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1. INTRODUCIÓN. 
 
A minaría foi, dende tempos remotos, unha das actividades básicas para o progreso 
económico e técnico da humanidade. Todos os bens materiais que o ser humano 
utiliza, proveñen da transformación de produtos naturais, e entre estes ocupan un 
lugar destacado os recursos mineiros, podéndose asegurar que o seu uso permitiu, en 
boa medida, o desenvolvemento industrial. 
 
RECURSOS EN EXPLOTACIÓN 
 
As materias primas minerais son recursos naturais que se extraen da codia terrestre e 
que son transformados mediante a actividade industrial.  Mineral é calquera elemento 
ou composto químico que se atopa en forma natural. Entre eles podemos atopar 
elementos formados pola descomposición de materiais orgánicos, como por exemplo 
o petróleo e o carbón, aínda que estes non son considerados estritamente minerais e 
por outra parte tamén podemos atopar na súa maioría elementos químicos e 
compostos formados por procesos inorgánicos. Actualmente podemos atopar máis de 
3.000 especies de minerais distintos, que poden caracterizarse pola súa composición 
química, a súa estrutura e as súas propiedades físicas. Ademais podemos clasificalos 
pola súa composición química, tipos de cristal, dureza e aparencia. A maioría dos 
minerais que se atopan na natureza son sólidos, aínda que existen dúas únicas 
excepcións a auga e o mercurio. (Ministerio de Industria, enerxia e turismo).  
 
A minaría é unha das actividades máis antigas do home. Nace case xunto coa  idade 
de pedra fai uns 2,5 millóns anos e dende ese entón foi a maior fonte de materiais para 
a fabricación de ferramentas. A súa evolución produciuse de xeito paralelo aos 
avances da humanidade. Nun principio a minaría foi unha actividade moi sinxela que 
consistía en desenterrar o sílex, pero a medida que estes depósitos se remataban na 
superficie, as escavacións empezaron a ser cada vez máis profundas. 
 
Os minerais de extracción considéranse un recurso non renovable, o que significa que 
a cantidade da que dispoñemos deles, é limitada, e implica un posible risco de 
esgotamento. A rendibilidade é a causa de que as explotacións mineiras de superficie 
se atopen moi estendidas en todo o planeta, en comparación con aquelas outras en 
que é preciso escavar galerías verticalmente. Máis do 60% dos materiais extraídos en 
todo o mundo sono mediante esta modalidade de minaría, é por iso que os altos 
investimentos que se realizan en minas profundas se ven normalmente compensadas 
polo valor ou calidade do material extraído.  Por exemplo, nalgunhas minas de 
Sudáfrica realízanse extraccións de ouro a profundidades de ata 3.500 metros. 
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A. Tipos de materias primas de orixe mineral 
 
Os minerais metálicos 
 
Son os máis importantes para as sociedades industrializadas. Entre produción de 
minerais metálicos en España destacan: os de ferro, pirita, chumbo, cinc, cobre, 
mercurio, volframio e estaño. Os minerais metálicos utilízanse sobre todo nas industrias 
básicas, na metalurxia e na química, así como nas industrias de transformación. 
 
Os minerais non metálicos 
 
Entre os máis importantes pola súa produción destacan os sales potásicos, o sal 
común, as arxilas especiais, o caolín e o cuarzo. Os minerais non metálicos utilízanse 
basicamente na construción e na industria química.  A localización da súa produción é 
bastante dispersa en todo o territorio español. 
 
As rochas industriais 
 
A produción española de rochas industriais céntrase sobre todo nas calcarias, que se 
atopan en todo o territorio, e en lousas, granito, mármore e xeso. As rochas industriais 
utilízanse sobre todo na construción. 
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2.  SITUACIÓN MUNDIAL DA MINERÍA 
 
A minaría a nivel mundial adquire cada vez máis un papel económico global dentro 
dun mundo sen fronteiras económicas. 
 
O mundo está rexido pola capacidade de explotación e a dispoñibilidade da 
inversión, neste contexto, para coñecer a evolución e perspectivas do sector 
podemos destacar os principais movementos de capital deste: 
 
América Latina é a primeira rexión do mundo que atrae os maiores investimentos de 
exploración mineira. No ano 2011 atraeu 4.550 millóns de dólares que representan o 
25% do total da inversión mundial en exploración mineira que totalizou 18.200 millóns 
de dólares. Para o 2012, o importe da inversión mundial para exploración mineira 
elevouse a 21.500 millóns de dólares e América Latina mantivo o seu liderado (fonte:  
Metais Economic Grupo. (MEG). 
 
Segundo o ranking e informe de Estratexias Corporativas de Exploración, elaborado 
por Metals Economic Grupo (MEG), con sede en Canadá, os 6 países latinoamericanos 
que atraeron maiores capitais para exploración mineira no 2011 foron México (US$ 
1.092 millóns), Chile, (US$ 910 millóns), Perú, (US$ 728 millóns), Brasil, (US$ 546 millóns), 
Arxentina e Colombia (US$ 364 millóns cada un), cun total de US$ 4.004 millóns. 
 
A nivel mundial, Canadá consolidouse como o primeiro país atractivo para a inversión 
en exploración mineira con 3.276 millóns de dólares, seguido de Australia, con 2.366 
millóns e Estados Unidos con 1.456 millóns. 
 

PAIS INVERSIÓN 2011 (US$) 
1. Canadá 3.276 mlls. 
2. Australia 2.366 mlls. 
3. EE.UU. 1.456 mlls. 
4. México 1.092 mlls. 
5. Chile 910 mlls. 
6. Perú 728 mlls. 
7. China 728 mlls. 

 
                                      Fonte: Metals Economic Grupo (MEG) 2012. 
 
 
 
 
 
 
Evolución mundial: 
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PAIS 2008 2009 2010 2011 

1. Canadá 2.394 1.171 2128 3.278 
2. Australia 1.764 951.6 1.452 2.366 
3. EE.UU. 882 439 968 1.456 
4. México 756 366 726 1.092 
5. Chile 504 366 605 910 
6. Perú 630 393 605 728 
7. China 375 293 484 728 
8. Europa s.d. s.d. s.d. 728 
9. Brasil 380 220 363 546 
10. Sudáfrica 378 220 s.d. 1456 
11. Rusia s.d. s.d. 484 546 
12. Mongolia s.d. s.d. s.d. 546 
13. Arxentina s.d. s.d. 363 364 
14. Colombia s.d. s.d. s.d. 364 
15. Oeste África s.d. s.d. s.d. 1.092 
16. Outros s.d. s.d. 3.472 1.092 
17. Illas Pacifico s.d. s.d. s.d. 910 
TOTAL MUNDIAL 12.600 7.320 12.100 18.202 

Fonte: Metals Economic Grupo (MEG), 
 
No 2012, os cinco primeiros lugares son ocupados por Canadá, Australia, Estados 
Unidos, México e Chile. O sexto posto, ocupado por Perú está en risco e podería pasar a 
mans de China que está a incrementar as súas tarefas de exploración mineira.
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2.1 DATOS POR GRANDES MATERIAIS 
 
Produción de Cobre.  

 
                         Fonte: Produción de cobre en 2.012. Goberno Chileno. 2013. 
 
O cobre é un dos poucos metais que poden atoparse na natureza en estado "nativo", 
é dicir, sen combinar con outros elementos. Por iso foi un dos primeiros en ser utilizado 
polo ser humano.  Os outros metais nativos son o ouro, o platino, a prata e o ferro 
proveniente de meteoritos.  O cobre é un metal nobre, non se oxida, non se degrada, 
non contamina e é reciclable indefinidamente.  Este metal recibe as seguintes 
denominacións, segundo o idioma que o describa:  cuprum (latín); bakar (croata); 
cuivre (francés); rama (italiano);  kobber (noruegués); kupfer (alemán); cupru 
(romanés);  kupari (finlandés); copper (inglés) e cobre (español e portugués).  Entre as 
principais propiedades do cobre pódense destacar as seguintes:  alta condutividade 
eléctrica, alto grao de condutividade térmica, excelente metal para procesos de 
maquinado (doado de moldear e cortar), grande resistencia á corrosión, alta 
capacidade de aliaxe metálica, moi boa capacidade de deformación en quente e 
en frío, mantén as súas propiedades indefinidamente na reciclaxe e ten propiedades 
bactericidas. 
 
O comercio formal deste metal faise por intermedio da Bolsa de Metais de Londres en 
dólares e en lotes de 25 toneladas; o COMEX (Divisions New York Commodities 
Exchange) da Bolsa Mercantil de Nova York os negocios da cal se fan sobre a base de 
lotes de 25.000 libras cotizados en centavos de dólar e a Bolsa de Metais de Shanghai 
onde se comercia en lotes de cinco toneladas cotizados en renminbi. 
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O cobre é denominado comunmente "metal vermello" pola súa cor vermella intensa e 
atractiva e a súa utilización pode ser de forma pura ou en aliaxe con outros metais. En 
forma pura serve para fabricar unha ampla gama de produtos como cables e 
canalizacións, en forma de aliaxe o cobre é empregado en diversos usos industriais 
combinado con outros metais (as propiedades do cobre son transmitidas ás aliaxes 
que o utilizan), como cinc, estaño, prata, chumbo, sílice, berilio, ferro, aluminio, entre 
outros metais.  As dúas aliaxes máis importantes coñecidas dende a antigüidade son o 
bronce (combinación cobre-estaño) e o latón (combinación cobre-cinc). 
 

RANGO ESTADO PRODUCIÓN EN 2011  
(MILL. TON/AÑO) 

1 Chile 5,42 
2 Perú 1,22 
3 China 1,19 
4 Estados Unidos 1,12 
5 Australia 0,94 
6 Zambia 0,715 
7 Rusia 0,71 
8 Indonesia 0,625 
9 Canadá 0,55 

10 R. D. del Congo 0,44 
11 Polonia 0,425 
12 México 0,365 
13 Kazajistán 0,36 

Fonte: Goberno Chileno. 2013. 
 
De acordo á información publicada no informe anual do United States Geological 
Survey (USGS), as estimacións sinalan que as reservas coñecidas de cobre no 2011 a 
nivel mundial alcanzarían 690 millóns de toneladas métricas de cobre fino. E segundo 
as estimacións de USGS, en Chile existirían da orde de 190 millóns de toneladas 
economicamente explotables, equivalentes ao 28% do total de reservas mundiais do 
mineral;  seguido de Perú con 90 millóns de toneladas economicamente explotables, 
equivalentes ao 13% do total de reservas mundiais do mineral.  O cobre, tal como se 
indicou anteriormente, presenta propiedades que o fan de grande utilidade en varias 
industrias, pero en especial en industrias emerxentes e de alto impacto (por exemplo, 
atendendo á súa alta condutividade térmica e eléctrica e o seu nulo magnetismo, o 
cobre é ideal para a transmisión de datos, sons e imaxes na área das 
telecomunicacións). 
 
A produción do cobre deixa algúns subprodutos que poden ser comercializados en 
forma separada. O principal subproduto que se obtén da produción do cobre é o 
molibdeno, este ha vido tendo grande importancia comercial nos últimos anos por 
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canto é un elemento metálico utilizado como materia prima para aceiros especiais e 
algunhas aliaxes ás cales achega resistencia á temperatura, á corrosión, durabilidade 
e fortaleza. 
 
Produción de cobre no mundo 2011. 
 

 
                           Fonte: Real centro de minaría do Reino Unido. 2012. 
 
A obtención do cobre é complexa e require dunha serie de procesos para deixalo en 
condicións de ser comercializado, isto porque a diferencia doutras materias primas 
que se atopan concentradas -como o caso do petróleo, por exemplo, o cobre atopa 
de xeito disperso en grandes áreas, mesturado cunha grande cantidade de sales e 
outros elementos mineralóxicos ademais de rocha estéril. Estes compostos que 
conteñen cobre deben ser tratados debidamente para separar o metal do resto dos 
minerais e clasifícanse en dous grupos de acordo coa súa composición química:  (a) 
minerais sulfurados (con alto contido de xofre) e (b) minerais oxidados (con elevado 
contido de óxido de carbono).  Os minerais sulfurados máis representativos son: 
malaquita, calcantita, atacamita e cuprita.  Pola súa banda, os minerais oxidados 
máis representativos son:  calcosina, calcopirita e bornita. 
 
