradables en ausencia de osíxeno.

Encimas (f8): Molécula formada principalmente por proteínas producidas polas células vivas e que actúa como catalizador
e regulador nos procesos químicos do metabolismo dos seres vivos.

Eurasia (f1): Nome que recibe a placa tectónica que inclúe Europa e a maior parte de Asia, pero sen ter en conta nin
os subcontinentes India e Arabia, nin a área situada ao leste de Siberia.

Eutrofización (f8): Proceso que acontece en ecosistemas acuáticos, caracterizado por un aumento na concentración
de nutrientes. As augas eutróficas poderían considerarse máis produtivas, pero cando se superan certos límites, o
proceso vólvese negativo ao aparecer grandes cantidades de materia orgánica, cuxa descomposición microbiana
ocasiona un descenso nos niveis de osíxeno do medio, diminuíndo, polo tanto, a calidade xeral deste. A eutrofización
adoita producirse como resultado de vertidos agrícolas, urbanos e industriais.

Frotis (f10): Extensión dunha mostra recollida de células, de tecidos, de exsudados ou de fluídos corporais, sobre unha
lámina de cristal (portaobxectos) para o seu exame no microscopio óptico.

Heterótrofa ou mixotrofa (f3 e f12): Organismos incapaces de elaborar a súa propia materia orgánica a partir de
substancias inorgánicas, polo que deben nutrirse doutros seres vivos. Tamén se lles coñece co nome de consumidores.
A este grupo pertencen todos os integrantes do reino animal e gran parte das bacterias.

Hidratos de carbono (f8): Moléculas orgánicas formadas por átomos de carbono, hidróxeno e osíxeno. Conxuntamente
coas proteínas e as graxas, son os compoñentes esenciais dos alimentos. Tamén se lles coñece co nome de glícidos,
carbohidratos ou sacáridos. A función básica nos organismos é a de achegar enerxía para desenvolver todas as funcións
vitais, a glicosa é o máis representativo dos carbohidratos con esta función. Tamén teñen unha función estrutural, os
máis representativos son a ribosa e a desoxirribosa; constituíntes básicos do ARN e do ADN, respectivamente.

Historia xeolóxica (f1): Enumeración cronolóxica de todos os procesos xeolóxicos que aconteceron nunha área
determinada. Esta información pode ser obtida a través da interpretación dos mapas, dos perfís xeolóxicos e das
columnas estratigráficas.

Homoxenizador (f9): Instrumento que permite mesturar uniformemente dúas ou máis substancias ata chegar a obter
unha mestura uniforme.

Hospedador (f10): Ser vivo no corpo do cal se aloxa un organismo patóxeno, polo xeral, un parasito.

Inerte (f10): Inmóbil, paralizado, inactivo, incapaz de reacción; nalgúns casos é sinónimo de non ter vida.

Inflamado (f10): Tecido que sofre unha alteración patolóxica caracterizada por trastornos da circulación do sangue, e
que se expresa frecuentemente por aumento de calor, arrubiamento, inchazo e dor. É un proceso de resposta inespecífico
ás agresións que sofre o organismo, que é reversible no caso de cesar as causas.

Inmunoloxía (f10): Rama das ciencias biomédicas que se ocupa do estudo das respostas de defensa do organismo a
estímulos exóxenos ou endóxenos e ás súas implicacións patolóxicas. A inmunoloxía estuda todos os aspectos relacionados
co sistema inmunitario, formado polo conxunto de órganos e tecidos capaces de dar unha resposta defensiva contra
agresións ao organismo.

Inóculos (f12): Pequenas cantidades dunha substancia que contén axentes patóxenos (ver definición), coas cales somos
capaces de introducir artificialmente esa enfermidade nun organismo.
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Inocuo (f10): Inofensivo, que non é capaz de causar danos.

Larvas (f5): Organismo en estado de desenvolvemento, unha vez abandonou as cubertas do ovo e é capaz de nutrirse
por si mesmo, pero que aínda non adquiriu a forma e a organización propia dos adultos da súa especie.

