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Os residuos 
urbanos:
un problema do 
século XX

1900 : 220 millons de residentes en 
urbes – 13 % poboación mundial-
<300.000 t /d de residuos urbanos

2000: 2900 millons de residentes 
urbanos - 49 % poboación mundial -
>3.000.000 t/d



Evolución da produción de residuos 
(USA)



Evolución da producción de residuos 
urbanos (MW) (Europa-27, fonte
Eurostat))Eurostat))
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Residuos e Antropoceno:
Os vertedoiros como acúmulos de tecnofósiles

Vertedeiro de Piñor (Santiago de Compostela) 
(1995-2005)



Os vertedoiros na
estratigafía do Antropoceno

• Vertedoiro: foi o único sistema de 
tratamento e eliminación de RSU 
en Galicia durante décadas.

• Centos de vertedoiros e puntos 
de vertido aparecen cada ano

• No pasado: moitos vertedoiros
incontrolados ou ilegais

• Carentes de medidas de 
protección:

• Residuos mesturados (mesmo
perigosos)

• Reaparecen constantemente
• ¿Unha cartografía dos 

vertedoiros?

VILA DE CRUCES

A ESTRADA



Pasouse dunha produción de <2 millóns de t/ano a >300 
millóns t/ano.

Estímase que en 2020 o ritmo de produción de plásticos 
terá aumentado nun 900% con respecto a niveis de 1980.

Variadas tipoloxías e artefactos.

Unha porcentaxe elevada aínda vai a vertedoiros, 
favorecendo a súa preservación.

O Plástico, como marcador do Antropoceno

O aumento do plástico desde a segunda metade do século
XX e a sua ampla distribución en ambientes terrestres e
mariños suxiren que poden ser un indicador chave do
Antropoceno.



Os residuos plásticos nos océanos
8 millóns de toneladas ano – 60-80 % do lixo
mariño



Os residuos plásticos nos mares e costas

Os residuos de praia son fundamentalmente macroplásticos.
As cantidades de plásticos nas costas aumentan no  tempo en paralelo á produción global.
300-1000 obxectos/100 m. Praias británicas: 1045 ítems /km en 1994. 2015 en 2009.
Ata 30.000 obxectos en praias de Europa, Asia e Sudamérica.
En 2015 (España) recolléronse en promedio 320 obxectos de lixo/100 m praia (75% plástico). O lixo plástico máis 
abundante son as cabichas, seguidos de botellas de bebida e plástico film.



Os residuos plásticos nos mares e costasA Lanzada: 1016 obxectos/100 m.ano, Baldaio: 88 obxectos/ano, O Rostro: 332 obxectos/ano.
Nestas praias o elemento máis común é o plástico: 63-38 e 83%, respectivamente.

Os residuos de praia son fundamentalmente macroplásticos ( 300-1000 obxectos/100 m)



Os residuos plásticos nos mares galegos
Gago et al, IEO, Vigo



Contribución á 
cronoestratigrafía



Contribución á 
cronoestratigrafía



A minería en Galicia



LA MINERÍA EN GALICIA. ANÁLISIS ECONÓMICO-CUANTITATIVO Xosé Antón Rodríguez González, Universidad de Santiago de 
Compostela.



Estatísticas mineiras (produtos de canteira e 
rochas ornamentais)

1941 1955 1960 1983 1994 2015
A Coruña 0 173390 6506 1341589 4454658 31340939

Lugo 0 0 0 410406 5326488 37121191

Ourense 0 0 1896 550969 13303219 113844182

Pontevedra 24446 0 21075 1955813 5037618 25814627
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Evolución da industria das rochas 
ornamentais: granito

A época de maior esplendor da industria granitera galega, comprende
desde o ano 1970 ata o 2000, sendo o seu momento cume a
celebración do "Congreso Mundial do Granito", celebrado en Vigo en
novembro de 1990.
Un 55,6% das empresas extractoras creáronse no período 1976-1985.
Este mesma porcentaxe obsérvase nas empresas elaboradoras para o
período 1986-1998.

            



Evolución da industria das rochas 
ornamentáis: lousa

En 1967 a  produción española era dunhas 77.000 t; no século XXI acadáronse máis de 1.000.000 t.  
A lousa galega representa o 25% da lousa mundial

Forte incremento desde anos 40-70.
Crise de principios do século XXI: en 2011 extraeuse o 58% das t de 2008, retrocedendo a valores de 1980



Os residuos de lousalousa

O rendemento do proceso produtivo é un dos
principais problemas do sector.
Ratios de aproveitamento da orde do 4%: o 96%
restante son residuos estériles, co conseguinte
impacto ambiental e paisaxístico e perda
económica por desaproveitamento do recurso.
Para unha produción media de pizarra en Galicia de
900.000 t/ano, xéranse 22,5 millóns de toneladas
de residuos de lousa, o que supón case 8 millóns de
m3 de estériles vertidos nas entulleiras galegas
anualmente.



A minería enerxética
en Galicia: unha
actividade moi
limitada no tempo

Meirama



Entulleira exterior de 1.200 hectáreas e 720 millones de m3

Lago  cun volume de 547 hectómetros cúbicos, unha
profundidade máxima de 205 metros eun perímetro de 17,8 
kilómetros

Lago de 811 ha de superficie e 15 km de 
perímetro.

Meirama
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