A porcentaxe de cobre presente nestes minerais é coñecida polos especialistas como 
"Lei do cobre" e o seu valor é variable (por exemplo, se a lei fose 1,2% significa que por 
cada mil quilos ou tonelada métrica de mineral hai 12 quilos de cobre fino). Canto 
menor é a lei, menor é a cantidade de cobre contido no material mineralóxico 
explotado nas minas, por esta razón grande parte deste material constitúe escoura e 
acumúlase en lugares especiais denominados botaderos unha vez que o cobre foi 
debidamente separado. 
 
O prezo de cobre media foi de US$ 3,6 por libra en 2012, o segundo valor máis alto 
dende que comezou o "súper ciclo", a comezos da década pasada. En rigor, o prezo 
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instalouse en niveis sobre os US$ 3 por libra dende o ano 2006, coa soa excepción da 
paréntese provocada pola crise financeira de 2008.  De non mediar a ocorrencia 
dalgunha crise de envergadura global, non existen razóns para pensar que o prezo do 
cobre se afaste do rango US$ 3 e 4 por libra no ano 2013. 
 
 

RANGO ESTADO CONSUMO DE COBRE REFINADO 
(MILL. TON/AÑO ) 

1 Unión Europea 4,32 

2 China 3,67 
3 Estados Unidos 2,13 
4 Xapón 1,28 
5 Corea del Sur 0,81 

6 Rusia 0,68 
7 Taiwán 0,64 
8 India 0,44 
9 Brasil 0,34 

10 México 0,3 
 

Fonte: World Copper Factbook 2013. 
 
Máis aínda, as tendencias das principais economías do mundo apuntan a un ano con 
maior expansión que o 2012, especialmente en China, consumidor de máis do 40% de 
todo o cobre do mundo e que logo do 18º Congreso do Partido Comunista Chinés 
(PCC), en novembro pasado, que parece disipar incertezas e liberar as forzas retidas 
da súa economía, comezou a mostrar indicadores de crecemento, especialmente no 
sector inmobiliario e industrial. 
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Reservas de Ouro. 
 
O ouro é un elemento químico de número atómico 79, que está situado no grupo 11 
da táboa periódica. É un metal precioso brando de cor amarela. O seu símbolo é Au 
(do latín aurum, ''brillante amañecer'). 
 
Segundo o informe anual que emite o Consello Mundial do Ouro e datos oficiais de 
Thomson Reuters GFMS (2011), China segue mantendo o liderado a nivel do globo na 
produción do metal precioso con 371 toneladas, seguido por Australia (258,3), Estados 
Unidos (232,8), Rusia (211,9) e Sudáfrica (197,9). 
 
Perú continuou liderando, o ano pasado, en Sudamérica, cunha produción de 188 
toneladas de ouro. Brasil situado no posto 12 cunha produción 67,5 toneladas, 
Arxentina no posto 14 con 59,3 Tn., Chile no 17 con 44,5 Tn.  e Colombia no posto 19 
con 36,9 Tn. 
 
Os demais países produtores de ouro que completa os TOP 20 figuran:  Indonesia  no 
posto 7 con 111 toneladas, Canadá no  posto 8  con 107,7  toneladas, Ghana na 
situación 9 con 91 Tn. 
 
Así mesmo, México na décima situación con 86,6 Tn., Uzbekistan  no posto 11 con 71,4, 
Papua New Guinea con 62,4 toneladas no posto 13. Tanzania e Malia, sitúanse en 
decima quinto e decima sexta situación con 49,6 e 45,8 toneladas de ouro, 
respectivamente. Pecha o ranking Kazakhstan con 36,7 toneladas. 
 
O Consello Mundial do Ouro estimou que o 2011 producíronse 2.818,4 toneladas de 
ouro a nivel mundial. 
 
  
 

 
                                                              Fonte: ONU 2012.  
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Produción de ouro 2012. Produción de ouro 2012. 

Fonte: Goberno de Chile. 2012. 
 
A produción mundial de ouro durante o 2012 alcanzou un total de 2.700 toneladas 
métricas de ouro fino. O principal país produtor segue sendo China, seguido por 
Australia e Estados Unidos. 
 

RANKING PAÍS/REXIÓN PRODUCIÓN AURÍFERA  
(EN TONELADAS) 

 Mundo 2700 
1 China 370 
2 Australia 250 
3 Estados Unidos 230 
4 Rusia 205 
5 Sudáfrica 170 
6 Perú 165 
7 Canadá 102 
8 Indonesia 95 
9 Uzbekistán 90 

10 Ghana 89 
11 México 87 
12 Papua Nueva Guinea 60 
13 Brasil 56 
14 Chile 45 

 Resto del mundo 686 

                       Fonte: Las estatísticas segan U.S. Geological Survey. 2012.  
Reservas de OURO 2012. 
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Fonte: Goberno Chileno. 

O recurso do Ouro en España actualmente é escaso, podemos enunciar o caso da 
compañía mineira canadense Orvana Minerals, que en Asturias opera a través da súa 
filial Kinbauri, que pechou o seu ano fiscal o 30 de setembro con marca de produción 
de ouro, prata e cobre nas súas explotacións de Boinás (Belmonte de Miranda) e 
Carlés (Salas). O grupo produciu no último trimestre do seu exercicio fiscal (xullo a 
setembro) 17.891 onzas de ouro, 1,88 millóns de libras de cobre e 54.188 onzas de 
prata. 
 
Produción e reservas mundiais de prata 
 

 
Fonte: Goberno Chileno. 2013. 

 
Como demostra a historia, a cotización da prata móvese en sincronía coa do ouro, 
tanto á alza coma á baixa, pero con maior volatilidade. Na actualidade o prezo da 
prata cotiza arredor dos 33 dólares, e moitos son os prognósticos que apuntan a que o 
seu prezo en 2013 pode aumentar.  É un metal curioso, xa que o aumento da 
cotización da prata impulsou a reciclaxe de prata de dispositivos que normalmente 
remataban en depósitos de ferralla e como resultado, nos últimos 10 anos se rexistrou 
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un aumento do 30% na subministración de ferralla de prata, segundo confirman datos 
da consultora de metais preciosos GFMS. 
 
En termos de volume, o maior aumento da oferta de prata provén da produción 
mineira, que sempre foi a principal fonte de subministración de prata. En 2011, a 
minaría representou arredor do 70% da oferta de prata. 
 
A consultora GFMS indica que só o 29% da produción mineira de prata en 2011 proveu 
de minas primarias de prata. Isto significa que case o 70% da produción anual de 
prata chega ao mercado como subproduto de minas primarias de chumbo / cinc, 
ouro ou cobre. E para confirmar aínda máis a natureza de subproduto da prata, os 
informes GFMS indican que seis dos dez maiores produtores mundiais de prata, non son 
en realidade empresas primarias de prata. 
 
Produción e reservas mundiais de Molibdeno por países. 
 
Ata o século XIX, o molibdeno era un elemento de laboratorio sen uso 
economicamente práctico ningún. Non obstante, como consecuencia de diversos 
experimentos, mostrouse que o molibdeno era un bo substituto do tungsteno en 
diversas aliaxes co aceiro.  Non obstante, recentes estudios de inicios do século XX, 
cando a tecnoloxía empezaba a facer posible a extracción de cantidades abondas, 
xurdiu o interese comercial por explotar o metal. 
 

Produción mundial de molibdeno 
(miles de toneladas métricas) 

Exportacións netas de molibdeno 2.011 
(millóns US $) 

 

 
 

 

 
 

Fonte: U.S. Geological Survey. 2013. 
 
A molibdenita (MOS2) é o mineral con maior contido de molibdeno, este último non 
existe en estado puro na natureza. Non obstante, é posible encontralo como 
subproduto doutros minerais, como é o caso do cobre. 
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Fonte: usbs 2012. 

 
Dende inicios da década pasada, observouse un crecemento importante na 
produción mundial de molibdeno particularmente en chinesa, que pasou de ser o 
segundo produtor mundial en 2000 con 28 mil toneladas métricas, a ser o primeiro en 
2012 cunha produción de 105 mil toneladas. O mesmo camiño que EEUU onde a 
produción pasou de 32 mil TM a 57 mil TM en similar período. 
 
Este mineral crece en paralelo ao cobre, así como polo uso no sector de aceiro, ou a 
aeronáutica, ou automoción. Cabe destacar a posición de Chile e Perú, que ocupan, 
o segundo e terceiro lugar por valor de exportacións, con niveis asociados de 40 mil e 
19 mil TM.  Actualmente calcúlase unhas reservas de 11 millóns de toneladas métricas, 
é dicir co actual nivel de consumo un nivel de reservas para unha duración de 40 
anos.  O prezo do mineral está vinculado ao do cobre, pero a partir de maio de 2010 
este material empezou a cotizar na bolsa de metais de Londres, (LME).  Alcanzado 
unha cotización de 15 dólares Usa por libra media. 
 

 
Fonte: PNUA 2012. 
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Terras raras 
 
No caso da minaría a nivel mundial tamén debemos destacar o desenvolvemento das 
terras raras. Para a IUPAC Welcome to the International Union of Pure and Applied 
Chemistry son un grupo de dezasete elementos químicos da táboa periódica:  os 
quince lantánidos máis o escandio e o itrio. Os lantánidos divídense, por un lado, en 
"Terras Raras Liviás":  o lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometeo e o samario; 
por outro están as (era de esperar) "Terras Raras pesadas", e son os tamén 
impronunciables europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio e 
lutecio.  Menos o prometeo, todos os outros se achan como óxidos, encapsular dentro 
de minerais.  Curiosamente aínda que se lles chame "raras" non o son de todo (aínda 
que algúns non o crean). De feito, son tan abundantes como dispersos, e de 
complicada extracción.  Pola súa estrutura microscópica, posúen propiedades físicas 
moi interesantes e de difícil substitución. Son, principalmente, características ópticas e 
magnéticas e de resistencia, e nesas adoitan ser imbatibles cos outros elementos 
 

 
 

Fonte: USGS. 2012. 
 

A importancia actual das terras raras é que son imprescindibles na electrónica. Por 
exemplo, o holmio e disprosio son necesarios para fabricar un láser;  15 kg de lantano e 
11 de neodimio van nas baterías do Prius:  o samario é esencial para os imáns e os 
novos motores eléctricos;  o europio e o itrio excitan ao fósforo vermello nas pantallas 
LCD, ou úsanse nos billetes de 500 € para que non se poidan falsificar.  E así, montóns 
de aplicacións. 
 
Se dubida da súa achega para as novas tecnoloxías, pense que os convertedores 
catalíticos, pilas de combustible, os supercondutores de alta temperatura ou a 
esperada nanotecnoloxía son tamén exemplos de equipos que precisan destes 
compoñentes tan raros. Pero ¿que as fai tan importantes?.  Por un lado, a súa 
crecente demanda: taxas de máis do 10% de crecemento anual da demanda;  en 
2010 a demanda foi dunhas 136.000 toneladas e esperan 200.000 en 2015.  Por outro, 
os seus clientes: baterías, aplicacións informáticas civís e militares, xeración eléctrica 
(en especial, as renovables), motores eléctricos, electrónica de todo tipo, ... en xeral 
sectores de alto valor engadido. 
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Fonte: ONU. 2013. 