Líquido de goberno (f7): Cobertura de aceite ou outras salsas que se engaden para protexer ou dar sabor ao alimento
sólido dun produto envasado. Co líquido de goberno adóitase encher o volume do envase que non é ocupado polo
sólido, aínda que esta cantidade está limitada.

Materia prima (f7 e f8): Cada un dos elementos básicos que se utilizan de base e que se van incluíndo durante todas
as etapas e procesos de elaboración dun produto.

Metamorfose (f5): Conxunto de cambios biolóxicos que experimentan certos animais durante o seu desenvolvemento
ata chegar á súa forma de vida definitiva.

Microscopio óptico (f10): Aparato que, mediante unha adecuada combinación de cristais (ou ópticas), permite aumentar
a imaxe das células ou tecidos que queremos observar, ata máis de 1.000 veces.

Microscopio electrónico de transmisión ou de varrido (f10): Aparato co cal chegamos a aumentar a imaxe que
queremos ver ata un máximo de 500.000 veces (ou aumentos).

Monitorizar (f11): Proceso polo cal se controlan todas as variables e parámetros dunha actuación, para chegar a cumprir
os obxectivos con éxito, sen desviarse do plan de traballo definido previamente.

Necrose (f10): Dexeneración dos tecidos ocorrida pola morte das células.

Nutrientes (f3): Elementos necesarios para alimentar un ser vivo, cos cales este pode manter o seu metabolismo activo,
e desenvolver as súas actividades vitais de forma correcta.

Órgano (f10): Calquera das partes do corpo dun ser vivo que desempeñan unha función diferenciada.

Oroxénese alpina (f1): Proceso xeolóxico que se caracteriza pola formación ou rexuvenecemento de montañas e
cordilleiras debido á deformación compresiva de rexións máis ou menos extensas da litosfera continental. A oroxénese
alpina iniciouse hai 62 millóns de anos. Con ela formáronse, entre outros, o sistema alpino-himalaio, que se estende
dende os Pireneos e o Alpes cara ao leste, pasando polo Cáucaso, ata unirse co maior núcleo oroxénico dese momento,
o Himalaia. Tamén teñen a súa orixe nesta oroxénese as cordilleiras mediterráneas meridionais, como as Cordilleiras
Béticas e o Atlas, ou as Montañas Rochosas e os Andes no continente americano.

Oroxénese herciniana (f1): Proceso xeolóxico que se caracteriza pola formación ou rexuvenecemento de montañas
e cordilleiras debido á deformación compresiva de rexións máis ou menos extensas da litosfera continental. A oroxénese
herciniana, tamén coñecida como pregamento herciniano, aconteceu en numerosos puntos do globo terrestre hai 300
millóns de anos. Este pregamento afectou a gran parte de Europa centro-occidental incluída a microplaca ibérica,
creando cordilleiras como os Urais ou os Apalaches en América do Norte.

Paleolítico (f1): Etapa da prehistoria caracterizada fundamentalmente polo uso de útiles de pedra tallada. É o período
máis longo da historia do ser humano, comprendendo un 99% desta. Esténdese dende hai uns 2,5 millóns de anos
ata hai uns 10.000 anos.

Patóxenos (f7 e f10): Axentes biolóxicos con capacidade potencial de producir unha enfermidade ou dano na vida do
hospedador.

Pegada dixital (f10): Mecanismo polo cal é posible identificar e certificar dun xeito preciso e único a unha persoa, a
partir duns trazos identificativos únicos e intransferibles propios de cada individuo.

Pigmentos fotosintéticos (f3 e f12): Substancias, contidas nunha gran variedade de especies vexetais terrestres e do
fitoplancto, capaces de captar a enerxía lumínica do sol e de transformala en enerxía química, mediante o proceso da
fotosíntese.

Planta de procesado (f7): Instalación onde se transforma a materia prima para dar lugar a outros produtos. Hai distintas
plantas de procesado, por exemplo os cocedoiros, onde se someten os mexillóns a un tratamento térmico con vapor
ou auga, descúnchanse, e obtéñense viandas cocidas. Á súa vez, as viandas poden ser a materia prima na elaboración
de pratos preparados noutra planta de procesado.

