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No ano 2000, o premio nobel alemán Paul Crutzen propoñía na IGBP News-
letter a introdución do termo «Anthropocene» para definir os cambios xeolóxicos 

e morfolóxicos que a actividade humana estaba a producir no Holoceno, unha 

época que comezara había 12 000 anos e que se caracterizaba por unha grande 

estabilidade ambiental. Citaba os estudos precedentes do americano G. P. 

Marsh, que en 1864, na súa obra Man and Nature, falaba xa das fondas modifi-

cacións que a actividade humana estaba a introducir na Terra, e do crego italia-

no Antonio Stopanni, que en 1873 escribía que «unha nova forza telúrica cuxo 

poder e universalidade pode ser comparada ás maiores forzas da terra» estaba a 

xerar consecuencias que xustificaban o feito de propoñer unha nova «era antro-

pozoica». Finalmente, no século XX os franceses Teilhard de Chardin e Le Roy 

propoñían, en 1924, a creación da «noosfera» como a era caracterizada polo 

coñecemento humano e as súas implicacións en cambios técnicos con amplas 

capacidades de modificacións do seu contorno; e o ruso Vernardsky, no mesmo 

ano, recoñecía na súa Géochimie o poder cada vez maior do ser humano, que, 

levado pola súa propia evolución, tiña cada vez maiores capacidades para influír 

sobre o seu medio ambiente de tal xeito «que unha forza xeolóxica nova apareceu 

certamente co home».

Crutzen, no seu traballo, resume o carácter fortemente expansivo da poboa-

ción mundial e da urbanización e as súas consecuencias sobre o esgotamento dos 

recursos fundamentais (petróleo, terras de cultivo, auga, pesca etc.) así como o 

incremento cada vez maior, entre outros efectos, da emisión de refugallos cara 

ao aire, ás terras e ás augas, con consecuencias como o buraco de ozono e o efec-

to invernadoiro. Conclúe sinalando «que por estes e moitos outros impactos 

maiores e crecentes das actividades humanas sobre a terra e a atmosfera e, sobre 

todo, pola súa influencia a escalas globais, parécenos do máis axeitado recoñecer 
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e distinguir o papel central da actividade humana na xeoloxía e na ecoloxía, e 

propoñer o uso do termo “antropoceno” para caracterizar os tempos xeolóxicos 

actuais». Finalmente, considera que unha data axeitada para definir o comezo 

desta nova era serían os últimos anos do século XVIII, xa que a partir dese 

momento se detecta o proceso de retracción dos glaciares, os cambios nas comu-

nidades bióticas nos lagos e o comezo da acumulación na atmosfera dos gases 

por efecto invernadoiro. E, tamén, porque coincide aproximadamente coa data 

da invención da máquina de vapor por James Watt, en 1784. Con esta época 

para o inicio do Antropoceno tamén concordarían Ramil-Rego e Gómez-Orella-

na no documentado traballo que se inclúe neste volume sobre a cronoloxía dos 

últimos tempos xeolóxicos.

Por outra parte, Steffen e Crutzen (2007) nun traballo sobre o Antropoceno 

introducen o termo «Grande Aceleración» (GA) para denominar o rápido e ace-

lerado incremento no consumo de recursos na biosfera así como o seu impacto 

sobre o «Sistema Terra». Esta denominación fora empregada con anterioridade 

na Conferencia Dahlem realizada en Berlín en 2005 sobre «Integrated History 

and future of People on Earth» (IHOPE), con Steffen e Crutzen, entre outros, 

como coordinadores, pero a súa presentación pública foi certamente dous anos 

despois, na devandita publicación.