 
China produce na actualidade a práctica totalidade de terras raras do planeta: 
extrae o 97%, separa o 97% dos óxidos e produce o 83% das aliaxes finais.  É dicir, case 
todo o Global Supply Chain. Estas cifras están en correlación co volume das reservas 
(sobre o 50% do total) e, á vez, consume unha boa parte (da orde do 60-70%).  O resto 
de terras raras estaría na antiga URSS (17%), en Estados Unidos (11%), en India (3%) e 
Australia (1,4%).  O 19% que quedaría atópase en Canadá, Groenlandia, Malaisia, 
Brasil, Sudáfrica, Malawi, Vietnam, Thailandia, ou Indonesia.  En China, as dúas fontes 
principais do país son a mina de Bayan Obo, que se atopa na Mongolia Interior e as 
minas ricas en lantánidos pesados na costa de Guangdong (ao sueste do país).  Esta 
segunda zona é moi rica en gadolinio e utecio, xa que parece ser que podería ter ata 
o 80% das reservas mundiais destes dous elementos. 
 
Prezo de terras raras lixeiras e pesadas. 
 

 
 

Fonte: Thomson Reuters Datastream. 2013. 
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Fonte: Thomson Reuters Datastream. 2013. 

 
Non obstante, por máis que valiosas, as terras raras non son aínda estratéxicas. Hai 28 
minerais máis estratéxicos utilizados na industria por ter propiedades especiais e ser 
imprescindibles para o funcionamento da economía mundial.  Serían o cobre, 
chumbo, cinc, estaño, platino e uranio; tras eles estarían o ouro, a prata, o tungsteno 
ou wolframio, o calcio e, logo, máis lonxe as terras raras.  Minerais como o coltán, o 
niobio, o berilio ou o molibdeno estarían nesta lista debido aos últimos avances 
tecnolóxicos. 
 
Concentración da produción de materias primas minerais fundamentais. 
 

 
Fonte: MGE 2012. 
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2.2 MATERIAS PRIMAS CON VALOR ESTRATÉXICO. 
 
A Unión Europea establece unha lista de materias primas minerais de interese 
estratéxico. Por orde alfabético serían o Antimonio, Berilio, Cobalto, Fluorita, Galio, 
Xermanio, Grafito, Indio, Magnesio, Niobio, (MGP) Metais do Grupo do Platino (Platino 
(Pt), Paladio (Pd), Iridio (Ir), Rodio (Rh), Rutenio (Ru) e Osmio (Os)), Terras raras (O itrio, o 
escandio, o lantano e os denominados lantánidos (cerio, praseodimio, neodimio, 
prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio e 
lutecio)), Tántalo, e Volframio. 
 
O alto risco de abastecemento das materias primas fundamentais débese, ao feito de 
que unha parte importante da produción mundial procede (como xa indicamos) de 
China (antimonio, fluorita, galio, xermanio, grafito, indio, magnesio, terras raras e 
volframio), Rusia (MGP), República Democrática do Congo (cobalto e tántalo) e Brasil 
(niobio e tántalo). Esta concentración da produción a vai ademais agravada, en 
moitos casos, por unha baixa sustituibilidad e baixos índices de reciclaxe. 
 
Unha das forzas máis potentes que influirán na importancia económica das materias 
primas no futuro é o cambio tecnolóxico. En moitos casos, a súa rápida difusión pode 
aumentar drasticamente a demanda de certas materias primas.  Tomando como 
base un estudio realizado para o Ministerio alemán de Economía e Tecnoloxía, espera 
que a demanda de novas tecnoloxías se desenvolva moi rapidamente ata o ano 
2030. 
 
Os maiores depósitos de terras raras. 
  

 
 
Fonte: DBC World Marketing Society Mining, Metalurgy and Explotación Inc, US 
Geological survey e Departamento de Enerxía dos Estados Unidos. 2012 
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Fonte: DBC World Marketing Society Mining, Metalurgy and Explotación Inc, US 
Geological survey e Departamento de Enerxía dos Estados Unidos. 2012. 

 
PEDRA ORNAMENTAL: 
 
A produción mundial de rochas ornamentais e de revestimentos alcanzou os 116 
millóns de toneladas en 2011, cun crecemento positivo do 4% respecto a 2010. 68,5 
millóns de toneladas (59%) corresponden ao mármore, travestino e pedra calcaria; 
41,7 millóns de toneladas (36%) ao granito, cuarcita e similares; e 5,8 millóns de 
toneladas (5%) a outras rochas, principalmente lousa. 
 
China produciu en 2011 36 millóns de toneladas, 31% da produción mundial, seguido, 
en orde descendente, por India (14 millóns de toneladas), Turquía (10,6 millóns de 
toneladas), Irán (8,5 millóns de toneladas), Italia (7,5 millóns de toneladas), Brasil (7,25 
millóns de toneladas), e España (5,5 millóns de toneladas) entre outros. 
 
A produción neta equivalente do mundo da pedra ornamental estímase en 68,4 
millóns de toneladas, aproximadamente o 75% (51,33 millóns de toneladas) destínanse 
a edificios e o 25% restante (17,10 millóns de toneladas) a outros usos. En relación co 
consumo total, utilizáronse, 21,58 millóns de toneladas para os revestimentos de chan, 
5,9 millóns de TN. para as paredes (fachadas exteriores), 1,95 millóns de TN. para os 
pasos, 8,2 millóns TN.  para as paredes internas, 13,7 millóns de TN. para as pezas e 
obras especiais, 3,4 mill. de TN. para a xardinaría, 11.3 millóns de toneladas para a arte 
funeraria e 2,4 mill. TN. para outros usos e obras especiais. 
 
Obsérvase que 49,55 millóns de toneladas se venderon no mercado internacional en 
2011: 24,76 millóns de toneladas de rochas brutas (bloques), dos cales 13,81 millóns de 
Tn.  son enmarcadas no código tributario 2515 (rochas carbonatadas) e 10,95 mill.  de 
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Tn. enmarcados no código fiscal 2516, que se utiliza para as rochas de granito e afíns, 
e por último, 24,79 millóns de toneladas que se refiren a semi-rematado e rematado de 
pedras procesadas, que cobre 3,42 millóns enmarcado no código 6801 e 1,25 millóns 
de toneladas no código 6803, estes códigos utilizados, respectivamente, para os 
produtos de granito e produtos especiais de lousa. 
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2.3 SECTOR MUNDIAL DO GRANITO. 
 
Partindo do informe Anual de Loxística que o Grupo Vasco Galega publicou baixo o 
nome de "Tráfico internacional de pedra natural 2010-2011", podemos determinar 
cales son os perfís de venda internacional do sector. O sector da pedra natural 
española presenta unhas cifras de comercio exterior que non están demasiado lonxe 
do líder europeo, Italia. De feito, nas exportacións de material en bruto, España xa 
supera a Italia cun 11% máis. Ademais España atópase entre os 10 primeiros países 
exportadores e importadores de granito en bruto. 
 
A crise económica castigou de forma significativa ao sector da pedra natural, non 
obstante estes datos apuntan a que comezan a enxergarse os signos de 
recuperación. O sector mostra unha tendencia de cambio, onde as importacións 
españolas de material en bruto descenderon, mentres as exportacións de material 
elaborado en 2011 aumentaron, o que demostra a aposta do sector pola xeración de 
valor engadido.  Mostrando unha cada vez maior capacidade de competitividade. 
 
Os datos marcan certo nivel de recuperación procedente do mercado internacional. 
En 2011 practicamente todos os tráficos internacionais de pedra creceron con 
respecto ao ano anterior. Con máis de 15 millóns de toneladas, o granito en bruto é o 
material que maior volume de movementos xerou en 2011 e tamén o que máis creceu 
(33%). 
 
Polo que se refire ao material elaborado, os produtos fabricados con granito son os 
que xeran un maior tráfico internacional incrementándose nun 2% os movementos con 
respecto ao exercicio anterior. 
 
Con 4,3 millóns de toneladas, India segue liderando o ranking mundial de exportacións 
de granito en bruto. O xigante asiático gaña terreo cun incremento do 121%.  Polo que 
se refire ás importacións, Singapura é con diferenza o principal consumidor de granito 
en bruto do mundo debido a tres factores estatísticos:  a súa posición como porto 
distribuidor de ámbito mundial, a codificación das súas importacións ampliando o 
ámbito a outras pedras non graníticas e especialmente polo papel de empresas 
intermediarias fundamentalmente de capital e con destino China. Estas circunstancias, 
polo tanto, fan do xigante asiático, o principal importador de granito en bruto a moita 
distancia do resto de países. 
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Principais exportadores de granito en 
bruto 

Principais importadores de granito en 
bruto. 

 

 
 

 

 
 

Fonte: Clúster do granito. 2011. 
 
Respecto ao granito elaborado, China exportou máis de 8 millóns de toneladas en 
2011, o que supón o 71% do total das exportacións mundiais destes produtos. Os 
principais países importadores acentúan caídas de máis de dous díxitos mentres 
Canadá impulsa os seus movementos de forma exponencial (171%) respecto a 2010. 
 
 
Principais exportadores de granito 
elaborado. 

Principais importadores de granito 
elaborado. 

 

 
 

 

 

Fonte: Clúster do granito. 2011. 
 
A este respecto, debe recordarse, que o primeiro produtor mundial de materias 
primas, Estados Unidos de América, é tamén o primeiro produtor industrial do mundo. 
 
O sector mantén a súa importancia económica, aínda considerando o 
desprazamento que se vén producindo nas últimas décadas respecto das substancias 
explotadas, xa que decrece a intensidade en canto ás substancias máis tradicionais 
como carbón e minerais metálicos, ao tempo que se progresa na obtención de 
minerais non metálicos, rochas ornamentais, minerais industriais e arxilas especiais. 
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2.4 O PAPEL DA MINERÍA EN EUROPA. 
 
Europa recoñece no Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre «A minaría 
non enerxética en Europa» (2009/C 27/19), que "A industria extractiva non enerxética 
europea emprega 295.000 traballadores, cunhas 18.300 empresas, moitas delas PYME, 
e cunha facturación de 45.900 millóns de euros de media anual. Dándolle un papel 
clave na economía europea. 
 
Europa recoñece o esforzo que o sector asumiu e as medidas que promoveu en 
materia de responsabilidade ambiental e de defensa do desenvolvemento sostible. 
 
As materias primas que xera son claves para o desenvolvemento doutros sectores 
como as pinturas ou o papel; ou os sectores como o vidro e a cerámica que tamén 
conteñen ata 100% de minerais. 
 
Europa asume a planificación en materia de minerais, como garante das necesidades 
económicas e da sociedade, así como asume tamén, que o impacto da extracción e 
o tratamento para a poboación e o medio, se xestionen dun xeito integrado, tendo en 
conta tanto no proceso de planificación do ciclo de vida completo da mina ou 
canteira dende o mesmo comezo do proceso de extracción e incluíndo tamén as 
operacións de clausura da mina ou canteira e as operacións subseguintes. 
 
Como consecuencia da globalización e do incremento da competencia nos 
mercados de materias primas, o valor estratéxico da minaría está en constante 
aumento. No que respecta á tecnoloxía de extracción, Europa converteuse en líder 
mundial, pero é unha posición que é preciso reforzar de cara a futuras evolucións. 
 
O papel da minaría é clave xa que na actualidade o 70% da industria europea 
depende de substancias extraídas do subsolo, nun momento en que a UE 27 afronta 
unha reestruturación de grande envergadura e no que o prezo dos metais no 
mercado mundial aumenta constantemente, o sector se converte en crucial para o 
futuro europeo. Para facer fronte a esta tendencia, as políticas industriais europeas 
han de tomar en consideración que a seguridade da oferta e a demanda de materias 
primas deben prevalecer no contexto das forzas do libre mercado. 
 
A Unión Europea recoñece nas súas comunicacións a importancia do sector e pon de 
manifesto a situación de moitos europeos que non recoñecen a importancia da 
minería. 
 
A UE establece que o futuro do crecemento sostible de Europa dependerá en boa 
medida de substancias extraídas no seu territorio, mentres que a elevada demanda de 
minerais por parte de países como China e India poderá realmente afectar á  
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seguridade da subministración para a UE. Dende unha formulación global, estas 
rexións tenden a levar a parte do león en canto a materias primas e recursos 
financeiros, o que pode dar lugar a reconversións industriais e desprazamentos dos 
investimentos a escala internacional. 
 