Plataforma continental (f2): Porción mariña que circunda os continentes, caracterizada por unha suave pendente do
fondo ata chegar ao seu límite exterior, onde o fondo se inclina bruscamente dando comezo ao talude continental. Na
costa galega está comprendida entre as profundidades de 50 e 200 metros.
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Polígonos bateeiros (f6): Conxunto de bateas localizadas nunha área xeográfica próxima entre elas e ben delimitada.

Polímero (f8): Composto obtido mediante un proceso químico polo cal se unen varias moléculas dun composto primario
para formar unha cadea de múltiples elos destas e obter unha macromolécula.

Precipitación (f8): Reacción química que separa unha substancia sólida que se atopa en disolución.

Produto fresco (f7): Aquel que non foi sometido dende a súa captura a ningún proceso de conservación. No caso
dos mexillóns, refírese aos mexillóns vivos. No mercado non se venden as viandas crúas e lembra que só se poden
cociñar os mexillóns que estean pechados.

Produto elaborado (f7): Alimento resultante dunha formulación, sometendo os ingredientes a distintos procesos ou
tratamentos. Este produto pode ser consumido directamente ou necesita dunha etapa de cociñado previa. Por exemplo,
o mexillón en conserva é un produto elaborado listo para comer, pero tamén se pode encontrar na sección de conxelados,
cunchas de mexillóns recheas de viandas de mexillón e bechamel que o consumidor ha de fritir antes de consumir.

Reactivación tectónica (f1): Situación que se produce cando nunha zona sen actividade de tectónica de placas (ver
definición), antigas fallas que ata entón permanecían estáticas vólvense activas (reactívanse).

Salmoira (f7): Disolución de sal común en auga.

Seguridade alimentaria (f7 e f11): Segundo a definición oficial adoptada pola Organización das Nacións Unidas para
a Agricultura e a Alimentación (FAO), a seguridade alimentaria é un concepto que define un contexto xeral no cal todas
as persoas teñen, en todo momento, acceso físico e económico a suficientes alimentos inocuos e nutritivos para
satisfacer as súas necesidades alimenticias, e poder levar así unha vida activa e sa.

Táboa cronoestratigráfica (f1): Táboas nas que se divide e distribúe o tempo xeolóxico da Terra en bloques de anos
relacionados con acontecementos importantes que os caracterizaron. Non existe unha completa unanimidade á hora
de establecer unha soa táboa calibrada do tempo xeolóxico nuns intervalos de anos completamente definidos.

Talle (f7): Clasificación por tamaño ou peso do mexillón, por envase ou quilo de produto. Por exemplo, nunha lata de
mexillón en conserva defínese "grande" cando cada vianda pesa máis de 7,5 gramos.

Tecido (f10): Cada unha das estruturas formadas por células de natureza e orixe idénticas, que desempeñan en conxunto
unha determinada función nos organismos vivos. Por exemplo: tecido nervioso, tecido muscular, tecido óseo.

Tectónica de placas (placas tectónicas) (f1): A tectónica de placas (do grego, tekton, "o que constrúe") é unha teoría
xeolóxica que explica a forma en que está estruturada a litosfera (a porción externa máis fría e ríxida da Terra). A teoría
dá unha explicación ás placas tectónicas que forman a superficie da Terra e aos desprazamentos que se observan entre
elas no seu esvaramento sobre o manto terrestre. Tamén explica a formación das cadeas montañosas (oroxénese). Así
mesmo, dá unha explicación satisfactoria de por que os terremotos e os volcáns se concentran en rexións concretas
do planeta ou de por que as grandes fosas submarinas están xunto a illas e continentes e non no centro do océano.

Transecto (f3): Liña imaxinaria que define previamente por onde debe transcorrer unha campaña oceanográfica, co
obxectivo de estandarizar a metodoloxía das mostraxes. En cada transecto pódense definir estacións ou puntos específicos
de recollida de mostras ou datos.

Unicelulares (f3): Seres vivos conformados por unha soa célula.

Valvas (f4): Cada unha das pezas sólidas e duras que constitúen a cuncha dos moluscos bivalvos e dalgúns outros
invertebrados.