Nesa publicación establecen a necesidade de dividir o Antropoceno en dúas 

etapas: unha primeira, que definen como «Era Industrial», que abrangue desde 

o 1800 ata o 1945, e unha segunda, que denominan a «Grande Aceleracion» e 

que transcorre desde 1945 ata o 2015. A partir dese ano especulan coa posibili-

dade dunha terceira etapa, a dos «Administradores do Sistema Terra». A data 

do comezo da segunda etapa vén definida por un conxunto de 12 gráficas sobre 

as tendencias socioeconómicas globais da «empresa humana», nas que se pode 

apreciar con claridade que a partir do final da Segunda Guerra Mundial se 

manifesta un crecemento explosivo. Estas gráficas estaban inspiradas nas que 

aparecían na publicación Global Change and the Earth System. A Planet Under 
Presure (Steffen, W. et al. 2005) das IGBP Series sobre o Cambio Global e que 
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posteriormente, no ano 2015, apareceron completadas por outras 12 gráficas 

(inspiradas tamén no libro anterior) sobre as tendencias do Sistema Terra (Stef-

fen, W. et al. 2015). Este conxunto das 24 gráficas acadou gran popularidade e 

pódese considerar como a icona simbólica actual da GA.

En paralelo a estas formulacións, e ante da transcendencia mediática e cien-

tífica que estaba a ter a proposta do Antropoceno como unha nova era xeolóxica, 

a Comisión Internacional de Estratigrafía creou en 2009 con nivel de subcomi-

sión o Grupo de Traballo do Antropoceno (AWG), co obxectivo de intentar 

recoller as probas necesarias para a súa inclusión como un tempo definido e 

diferenciado dentro da escala de tempo xeolóxico. Precisaba fundamentalmente 

poder dispor dun rexistro fósil claro e duradeiro que, segundo sinala no seu 

traballo Alejandro Cearreta –un dos 38 científicos compoñentes da AWG–, 

semella atoparse no isótopo plutonio-39 procedente das probas atómicas, que 

comezou a amorearse nos sedimentos a partir de Hiroshima e, sobre todo, des-

pois da década dos cincuenta. Este feito, unido á súa coincidencia cronolóxica 

co inicio da GA, leva a que 1950 sexa a data escollida pola maioría dos científi-

cos para sinalar os comezos do Antropoceno. Data que tamén acepta no seu 

traballo Jorge Riechmann, no que destaca, ademais, as importantes considera-

cións económicas e sociais que caracterizan esta época, dominada dun xeito 

abraiante polo poder do diñeiro, que mesmo podería xustificar que fora definida 

como o Capitaloceno.

Este coñecemento global do planeta, do que se comezou a ter unha visión 

máis ou menos coherente como mínimo desde a metade do século XIX, cando 

foi ben suplementada pola acumulación de datos que se foron desenvolvendo 

desde esas datas, deu orixe a formulacións teóricas globais, como foi a dos «Lími-

tes do crecemento» de Meadows en 1972 así como as moitas outras que a segui-

ron e das que o Antropoceno e a GA son unha das súas últimas achegas. En 

todas elas, como semella obvio, domina a mirada «macro» sobre o planeta, que 

resulta necesaria e imprescindible para poder deducir as grandes teorías e xene-

ralizacións. Pero tamén resulta evidente que esta mirada agocha moitas dispari-
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dades que poden ou non revelar que en determinados espazos estas regularidades 

non existen ou que se cumpren só parcialmente. Por iso, ao par destas olladas 

xerais, xorde a necesidade de poñer en práctica as miradas «micro» que desvelen 

como estas grandes formulacións se poderían identificar a escalas dun maior 

detalle tanto espacial como temporal.