A resposta de Europa a esta situación é buscar o aseguramento dos recursos naturais, 
apoiando os esforzos da UE por promover as fontes renovables de enerxía e a 
eficiencia enerxética, en defensa da industria europea, e o seu acceso aos metais e 
minerais comúns e os destinados ás altas tecnoloxías, vitais para as economías verdes. 
Xa que os cambios nas pautas de comportamento, a eficiencia enerxética e as fontes 
renovables de enerxía deron lugar a máis tecnoloxías e máis actividades de I+D. 
 
Isto reviste unha especial importancia xa que as industrias se achan ante importantes 
desafíos en materia de subministración:  
 

  Menor dispoñibilidade de depósitos accesibles axeitados para a  extracción 
de minerais como consecuencia dunha ordenación territorial   insuficiente a 
curto prazo, ou debido a unha insuficiente integración   dos coñecementos 
xeolóxicos. 
 

  Elevadas cargas e custos administrativos para obter permisos de   extracción, 
debido a regulamentacións adicionais e estudios   preliminares que esixen 
moito tempo.  
 

  Dificultades para a obtención de permisos de extracción, tanto para novas 
canteiras e minas, como para ampliar as xa existentes. 

 
Europa recoñece un alto grao da competitividade da industria extractiva non 
enerxética en UE e sinala que a capacidade de Europa para autoabastecerse de 
minerais metálicos mediante a extracción dentro da UE segue sendo limitada malia a 
ampliación. 
 
Recoñece a necesidade de utilizar e mellorar os mecanismos de axuda da UE 
existentes, para mellorar a seguridade de abastecemento das industrias europeas con 
novos investimentos substanciais no sector mineiro dos novos Estados membros que 
posúen potencial xeolóxico. Dende esta perspectiva, é esencial que o capital privado 
inverta nestas empresas mineiras para subministrar os recursos financeiros que ata 
agora proporcionaba sobre todo o Estado. 
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Para o desenvolvemento do sector: 
 

 Portelo único (un único punto de contacto para todas as partes interesadas 
que participen na concesión de permisos e que estean en condicións de 
avaliar os aspectos económicos, sociais e ambientais), co fin de mellorar a 
ordenación do territorio e os procesos de concesión de permisos. 
 

 Facilitar a exploración por medio do fomento das actividades de exploración 
en Europa mediante unha mellora das normativas nacionais. 
 

 Proporcionando incentivos ás empresas de exploración polas tarefas de 
exploración levadas a cabo. 
 

 Mellorando a seguridade xurídica dos arrendamentos dos terreos a explorar co 
fin de aumentar a confianza dos investidores. 
 

 Reducindo o tempo necesario para a adquisición de terreos para explorar. 
 

 Levando a cabo campañas de promoción para fomentar a creación de 
empresas de exploración e para atraer empresas exteriores que fagan 
prospeccións na UE. 
 

 Facilitando a exploración e a extracción mediante unha revisión da lexislación 
existente e unha mellor aplicación a través de procesos e prazos máis eficaces. 
 

 Asegurando unha aplicación coherente en canto á compatibilidade dos 
obxectivos de protección da natureza coa extracción de recursos   minerais. 
 

 Avaliando os aspectos de sostenibilidade que supón ampliar depósitos 
existentes de extracción de materias primas en vez de abrir   outros novos nun 
lugar diferente para cubrir a demanda, así como os obxectivos económicos, 
sociais e de protección ambiental. 
 

 Simplificando a lexislación existente e eliminando cargas administrativas 
innecesarias, tales como a obriga de informar a múltiples instancias. 
 

 Garantindo os depósitos de minerais a base de dar unha maior prioridade aos 
recursos minerais nas políticas da UE (competitividade,   desenvolvemento, 
medio, investigación, industria, desenvolvemento  rexional), de modo que os 
recursos coñecidos non se vexan esgotados esterilmente por intervencións non 
minerais. 
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  Reforzar a compatibilidade entre extracción e protección ambiental. 
 

  Mellorando a eficacia e eficiencia das avaliacións de impacto ambiental  e 
social mediante o desenvolvemento dunhas orientacións de aplicación 
mellores e máis claras para os Estados membros co fin de;  

 
 Asegurar unha formulación harmonizada en toda a UE. 

 
 Reducir o tempo de entrega destas avaliacións, así como o prazo de 

resposta das autoridades e proporcionar así unha maior estabilidade e 
previsibilidade xurídica para os investidores. 
 

 Promover o uso de boas prácticas de extracción co fin de frear o declive 
da biodiversidade. 
 

 Defender, alí onde sexa posible, o principio de proximidade na   
subministración de minerais no seo da UE, co fin de reducir as  emisións e o 
ruído relacionados co transporte. 
 

 Proporcionar acceso a zonas afastadas por medio da inclusión dos 
depósitos minerais na planificación de infraestruturas da Comisión  Europea 
e dos Estados membros, proporcionando ao mesmo tempo, cando   sexa 
oportuno, un modo de transporte máis ecolóxico para materiais a   granel, 
por exemplo, ferrocarril, transporte fluvial e mariño. 
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2.2 SITUACIÓN DEL SECTOR EN ESPAÑA: 
 
 
España foi un país con abundantes recursos minerais, explotados xa dende a 
Antigüidade polos fenicios, os gregos e os romanos. Dende a caída do Imperio 
Romano, a explotación de materias minerais decaeu, ata a metade do século XIX, 
cando comezou unha explotación intensa destas. 
  
As minas era propiedade do Estado, pero a partir de 1868 algunhas das máis 
importantes, como Riotinto, foron vendidas a compañías particulares estranxeiras, 
sobre todo ingleses e franceses. Por esta razón, as materias minerais foron exportadas 
na súa grande maioría, debido á grande demanda de minerais que existía nos países 
europeos máis industrializados, en plena Revolución Industrial, polo que non 
contribuíron á transformación industrial española. 
 
Na actualidade, a explotación mineira española decaeu considerablemente a causa 
do esgotamento dos depósitos, a forte competencia exterior e as dificultades da 
extracción; xa que as explotacións mineiras xeralmente pequenas, non poden inverter 
na modernización da maquinaria e non son rendibles.  Todas esas causas provocan un 
desequilibrio entre a produción e a demanda polo que se deben importar minerais. 
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                             Fonte: Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. 
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A actividade extractiva distribúese por todo o territorio nacional, de forma que está 
presente en todas as Comunidades Autónomas, se ben con diferentes graos de 
incidencia, que nalgún caso é moi elevada como no Principado de Asturias no que a 
achega ao Produto Industrial Bruto rexional supera o 10% e noutros supera a media 
nacional como en Aragón co 5,3%, Madrid co 5%, Extremadura co 3,7%, Andalucía o 
3,1%, Castilla e León cun 3% e Castilla La Mancha o 2%. 
 
Dentro do papel da economía en España, a minaría non debe estimarse soamente 
baixo o punto de vista das cifras macroeconómicas, xa que hai que considerar 
ademais o seu valor estratéxico no abastecemento nacional de materias primas. 
 
Ambos os dous aspectos, importancia estratéxica e peso decisivo na actividade 
económica dalgunhas zonas, son de por si elementos relevantes. 
 
No contexto do presente informe, considérase actividade mineira a composta por 
toda aquela actividade que se atopa incluída dentro do ámbito normativo da 
Seguridade Mineira, os aspectos lexislativos básicos da cal corresponden á 
Administración Central do Estado e o seu desenvolvemento e inspección son 
competencia das Autoridades Mineiras autonómicas. 
 
Iso supón a inclusión, a estes efectos, non só dos establecementos de beneficio e as 
actividades relacionadas coa exploración, investigación e explotación de petróleo e 
gas, senón tamén da construción de túneles, calquera que sexa o seu obxecto. 
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2.3 SITUACIÓN DO SECTOR EN GALICIA: 
 
Os romanos consideraban a Galicia como un "couto mineiro" de especial relevancia 
para o Imperio, polos seus ricos depósitos de ouro, prata, ferro, cobre, estaño, 
chumbo... que poboaban o seu territorio. Máis tarde no contexto das dúas Guerras 
Mundiais, e con finalidades bélicas, adquiren importante protagonismo as extraccións 
galegas de volfranio e estaño. 
 
Na actualidade, o desenvolvemento mineiro concéntrase tanto en produtos de 
cantería como de minaría industrial. Mantendo un papel clave tanto no contexto 
nacional como no internacional, lousas ou granito. (Galicia é o primeiro núcleo de 
produción mundial de lousa elaborada). 
 
O panorama económico mundial revela con claridade que a abundancia de recursos 
naturais non garante o desenvolvemento dun país, rexión ou comunidade. Non 
obstante, a súa existencia ofrece amplas posibilidades de prosperidade económica e 
modernización das zonas que os posúen. 
 
A nivel de Galicia, destácase a riqueza en recursos naturais que ofrece. Entre estes, os 
mineiros tiveron e seguen tendo especial importancia. A propia condición da 
actividade mineira, como actividade fundamentalmente extractiva de recursos 
naturais (stocks de materias primas), confírelle características especiais dende polo 
menos tres puntos de vista: o estratéxico, económico e ambiental. Dende a vertente 
económica, a minaría xera máis riqueza, en canto que orixina maior valor engadido 
en relación á media da actividade económica e industrial de España, debido a que, 
polas súas peculiaridades, necesita relativamente menos consumos intermedios para 
desenvolverse. 
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                                    Fonte: Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. 
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                                    Fonte: Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. 
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                                    Fonte: Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. 
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2.5 EVOLUCIÓN DA MINARÍA EN GALICIA. 
 
Minaría enerxética 
 
Tanto a nivel de España coma de Galicia, a minaría enerxética gañou un 
protagonismo importante na contía de emprego, da produción, así como na 
participación do conxunto da minaría, ata mediados dos anos 80, e a partir destes 
anos seguen unha tendencia xenérica descendente, sendo substituídos por 
importacións, ata os nosos días onde a cifra de explotacións en funcionamento é cero. 
 
No ámbito de Galicia a produción mineira enerxética centrábase nas extraccións de 
lignito pardo da provincia de La Coruña (as minas de Ás Pontes de García Rodríguez e 
Meirama). 
 
 Minaría metálica 
 
Tanto a nivel de España como de Galicia, e a análise se podería estender de forma 
global ao contexto mundial, a perda de emprego e caída nas producións metálicas é 
unha realidade nos anos recentes. As causas, exceptuando os metais preciosos que 
deben ter un tratamento especial, hai que buscalas fundamentalmente no mercado, 
e concretamente na redución da demanda:  cambio de materiais metálicos por 
outros máis lixeiros, crise da siderurxia, utilización (cada vez maior) de ferrallas, etc., que 
provoca unha diminución considerable nas súas cotizacións. 
 
Minerais non metálicos 
  
Aínda que globalmente o subsector dos non metais ofrece unha traxectoria 
desfavorable tanto no ámbito galego como español, dentro da ampla gama destes 
minerais merecen ser destacados un grupo deles que teñen uso principal na industria 
como o caolín, as arxilas ou o cuarzo. 
 
Produtos de canteira 
 
No ámbito de Galicia, a traxectoria das producións de canteira é moito máis 
favorable que a media española (case duplica o emprego e triplica a produción), 
achegando a primeira idea dunha comunidade especializada na extracción de 
rochas ornamentais (granito e lousa). A outra especialización mineira prodúcese no 
ámbito provincial caso de Ourense, que se centrou en lousa e minaría de rocha 
ornamental. 
 
No seu conxunto, Galicia ten un sector referenciado de 296 explotacións cunha cifra 
de 4.439 empregados e un volume de vendas no ano 2011, de 52.446.000 €. 
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ANO 2011 TOTAL PRODUTOS 
ENERXÉTICOS 

MINERAIS 
INDUSTRIAIS 

PRODUTOS 
 DE 
CANTEIRA 

ROCAS 
ORNAMENTAIS 

NÚMERO DE 
EXPLOTACIÓNS 296 0 18 142 135 

PERSOAL 
EMPREGADO 4439 0 345 1251 2780 

OBREIROS DE 
PRODUCIÓN 1891 0 211 648 991 

CUSTOS DE 
PRODUCIÓN 
(MILES DE EUROS) 

215104 0 32489 57710 123779 

PERSOAL 90872 0 6356 21003 62782 
ENERXÍA 38720 0 3400 13540 21679 
MATERIAIS 36400 0 6206 11616 18287 
CONTRATAS E 
OUTROS SERVIZOS 49113 0 16527 11551 21031 

PRODUCIÓN 
VENDIBLE (MILES 
DE EUROS) 

315461 0 52446 86037 176555 

INVESTIMENTOS 
REALIZADOS 
(MILES DE EUROS) 

16951 0 1666 3122 11386 

Fonte: IGE 2012. 
  
No caso da provincia de Ourense, como adiantamos, o sector mostra un alto grao de 
especialización centrando a súa produción no caso de rocha ornamental. 
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ANO 2011 TOTAL PRODUTOS 
ENERXÉTICOS 

MINERAIS 
INDUSTRIAIS PRODUTOS TOTAL 

NÚMERO DE 
EXPLOTACIÓNS 72 0 0 20 52 

PERSOAL EMPREGADO 2014 0 0 121 1893 
OBREIROS DE 
PRODUCIÓN 533 0 0 60 473 

CUSTOS DE 
PRODUCIÓN (MILES DE 
EUROS) 

95632 0 0 4721 90911 

PERSOAL 48828 0 0 1667 47161 
ENERXÍA 16702 0 0 1330 15372 
MATERIAIS 14666 0 0 823 13842 
CONTRATAS E OUTROS 
SERVIZOS 15435 0 0 900 14535 

PRODUCIÓN VENDIBLE 
(MILES DE EUROS) 133132 0 0 7233 125899 

INVESTIMENTOS 
REALIZADOS (MILES DE 
EUROS) 

9742 0 0 215 9527 

Fonte: IGE 2012. 
 
O número de explotacións presentes en Ourense é de 72, que son empregadores de 
2.014 persoas de forma directa, a cifra de vendas, ano 2011, da cal é de 133.132.000 € 
no caso do subsector da cantería, as cifras son de 20 explotacións activas, cunha 
creación de 121 postos de traballo e unha produción de 7.233.000 €. 
 
En xeral, a importancia da minaría, medida en termos do PIB, é escasa, pero a súa 
relevancia aumenta considerablemente no contexto de Galicia e, sobre todo, se se 
teñen en conta os efectos indirectos desta industria sobre o desenvolvemento 
económico e de creación de emprego doutros sectores. 
 
A minaría enerxética pechou as súas instalacións en Galicia. Pola contra, a evolución 
dos denominados "minerais industriais"  e dos produtos de canteira é favorable, 
destacando a traxectoria destes últimos no contexto galego. A problemática da lousa 
e do granito é común en canto a condicións de extracción cada vez máis custosas, 
por iso, as necesidades de melloras tecnolóxicas, afrontar a problemática de medio, 
aumento do tamaño das empresas máis pequenas (concentración) e estrutura 
comercial axeitada. 
 
 
 



                          

 

DESENVOLVEMENTO E ANÁLISE DUNHA METODOLOXÍA 
SOCIOECONÓMICA PARA O APROVEITAMENTO SOSTIBLE DAS 
EXPLOTACIÓNS MINEIRAS:  
ZONAS DE COMPENSACIÓN 

   

 

     

 

 
Paxina 40 / 209 

 

2.6 SITUACIÓN DO MERCADO DE GRANITO 
 
O granito é un sector cunha forte relación co mercado dá construción e polo tanto 
vive ou actual contaxio dá crise dá construción en España. 
 
España é unha grande potencia na exportación de pedra natural e, en particular, 
Galicia. O granito, xunto CoA lousa, son produtos de máxima explotación.  OU actual 
contexto amosa unha forte caída dá demanda interna solucionado en parte pola 
demanda externa, que actúa como bálsamo para atenuar unha situación 
complicada que persiste dende fai catro anos.  Así, en 2011 a evolución do indicador 
calca ou comportamento respecto ao exercicio anterior, cun lixeiro incremento de 
cifra de vendas dás empresas que alcanza ou 10% respecto ao difícil 2010. 
 
Por iso, ás empresas perciben a internacionalización como a principal vía de saída dá 
súa situación e están a realizar esforzos neste sentido, aínda vendo que vos resultados 
non son suficientes para manter a facturación global de anos anteriores. Por exemplo, 
non cuarto trimestre do 2011 a porcentaxe de empresas do sector que dispoñían de 
carteira de clientes internacional era do 28,2% do total;   tres puntos máis para ou 
mesmo período de 2007, pero só 0,4 puntos máis que un ano antes. 
 
Evolución dás vendas do sector do granito 
 

 
 
                                    Fonte: Observatorio de pedra natural. 2011. 
 
A exportación aínda ten un forte potencial non mercado internacional. A pedra 
natural española é altamente apreciada non estranxeiro grazas á súa pureza, 
compoñente estético, excelentes propiedades fisicoquímicas e durabilidade. 
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En todo caso, para impulsar ou sector é moi importante que ás empresas sigan 
levando a cabo un proceso tecnolóxico que lles permita exportar produtos elaborados 
e procesados con maior valor engadido (e polo tanto máis rendibles) que a pedra 
natural en bruto, que aglutina ou groso dás nosas exportacións. Paralelamente, ou 
desenvolvemento de solucións técnicas baseadas na propia pedra natural mellorada 
abre un abano de posibilidades de negocio que poden catapultar ao sector 
mediante unha estratexia de diferenciación de produtos non mercado mundial. 
 
España é ou sétimo produtor mundial de pedra natural en bruto (mármore e granito) 
cunha produción anual próxima a 7.200 miles de toneladas en 2009 ou 2.150 millóns de 
euros, segundo ou observatorio do mercado dá pedra natural de 2011. 
 
O mercado mundial dá pedra natural esta marcado pola consolidación dá 
capacidade de exportación e produción de China, seguido de India e Turquía, Irán e 
Italia. China é líder na dobre vertente do mercado, demandante e fabricante de 
produtos, converténdose non epicentro do sector mundial.  Pero aínda ten fortes 
carencias na produción sostible económica e ambiental.  Turquía presenta un forte 
crecemento debido a demanda que atende do mercado Chino.  Italia mostra unha 
grande capacidade de venda non mercado xa que ten unha forte capacidade de 
xestión do produto final e mantén ou liderado na venda de mármore. 
 
Con preto do 30% dá produción mundial, a India é ou primeiro produtor de pedra 
natural do mundo. En canto ao mercado indio de pedra natural procesada estimase 
que alcanza os 32.000 millóns de rupias indias (aproximadamente 530 millóns de euros). 
Non ranking de exportacións ocupa ou terceiro posto, detrás de Italia e China e en 
competencia directa con España.  Ademais, India é ou maior exportador de granito 
do mundo. 
 
O sector dá pedra natural en Estados Unidos é un sector netamente importador. 
Estímase que polo menos ou 80% dá pedra natural utilizada en Estados Unidos é 
importada, deixando á produción nacional menos de 20% do mercado.  En canto ao 
tipo de pedra predominan ás importacións de granito, que supoñen case a metade. 
España ten unha presenza importante non sector dá pedra natural e a boa imaxe do 
produto español crea grandes oportunidades de negocio. 
 
O mercado global da Unión Europea é un dos maiores consumidores de pedra natural 
do mundo; ronda o 27% do total do consumo mundial (2007), principalmente en 
produto acabado. Europea mostra o maior consumo de pedra per cápita do mundo.  
 
En Europa prodúcense 80.000 millóns de toneladas/ano. Italia é líder en produción 
seguido de España. O produto final é o principal consumo de Europa.  
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Alemaña e Italia son os maiores importadores de pedra de Europa: Italia para uso 
interindustrial principalmente e Alemaña para o consumo final ou venda a terceiros. 
Ségueno Reino unido e Francia. A orixe principal das compras son países en 
desenvolvemento, caso de China, India, Turquía e Sudáfrica, con importacións duns 
17.000 millóns de toneladas/ano.  
 
O mercado amosa cada vez máis unha sensibilidade cara a sostibilidade, o que 
axuda ao desenvolvemento de medidas sociais e ambientais competitivas, e esixe 
investigacións que melloren o uso da pedra como regulador térmico de vivendas e 
edificios.  
 
No caso das exportacións, datos consolidados de 2010, o principal país no ranking de 
exportacións e Francia, seguido da China pola existencia dunha grande demanda 
interindustrial. O terceiro é Alemaña e o cuarto Reino Unido, seguidos de Portugal 
(interindustrial), EEUU, Italia e Arabia Saudí.  
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Evolución do mercado internacional 
 

PAIS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var 
08’09 

CHINA 20.600.000 21.000.000 22.000.000 22.500.000 22.000.000 23.000.000 4,5% 

A INDIA 15.528.000 17.357.000 19.000.000 21.500.000 21.000.000 21.000.000 0,0% 

TURQUÍA 7.725.000 8.250.000 9.400.000 9.500.000 11.000.000 11.500.000 4,5% 

IRÁN 10.400.000 10.493.000 11.045.000 11.100.000 11.000.000 11.000.000 0,0% 

ITALIA 10.883.849 10.658.758 10.105.000 9.710.000 9.185.000 9.100.000 -0,9% 

O BRASIL 6.400.000 6.900.000 7.521.000 7.970.000 7.980.000 7.500.000 -6,0% 

ESPAÑA 7.830.000 7.987.000 8.300.000 8.220.000 7.700.000 7.200.000 -6,5% 

EXIPTO 2.200.000 2.800.000 3.300.000 3.500.000 3.600.000 3.600.000 0,0% 

PORTUGAL 2.950.190 2.948.732 3.122.358 3.201.535 3.200.000 3.100.000 -3,1% 

USA 1.460.000 1.360.000 1.850.000 1.920.000 1.800.000 1.830.000 1,7% 

GRECIA 2.100.000 2.100.000 2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.500.000 
-

16,7% 
FRANCIA 1.189.020 1.200.480 1.214.600 1.200.000 1.200.000 1.100.000 -8,3% 

RESTO 7.364.332 4.556.191 5.439.125 5.530.438 5.328.825 5.320.895 1,0% 

TOTAL 96.630.391 97.621.161 104.497.083 104.497.083 106.793.825 106.810.895 0,0% 
Fonte : Observatorio de pedra natural. 2011. 

 
A balanza comercial de España mantense en positivo debido aos procesos de venda 
internacional de granito elaborado pero mantemos unha posición de importador neto 
con Portugal, Sudáfrica, India, Brasil, Angola, Noruega e Mozambique debido a que 
maioritariamente son exportacións netas en bruto. No caso de China, Italia ou Portugal 
mantemos unha posición intraindustrial. 
 
Exportacións de granito elaborado en España. Volume e Valor (%) 
 

 
Fonte: Eurostat. 2011. 
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O contexto de crise do sector da construción afecta a produción e venda do granito 
como podemos ver no gráfico anterior.   
 
Exportacións de granito en España. En millóns de euros. 
 

 
Fonte: Eurostat 2010. 

 
O que parece ser un dato positivo é que se perde menos cota en valor que en volume 
o cal quere dicir que aumentou o valor engadido do que exporta España en granito 
elaborado. 

Exportacións de granito elaborado. Ano 2008. 
 

 VOLUMEN VALOR  
(MILLÓNS DE TN E M€) 

ITALIA 520.218 678.584 
BRASIL 664.608 562.880 
CHINA 6.885.885 2.321.337 
ESPAÑA 164.897 126.050 
INDIA 591.507 573.673 
TOTAL 14.287.463 8.079.444 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Asociación do sector 2009. 
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O que vemos no gráfico anterior é un cambio na situación de liderado do mercado 
mundial do granito, xa que Europa pasou de ser o líder do mercado tanto en consumo 
como en produción  a seren China e India os grandes produtores e consumidores 
deste produto. Polo tanto, Asia convértese no grande mercado mundial desta pedra.  
 