Desa posible interacción entre o macro e o micro nace a segunda parte deste 

libro, no que se tenta desvelar como en Galicia o Antropoceno, ou sobre todo a 

súa expresión máis evidente como GA, puido deixar as súas pegadas. De aí a 

xustificación e a oportunidade desa «Unha ollada desde Galicia». Nela recóllese 

unha síntese dos coñecementos de experimentados investigadores galegos sobre 

a evolución sufrida nesta segunda metade do século XX por determinados secto-

res económicos (o consumo de enerxía, fertilizantes, repoboacións forestais, 

encoros, urbanización ou a produción de residuos) así como as pegadas que estes 

novos tempos foron deixando sobre os ecosistemas ou os seus compoñentes 

(réptiles, paxaros, sistemas fluviais etc.). A información que se obtiña destas 

diferentes olladas era moi dispar. Nalgúns casos era detallada e ben cuantificada, 

e permitía a súa expresión gráfica (como era un dos obxectivos orixinais desta 

parte do libro); noutros, debía ficar como datos fragmentarios e, mesmo, en 

meras descricións cualitativas. En calquera caso, esa era a realidade do coñece-

mento que se tiña das pegadas do Antropoceno en Galicia.

As gráficas que se puideron elaborar, nun xeito de adaptación da coñecida 

icona da GA, aparecen reflectidas na figura 1. Son seis exemplos da evolución de 

sectores vitais da nosa economía, como o consumo de enerxía, o proceso de 

urbanización, de amoreamento de auga nos encoros e da repoboación forestal así 

como os únicos impactos ecolóxicos que puideron ser detectados e expresados 

dun xeito cuantitativo nestes períodos, como foi o caso dalgunhas alteracións 

ecolóxicas nas augas interiores galegas.

A primeira cuestión que habería que destacar é que estas seis gráficas teñen 

un valor de diagnóstico moi inferior ao das clásicas 24 que definen iconicamen-

te a GA, polo que poderían ser consideradas só como unha primeira achega 
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sobre a caracterización do Antropoceno en Galicia. De todas as maneiras, o que 

si se podería sinalar cando se comparan coa referencia icónica da GA é, como 

mínimo, o seguinte: 1) para catro delas o 1950 pode ser unha boa referencia 

cronolóxica do inicio do cambio brusco que caracteriza o período, 2) o compor-

tamento exponencial das curvas só o manifestan dúas delas (correspondentes ás 

alteracións ecolóxicas das augas) e 3) que será o comportamento sigmoidal, 

cunha ralentización do crecemento nos últimos anos, o comportamento máis 

xeneralizado. Este comportamento sigmoidal, en períodos máis curtos de tempo, 

presentaríano tamén o consumo de fertilizantes (ver p. 188) e a produción de 

rochas industriais (ver pp. 209 e 210). 
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 Repoboación forestal Encoros con cianofíceas Especies exóticas nos ríos

 Consumo de enerxía Auga acumulada nos encoros Poboación de Vigo + A Coruña 

Figura 1.- Expresión gráfica dos cambios experimentados en Galicia no período 1900-2010 
por algúns sectores produtivos e determinadas alteracións ecolóxicas1.

1  Todas estas gráficas foron elaboradas a partir dos datos achegados polos autores do apartado deste libro 
«Unha ollada desde Galicia», agás o caso da poboación de Vigo e A Coruña, que foi de creación propia.
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De todo isto podería concluírse, coas debidas precaucións dado o carácter 

limitado da mostra, que no caso galego non se pode xeneralizar sen máis o mode-

lo exponencial, sen límites no crecemento dos últimos anos, da maioría das 24 

gráficas que definen a GA. Na realidade analizada, semella estar máis estendido 

o comportamento sigmoidal, que indicaría unha saturación do proceso no seu 

tramo final, como consecuencia dos límites de índole económica, social ou xeo-

gráfica que xurdirían diante do proceso expansivo. Este feito, de confirmarse a 

súa xeneralización, daría orixe a conxecturas diferentes de cara ao futuro da 

explotación dos nosos recursos e, sobre todo, de como se deberían tratar pensan-

do nunha xestión sostible deles.

En calquera caso, o Antropoceno e a Grande Aceleración, como ocorre xa co 

cambio climático, son realidades presentes en Galicia e o seu estudo, as reflexións 

e as decisións que se deriven dos seus resultados deberían ser tarefa inaprazable 

para os próximos anos.
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