Gráfico: Importacións de granito bruto. Ano 2008.  
 

 VOLUMEN VALOR 
(MILLÓNS DE TN E M€) 

CHINA 3.041.204 644.527 
ITALIA 1.186.911 392.799 
ESPAÑA 667.779 137.013 
TOTAL 17.686.851 2.379.615 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: asociación do sector 2010. 
 
No caso do mercado galego, o 30% da pedra que se consume procede de Portugal 
seguido de China, India, Brasil e Turquía.  
 
A balanza comercial do sector en Galicia é a segunda de España detrás da 
Comunidade de Valencia. Pero no ano 2010 Galicia foi a maior importadora de pedra 
(46%). 
 
No caso de Ourense as exportacións de granito foron de 1.274.650 de toneladas no 
ano 2010, o que representa o 0,6% do total de España, estando moi lonxe dos máis de 
140 millóns de toneladas da provincia de Pontevedra.  
 
O contexto descrito no mercado mundial mostra que as empresas Europeas teñen que 
prepararse para afrontar unha forte competencia no seu propio mercado, 
competencia que chegará dos países asiáticos e, ao tempo, terán que asumir a 
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internacionalización como ferramenta de competitividade xa que estes mesmos 
países serán grandes consumidores mundiais de tales produtos.  
 

GRANITO ORNAMENTAL N.EXP TONELADAS EUROS 

ROCHA ORNAMENTAL E 
OUTRAS 

   

BLOQUES 11 88.383 5.917.193 
CUBERTAS E TÁBOAS 1 4.830 483.000 
PAVIMENTOS E APLACADOS 1 4.830 483.000 
PEDRAS DE CANTARIA 13 47.984 2.240.247 

 
               Fonte: Ministerio de Industria Turismo e Enerxia. 
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3. TENDENCIAS DO SECTOR 
 
Cada vez máis, o ser humano asume que o medio é un factor clave do futuro e do 
desenvolvemento económico dun país. En concreto, o mundo asume unha serie de 
fenómenos que decide afrontar de forma coordinada a nivel global.  
 
Para o noso estudio debemos mencionar un fenómeno concreto: o cambio climático. 
Para o presente traballo considerarase a definición de cambio climático adoptada 
polo IPPC como o cambio no estado do clima identificable (como por exemplo 
mediante análises estatísticas) a raíz dun cambio no valor medio ou unha variabilidade 
das súas propiedades e que persiste durante un período prolongado, xeralmente 
cifrado en decenios ou en períodos máis longos.  Denota todo o cambio do clima no 
ancho do tempo, tanto se é debido á variabilidade natural como si é consecuencia 
da actividade humana.  Este significado difire do utilizado na convención Marco das 
Nacións Unidas sobre o Cambio climático (CCMC), que describe o cambio climático 
como un cambio do clima atribuído directa ou indirectamente á actividade humana, 
que altera a composición da atmosfera mundial e que vén a sumarse á variabilidade 
climática natural observada en períodos de tempo comparables. 
 
A base da estratexia da UE para combater o cambio climático é o seu réxime para o 
comercio de dereitos de emisión, que se puxo en marcha en xaneiro de 2005. Foi o 
primeiro sistema internacional de comercio de emisións de CO2 e converteuse no 
principal impulsor da rápida expansión do comercio de carbono no mundo. O 
comercio de dereitos de emisión axuda a garantir a súa redución a menor custo. 
 
O réxime da UE para o comercio de dereitos de emisión rexe na actualidade en 10.500 
instalacións dos sectores enerxéticos e industriais, que, colectivamente, son 
responsables de preto da metade das emisións de CO2 da UE. O réxime consiste en 
aplicar un custo ás emisións de carbono das instalacións e, deste modo, incentivar 
permanentemente as empresas participantes para que minimicen dentro do posible 
as súas emisións. 
 
De conformidade con este réxime, as autoridades nacionais de cada país da UE 
conceden un número determinado de dereitos de emisión a cada instalación. O tope 
ou límite do número total de dereitos xera a escaseza necesaria para que o mercado 
funcione.  
 
As empresas que manteñen as súas emisións por debaixo do nivel dos seus dereitos 
poden vender os dereitos que non necesiten. As empresas que teñan dificultades para 
manterse ao nivel dos seus dereitos poden elixir entre adoptar medidas para reducir as 
propias emisións (como por exemplo invertendo en máis tecnoloxía. 
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As empresas que se rexen polo réxime da UE para o comercio de dereitos de emisión 
tamén poden utilizar os créditos xerados mediante o desenvolvemento de proxectos 
que aforran emisións en países que non forman parte da UE. Este sistema réxese 
mediante o mecanismo para un desenvolvemento limpo e o instrumento de 
aplicación conxunta do Protocolo de Kioto.  A demanda de créditos é un forte 
incentivo para inverter. 
 
O programa de acción sobre a tecnoloxía ambiental da UE inclúe unha serie de 
accións destinadas a promover a ecoinnovación e a adopción de tecnoloxías 
ambientais. O devandito programa promove a investigación e o desenvolvemento, 
mobiliza fondos e mellora as condicións de mercado.  No contexto do VII Programa 
Marco da Unión Europea para 2007-2013 sobre o financiamento para a investigación e 
o desenvolvemento tecnolóxico, unha porcentaxe significativa dos fondos destínase a 
investigar a tecnoloxía enerxética con baixos niveis de emisións de carbono ou 
emisións cero.  O programa de competitividade e innovación da UE tamén destina 
fondos á investigación en materia de enerxía e ao fomento do aforro enerxético.  
Inclúe o subprograma "Enerxía Intelixente-Europa". 
 
Outra grande definición que debemos ter en conta, é o valor da sostenibilidad; estado 
segundo o cal poden satisfacerse as necesidades da poboación actual e local sen 
comprometer a capacidade de xeracións futuras ou de poboacións doutras rexións 
de satisfacer as súas necesidades.  Uso sostible dun ecosistema fai referencia ao uso 
que os humanos facemos dun ecosistema de forma que este produza un beneficio 
continuo para as xeracións actuais sempre que se manteña o seu potencial para 
satisfacer as necesidades e aspiracións das xeracións futuras.  O complexo sistema 
formado polas comunidades de plantas, animais, fungos e microorganismos así como 
polo medioambiente inerte que os rodea e as súas interaccións como unidade 
ecolóxica. 
 
Os ecosistemas non teñen límites fixos, de modo que os seus parámetros se establecen 
en función da cuestión científica, política ou de xestión que se estea a examinar. En 
función do obxectivo da análise, pode considerarse como ecosistema un único lago, 
unha cunca, ou unha rexión enteira. 
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Fonte: greenfast 2013. 
 
Practicamente todos os ecosistemas da terra foron transformados de forma 
significativa polas actividades humanas, e os cambios foron especialmente rápidos 
nos últimos 50 anos. Hoxe en día, as transformacións máis rápidas están a ter lugar nos 
países en vías de desenvolvemento.  Os ecosistemas vense particularmente afectados 
pola pesca a grande escala, o emprego de auga doce e a agricultura. 
 
Denomínase xeradores de cambio a aqueles factores naturais ou inducidos polo ser 
humano que cambian os ecosistemas. Por exemplo, a alteración dos hábitats e a 
sobreexplotación, son xeradores de cambio directos que inflúen de forma explícita 
sobre os procesos ligados aos ecosistemas.  Os xeradores de cambio indirectos 
afectan aos ecosistemas xa que inflúen sobre os xeradores de cambio directos. 
 
Os principais xeradores de cambio indirectos son os cambios na poboación humana, a 
actividade económica e a tecnoloxía, así como os factores socio-políticos e culturais. 
 
Por exemplo, a poboación mundial duplicouse nos últimos 40 anos, dándose a maior 
parte do devandito crecemento nos países en vías de desenvolvemento. As presións 
sobre os ecosistemas aumentaron en termos absolutos, pero o aumento foi inferior ao 
do PIB.  Isto débese a estruturas económicas cambiantes, ao aumento da eficiencia e 
ao uso de substitutos dos servizos dos ecosistemas. 
 
Algúns dos xeradores de cambio directos máis importantes son: o cambio dos hábitats 
e do clima, as especies invasoras, a sobreexplotación e a contaminación. A alteración 
dos hábitats dáse, por exemplo, cando se amplía a zona dedicada á agricultura ou ás 



                          

 

DESENVOLVEMENTO E ANÁLISE DUNHA METODOLOXÍA 
SOCIOECONÓMICA PARA O APROVEITAMENTO SOSTIBLE DAS 
EXPLOTACIÓNS MINEIRAS:  
ZONAS DE COMPENSACIÓN 

   

 

     

 

 
Paxina 50 / 209 

 

cidades.  O clima mundial xa cambiou e continúa facéndoo, afectando á 
temperatura, as precipitacións e ao nivel do mar.  Os caladeros de pesca explotados 
con fins comerciais atópanse probablemente no seu mínimo histórico.  O uso intensivo 
de fertilizantes contaminou os ecosistemas con cantidades excesivas de nutrientes.  Na 
actualidade, a maioría dos xeradores de degradación directos permanecen 
constantes ou están a intensificarse. 
 
Aínda que para algúns que esteas dous termos vaian xuntos parécelles incongruente, 
debemos recordar que a minaría nos últimos anos e grazas aos procesos legais e 
esforzos técnicos alcanzou un alto grao de desenvolvemento técnico e sostible. 
 
O sector debe ser avaliado no seu proceso dende a perspectiva do ciclo de 
traballo, dende a extracción ata a captación final e o posterior proceso 
de reciclaxe. 
 
Estratexias de sostenibilidad no mundo: 
 
O Informe Final do Programa "Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD)" 
denominado "Abrindo Brechas" que lle foi encargado polas principais empresas 
mineiras ao Instituto Internacional para o Medio e Desenvolvemento (IIED), di cando se 
refire ao "desenvolvemento sustentable": "Un dos maiores desafíos determinados polo 
mundo actual é a integración da actividade económica coa preservación ambiental, 
as preocupacións sociais e sistemas eficientes de gobernanza.  O logro desta 
integración pode ser denominado "desenvolvemento sustentable".  Para o sector 
mineiro, dito logro debe consistir en maximizar a achega de valores. 
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4. MINERIA SOSTIBLE 
 
Ao benestar da xeración actual de tal forma que garanta unha distribución equitativa 
de custos e beneficios, sen reducir as posibilidades de satisfacción de necesidades das 
futuras xeracións. O enfoque a adoptar para lograr o anterior debe ser comprensivo 
abranguendo todo o ciclo de vida dos minerais e con visión de futuro, que inclúa 
obxectivos tanto de longo como de curto prazo". 
 
Durante a década do 90, por exemplo, deuse o caso de enfoques alternativos como o 
presentado pola política diagramada por Canadá para Minerais e Metais por unha 
parte e "The Natural Step" por a outra (Cowell, Wehrmeyer, Argust e Robertson), para 
solo citar un exemplo. A estratexia para o desenvolvemento sustentable da minaría en 
Canadá data de 1996 cando o goberno desenvolve unha nova política para o sector 
de minerais e metais e baseándose na que se formula a posibilidade de desenvolver 
unha minaría sustentable. Pola súa banda, "The Natural Step" ten a súa orixe en 1989 
en Suecia cando un grupo de investigadores se propuxeron atopar puntos de 
consenso na busca dunha definición para o termo "sustentable", chegando a formular 
os "catro criterios para a sustentabilidad": 
 

1. Os recursos deben ser usados eficientemente e de tal forma que satisfagan as 
necesidades dos seres humanos en todo o planeta. 

2. Non debe aumentarse a extracción de substancias da codia terrestre. 
3. Nin deben crecer as substancias producidas pola sociedade. 
4. Non deben ser empobrecidos os sistemas agroforestales nin se producir outras 

formas de manipulación dos seus ecosistemas. 
 
Neste sentido o sector mineiro debe afrontar un dobre compromiso nas zonas de 
influencia e de inversión para asumir xa non só compromisos económicos se non 
tamén sociais e medio ambientais. Todo o proceso de análise do sector non pode 
quedar solo nun debate de aplicación de tecnoloxías ou de análise de 
contaminación se non tamén un debate sobre uns conxuntos de efecto tanto positivos 
como negativos que se deben valorizar nun conxunto. 
 
Coñécese como a síndrome de NIMBY á situación na que a medida que o home 
progresa, desexa cada vez máis vivir nun mundo idílico e cada vez acepta peor os 
efectos dos traballos económicos. Neste contexto, o sector mineiro debe afrontar 
cada vez máis decisións na dimensión do proceso ambiental de nivel internacional e 
nacional que condiciona o seu desenvolvemento. 
 
O sector mineiro está condicionado pola falta de proximidade co consumidor ou o 
cidadán e polo tanto o descoñecemento do uso dos minerais condiciona o seu 
progreso. Sendo a minaría, en todas as súas expresións, o factor clave do 
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desenvolvemento socioeconómico dun país, da enerxía, material para obra civil e 
privada, ou o desenvolvemento tecnolóxico, etc. 
 
Aínda así, recordando que a minaría se desenvolve nun espazo do territorio concreto 
e os efectos do cal están baixo un pleno control dos procesos e os produtos. O 
desenvolvemento da actual tecnoloxía e dos actuais procesos de traballo pódenos 
determinar  as condicións de traballo e valor analizadas. O desenvolvemento dun 
depósito mineiro ten unha característica común, necesita dunha situación física e un 
desenvolvemento nun espazo físico, na maior parte dos casos, un espazo rural, que 
determina un desenvolvemento de proxecto que anua tres valores, sociais, 
económicos e medio ambiental. 
 
A unión Europea dende o ano 2001 establece unha actuación en materia de 
desenvolvemento sostible baseado en catro piares, económico, medio ambiental, 
social e internacional. Buscando a rotura entre crecemento económico e 
degradación ambiental. 
 
Dende que en 1967 se aprobou a primeira Directiva de carácter ambiental, a 
protección e conservación do medio foi unha das principais inquietudes da 
Comunidade Europea, ata tal punto que rematou incorporándose aos Tratados como 
unha verdadeira política comunitaria, o principal obxectivo da cal é o de prevención, 
de acordo coas previsións dos sucesivos programas comunitarios de acción en 
materia de medio e desenvolvemento sostible. 
 
O artigo 6 do Tratado Constitutivo da Comunidade Europea impón a integración das 
esixencias da protección do medio nas políticas comunitarias, co obxecto de 
fomentar un desenvolvemento sostible. Por iso, na súa reunión de Helsinki de Diciembre 
de 1999, o Consello Europeo invitou á Comisión Europea a elaborar unha proposta de 
estratexia a longo prazo que integrase políticas de desenvolvemento sostible dende o 
punto de vista económico, social e ecolóxico, e que fose presentada ao Consello 
Europeo en Xuño de 2001". 
 
Enténdese por uso sostible ou sustentable, aquel que permite que a xeración presente 
e as xeracións futuras dispoñan dos recursos naturais necesarios para o seu razoable 
desenvolvemento cun determinado grao de benestar, ao tempo que a Natureza 
dispón da capacidade necesaria para manter os seus procesos físicos, químicos e 
biolóxicos, e todo iso no contexto científico, tecnolóxico, económico, social e cultural 
que exista en cada momento. 
 
O desenvolvemento sostible non consiste en deixar sen tocar os recursos do planeta, 
senón en manter o desenvolvemento económico para satisfacer as demandas das 
xeracións actuais pero sen imposibilitar que as xeracións futuras poidan satisfacer as 
súas. E debe facerse isto xerando calidade de vida, bens e ingresos crecentes para 
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unha poboación mundial que pronto dobrará a do ano 1980 e sen destruír a base 
ecolóxica da sociedade.  Implica a utilización dun enfoque de integración simultanea 
de obxectivos sociais, económicos, ambientais e, en determinadas localizacións do 
mundo con réximes políticos pouco edificantes, de gobernabilidade. 
 
O desenvolvemento sostible descansa, nun delicado equilibrio, sobre eses tres piares: a 
sostenibilidad económica (crecemento económico), a social (equidade social) e a 
ecolóxica (protección ambiental), onde a importancia de cada principio dependerá 
da singularidade da zona onde se queira aplicar e sempre entendendo a 
sostenibilidad como viabilidade a longo prazo da empresa e o seu medio social e 
ambiental.  
 
Esta filosofía foi penetrando, de xeito lento pero profundo e firmemente, na propia 
concepción da actividade empresarial e, paralelamente, foi adoptando, cada vez 
maior presencia na toma das decisións empresariais. 
 
De feito, é curioso comprobar como, dende a óptica do desenvolvemento sostible, os 
procesos de toma de decisións son tan vitais como os resultados finais e poden xerar a 
elección de certas opcións e a busca de compensacións entre intereses contrapostos. 
 
Sostenibilidad económica: 
 
Sendo unha condición absolutamente necesaria para a supervivencia de toda 
empresa, hoxe en día xa non é suficiente. As empresas veñen atopándose obrigada a 
evitar deseconomías á comunidade na que se asintan, o que consegue compensar 
en parte mediante obras sociais e actuacións en beneficio desa comunidade. Do 
mesmo xeito en que asumen nas súas contas económicas parte dos custos da 
protección social dos seus traballadores, cada vez máis se vai asumindo que terán que 
asumir o pagamento de ecotasas, impostos e primas destinadas a resarcir a un ben 
público como é o medio, dos danos que se lle inflixen.  É por iso que estes novos 
factores económicos deben ser incorporados á propia análise de viabilidade de 
calquera plan, programa ou proxecto. 
 
Entre os principios reitores deste piar atópanse: 
 

 Aumentar o benestar humano. 
 Garantir un uso eficiente de todos os recursos, naturais ou outros, a 
 través dunha optimización das rendas. 
 Identificar e internalizar os custos ambientais e sociais. 
 Manter e aumentar as condicións para a existencia de empresas viables. 
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Sostenibilidad social: 
 
O tecido social, sempre diverso, é o soporte necesario do tecido económico e, ao 
mesmo tempo, o ámbito social externo no que se moven as empresas. 
Consecuentemente, ten unha interacción con efectos tanto positivos como negativos.  
Detrás de toda empresa hai seres humanos (traballadores e comunidades) e a historia 
recente está chea de exemplos de como pequenos factores sociais condicionan a 
sostenibilidad económica de todo un sector de actividade.  A reputación é un valor 
intanxible de alto prezo como a é a propia marca.  Esta intimamente ligada á 
credibilidade e pode perderse de xeito drástico, arrastrando consigo ata a propia 
viabilidade económica da empresa ou corporación. 
 
Entre os principios reitores deste piar atópanse: 
 

 Garantir unha distribución xusta dos custos e beneficios do desenvolvemento 
entre todos os habitantes do planeta. 

 Respectar e reforzar os dereitos fundamentais dos seres humanos, entre os que 
se inclúen as liberdades civís e políticas, a autonomía cultural e as liberdades 
sociais e económicas. 

 Procurar a continuación dos avances a través do tempo. 
 Garantir que o esgotamento dos recursos naturais non afecte ás xeracións 

futuras, mediante a substitución por outras formas de capital. 
 
Sostenibilidad ecolóxica: 
 
Probablemente sexa o campo no que máis se traballou nas últimas décadas, existindo 
un amplo abano de posibilidades para a súa consecución. Dende os anos 60, o 
conservadorismo ambiental e cultural ha eclosionado, enxertándose no 
desenvolvemento económico e social. 
 
Entre os principios reitores deste piar atópanse: 
 

 Fomentar unha supervisión responsable dos recursos naturais e o medio. 
 Reducir ao mínimo as escouras e os danos ambientais en toda a cadea de 

abastecemento. 
 Actuar con prudencia cando os impactos sexan descoñecidos ou incertos. 
 Operar dentro dos límites. 

 
Unha política de desenvolvemento sostible para o sector mineiro debe diferenciarse 
claramente dunha política aplicable a recursos renovables e deberá, necesariamente, 
contemplar todo o ciclo do proceso mineiro, dende a exploración ata o peche e 
rehabilitación do espazo afectado pola actividade mineira, pasando polas etapas de 
extracción, produción, refinado e comercialización de produtos minerais e metais, uso 
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e posterior reciclado do metal, realizando esta actividade da forma máis eficiente 
posible e mantendo ou mellorando a calidade do medio para as xeracións futuras. 
 
É absolutamente patente como a "Síndrome NIMBY" (siglas que corresponden á 
expresión inglesa "Not In My Back-Yard"), afecta continua e permanentemente á 
actividade extractiva. É evidente que, a medida que a poboación se expande e que 
a sociedade vai facéndose máis próspera e segura, que aumenta a mobilidade e que 
crecen as aspiracións por vivir nun ámbito "idílico", se empeza a poñer cada vez máis 
atención nos aspectos negativos de calquera esforzo económico. 
 
Nese escenario, o conflito polo uso do chan por parte das mineiras se fai cada vez 
máis serio. A actividade mineira debe atopar o camiño que a permita manter na 
necesaria subministración de minerais e materias primas, satisfacendo ao mesmo 
tempo a demanda da sociedade dun medio limpo e esteticamente agradable, estas 
non son, non obstante, as únicas forzas que actúan sobre ela. 
 
No trasfondo de moitas das decisións estratéxicas que se toman hoxe en día nas 
empresas mineiras, subxacer a necesidade de afrontar a aceleración nos cambios e 
de entre todos eles, os cambios habidos a escala mundial na concepción do que 
debe ser a dimensión ambiental da minaría, algo que resulta transcendental para a 
supervivencia empresarial, porque a actividade mineira está a entrar nunha nova era 
na que ten necesariamente que integrarse nunha estratexia de Desenvolvemento 
Sostible. 
 
Os recursos minerais continúan sendo absolutamente vitais para satisfacer as 
necesidades básicas do ser humano e o desenvolvemento das sociedades e 
economías contemporáneas. Ao igual que sucede con outras actividades 
económicas, o cidadán corrente non pode percibir na súa vida cotiá cual é a 
presenza subxacente da actividade mineira, nin pode chegar a comprender a 
contribución directa e indirecta na súa calidade de vida nin a súa maior ou menor 
importancia, polo que hai que acudir a cifras e estudios.   
 
A pesar diso, os recursos minerais constitúen a parte máis esencial e importante das 
fontes enerxéticas actuais, dos produtos manufacturados, da obra pública, da 
construción, do abastecemento de alimentos, da saúde, etc.  Os alicerces do 
crecemento económico do mundo desenvolvido, así como os medios para alcanzar 
adiantos nos estándares de vida en calquera canto do planeta, continúan 
repousando, en última instancia, nos minerais, os metais, as rochas e os combustibles 
fósiles.  Desta forma, se se compara ao PIB per cápita, como indicador do benestar ou 
desenvolvemento económico, co consumo de minerais tamén per cápita, apréciase 
que existe unha correlación positiva entre ambas as dúas variables. 
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Para ver en qué xeito están ligados a produción e o consumo de minerais co 
desenvolvemento das distintas sociedades, abonda facer unha sucinta revisión 
histórica. Dende a Revolución Industrial, a finais do século XVIII, ata os últimos anos do 
século XIX, o consumo de minerais creceu dez veces, mentres que a poboación 
apenas se duplicou. Nos primeiros setenta anos do século XX, o crecemento foi mesmo 
máis acentuado, sendo doce veces e medio maior, en termos de valores.  E soamente 
neste período, se xa a produción mineral dos primeiros cincuenta anos do século XX 
incluíndo, os enerxéticos, foi a maior de todas as producións da historia anterior, nos 
vinte anos seguintes, esta aumentou outro 50% adicional.  Para atender esta 
demanda, como media foi necesaria a remoción de 8 tn.  de rocha por ano e por 
persoa, das cales, 3,3 tn. corresponden aos minerais de construción, 2,5 tn. a 
desperdicios da minaría e aos estériles, 1,7 tn. a minerais enerxéticos, 136 Kg. a minerais 
metálicos e 154 Kg. a non metálicos. 
 
A produción de ferro e aceiro, por tratarse do metal máis consumido no mundo, é 
utilizada frecuentemente tamén como indicador da riqueza dunha nación. En 1990, as 
dezaoito nacións con maior nivel de desenvolvemento mundial, que concentraba 
unha poboación de 700 millóns de habitantes, consumiron ferro e aceiro nunha 
proporción anual que variou de 254 a 522 Kg. por persoa. 
 
Paralelamente, nas nacións subdesenvolvidas que sumaban unha poboación total de 
1,8 billóns de persoas, o consumo anual foi de apenas 20,5 Kg. por persoa. En calquera 
caso, a prioridade que en xeral se lle dá á minaría nos países que teñen un segundo 
nivel de desenvolvemento, débese ao carácter esencial das materias primas e dos 
recursos enerxéticos como garantes, non sempre ben entendido nin xestionado, do 
progreso e benestar da poboación, tanto por a mellora de calidade de vida en xeral, 
como en forma particular por as melloras en vivendas, saneamento, estradas, 
infraestrutura viaria e medios de transportes, fertilizantes, aparatos cirúrxicos, 
electrodomésticos, etc. 
 
De todo o anteriormente exposto, se conclúe que: 
 

 En ningún momento foi máis importante para a humanidade como o é 
actualmente, recoñecer a súa dependencia dos minerais, metais e 
combustibles, así como recoñecer a súa influencia sobre a súa calidade   de 
vida, o seu progreso e o seu destino. 
 

 Non se trata dunha actividade da cal a sociedade poida prescindir, sen entrar 
en colapso. 
 

 Calquera elevación dos actuais patróns de nivel de vida esixirá, á súa   vez, un 
maior consumo de recursos naturais, e de entre eles, de minerais. 
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 A actividade extractiva de recursos minerais moi probablemente se 

intensificará no futuro, dado o aumento da poboación e do ingreso real per 
cápita, aínda que o ritmo de crecemento na demanda de materias primas 
podería verse en parte atenuado como consecuencia dunha maior eficiencia 
no uso dos minerais como produto das novas tecnoloxías e dunha maior 
supervisión dos minerais en uso, así como coa substitución por outros materiais. 
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4.1 NECESIDADE DA INTEGRACIÓN GLOBAL DA MINARÍA NUNHA ESTRATEXIA DE 
DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 
 
As operacións extractivas presentan unhas características que fan necesario manter 
un equilibrio rigoroso, e ás veces delicado, entre intereses económicos, ambientais e 
sociais. Por unha parte, a situación da industria depende da presenza de depósitos 
xeolóxicos o aproveitamento dos cales sexa viable; por outra, as operacións 
extractivas afectan inevitablemente ao medio e á paisaxe, así como á saúde e a 
seguridade dos traballadores e os cidadáns afectados polas emisións que se 
producen. 
 
Actualmente enmárcase a explotación dos recursos minerais no contexto da 
ordenación do territorio, contemplando as actividades extractivas como usos 
transitorios e non terminais dos terreos, polo que é necesario incluír nos proxectos unha 
posterior restauración e recuperación da capacidade produtiva orixinal das zonas 
obxecto de explotación mineira. 
 
Dende a década dos oitenta, as empresas mineiras internacionais introduciron nos 
seus procesos as tecnoloxías máis limpas dispoñibles no mercado, así como tamén 
unha xestión integral nos procesos produtivos en compromiso co medio, 
analogamente a como sucedeu noutros sectores industriais. Pero á demanda 
ambiental por unha produción limpa, veuse sumando unha demanda social interna 
máis arraigada, que se centra en compatibilizar crecemento e desenvolvemento de 
proxectos con calidade de vida nos mesmos territorios.  
 
Recoñécese que o crecemento económico é esencial para satisfacer as necesidades 
humanas e para mellorar a calidade de vida, non obstante, se esixe que ese 
desenvolvemento debe basearse no uso eficiente, equitativo e ambientalmente 
responsable de todos os recursos, escasos, da sociedade, é dicir, os recursos naturais, 
humanos e económicos. 
 
Existe un factor adicional que é necesario considerar: a minaría é unha actividade que 
moi dificilmente pode trasladarse polo carácter determinante que ten a localización 
dos depósitos: 
 

 Por un lado, a localización dunha explotación depende da existencia dun 
recurso xeolóxico nun depósito descuberto, o aproveitamento do cal sexa 
viable; 

 Por outro, as operacións extractivas afectan inevitablemente ao medio e á 
paisaxe, así como á seguridade e a saúde dos traballadores e, en ocasións, 
dos 
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Consecuentemente, unha relación de cooperación coa comunidade do seu ámbito 
debe ser, necesariamente, mutuamente beneficiosa para ambas as dúas partes. Pero 
por outro lado, as operacións mineiras formulan tamén a cuestión do esgotamento 
duns recursos que non son renovables e, consecuentemente, unha limitación no 
horizonte temporal dos proxectos. 
 
Por todo iso, a minaría presenta unhas características que fan necesario manter un 
equilibrio rigoroso. Consecuentemente, é a sociedade a que en definidas contas debe 
asumir a internalización destes impactos e, produto diso, a industria mineira está a 
enfrontar unha crecente presión mundial en relación a como debe xestionar a súa 
función produtiva nunha sociedade que fai oír a súa voz e que reclama o seu dereito 
a vivir nun medio libre de contaminación.  É así como chegouse a cuestionar a 
aceptabilidade das operacións mineiras en termos ambientais, mesmo en países que 
basean o seu desenvolvemento económico na propia minaría. 
 
A Unión Europea establece unha estratexia a longo prazo que combina as políticas 
para o desenvolvemento sostible dende o punto de vista ambiental, económico e 
social, co fin de mellorar de forma sostible o benestar e as condicións de vida das 
xeracións presentes e futuras. 
 
Na Comunicación da Comisión, do 15 de maio de 2001, «Desenvolvemento sostible en 
Europa para un mundo mellor: estratexia da Unión Europea para un desenvolvemento 
sostible (Proposta da Comisión ante o Consello Europeo de Gotemburgo)» [COM 
(2001) 264 final - non publicada no Diario Oficial], establecíase unha estratexia en 
forma de marco político a escala da Unión Europea (UE) para permitir o 
desenvolvemento sostible, é dicir, para responder ás necesidades do presente sen 
comprometer a capacidade das xeracións futuras á hora de satisfacer as súas propias 
necesidades. 
 
Os principios básicos da estratexia son os seguintes: promoción e protección dos 
dereitos fundamentais, solidariedade intra e interxeracional, garantía dunha 
sociedade aberta e democrática, participación dos cidadáns, empresas e 
interlocutores sociais, coherencia e integración das políticas, explotación dos mellores 
coñecementos dispoñibles e principios de precaución e de «quen contamina, paga». 
 
O primeiro obxectivo específico a longo prazo da estratexia consiste en loitar contra o 
cambio climático e os seus efectos, respectando os compromisos do protocolo de 
Kioto e limitando o aumento da temperatura media mundial a 2º C respecto ao nivel 
preindustrial. A UE debe premer os grandes países industrializados para que respecten 
Kioto e procurar establecer un marco internacional axeitado para a fase posterior a 
Kioto.  Así mesmo, ha de adoptar medidas de adaptación e examinar os medios de 
ampliar o réxime de comercio de emisións de gases de efecto invernadoiro a outros 
sectores e outros gases de efecto invernadoiro.  Ademais, as áreas de eficiencia 
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enerxética, enerxías renovables e transporte deben ser obxecto de esforzos 
particulares. 
 
A UE é un dos maiores consumidores mundiais de minerais, como pon de manifesto a 
dependencia de moitas industrias fabrís que utilizan os minerais como materia prima. 
 
As perspectivas económicas da industria están intimamente vinculadas ao nivel global 
de actividade económica, a escala nacional, europea e mundial. Por conseguinte, os 
mercados de minerais caracterízanse pola elevada volatilidade dos prezos e as 
flutuacións na demanda, con repercusións pasaxeiras, pero ocasionalmente graves 
para a industria, como no caso da crise económica asiática de 1998. 
 
Entre os principais factores para a competitividade de todos os subsectores da 
industria figuran: 
 

 Os recursos humanos, 
 O acceso á terra, 
 A existencia de marco xurídico estable e fiable que faga posible unha 

lexislación proporcionada aos obxectivos perseguidos, 
 A investigación e o desenvolvemento tecnolóxico, 
 A dispoñibilidade de infraestruturas (incluídas as de transporte), 
 O mantemento duns custos de transporte baixos e 
 A subministración enerxética. 
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4.2 ESTRATEXIA EUROPEA SOBRE O USO SOSTIBLE DOS RECURSOS NATURAIS 
 
Esta estratexia crea un marco de acción destinado a diminuír as presións sobre o 
medio derivadas da produción e do consumo dos recursos naturais, sen prexudicar ao 
desenvolvemento económico. As preocupacións en materia de recursos integraranse 
en todas as políticas oportunas e estableceranse medidas específicas, en particular a 
creación dun centro de datos e indicadores, o desenvolvemento dun foro europeo e 
dun grupo internacional de expertos. 
 
Esta estratexia, que viu a luz na Comunicación da Comisión do 21 de decembro de 
2005 - «Estratexia temática sobre o uso sostible dos recursos naturais» establece as 
orientacións a que debe axustarse a actuación da Unión Europea (UE) nos 25 próximos 
anos para un uso máis eficaz e sostible dos recursos naturais durante todo o seu ciclo 
de vida. 
 
O contexto no que nace esta estratexia é que non son viables o ritmo actual de 
consumo dos recursos e a conseguinte presión ambiental: malia as melloras técnicas, o 
crecemento do consumo de recursos foi en moitos casos máis rápido que os avances 
ambientais ou os incrementos de produtividade. Esta tendencia podería acentuarse 
co desenvolvemento industrial dalgúns países como China ou a India. Así pois, a 
posibilidade de que se esgoten os recursos, así como a contaminación que provoca o 
seu uso, constitúen unha ameaza cada vez máis presente para o noso medio. 
 
Trátase de reducir os impactos ambientais negativos que provoca o uso dos recursos 
naturais (esgotamento dos recursos e contaminación), respectando á súa vez os 
obxectivos que fixou o Consello Europeo de Lisboa en materia de crecemento 
económico e emprego. Deberán participar todos os sectores que consumen recursos, 
co obxectivo de mellorar o rendemento deses recursos, reducir a súa incidencia no 
medio e substituír os recursos demasiado contaminantes por solucións alternativas. 
 
O obxecto da estratexia é reducir as presións ambientais de cada etapa do ciclo de 
vida dos recursos, o que inclúe a súa extracción ou recolección, uso e eliminación 
final. Trátase polo tanto de integrar este concepto de ciclo de vida e de impacto dos 
recursos en todas as políticas relacionadas con eles. 
 
Esta formulación aplicarase sistematicamente ao conxunto das políticas ambientais. 
 
A Directiva sobre avaliación do impacto ambiental inclúe no seu ámbito de aplicación 
as explotacións mineiras a ceo aberto e as canteiras, a superficie das cales supere as 
25 hectáreas. Nas demais operacións extractivas, os Estados membros deciden, sobre 
a base da análise de cada caso particular ou mediante o establecemento de umbral 
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ou criterios, se as operacións en cuestión han de ser obxecto de avaliación conforme 
ao disposto na Directiva 
 
Un requisito esencial para lograr o desenvolvemento sostible é a integración da 
problemática ambiental en todas as etapas dunha operación, dende a fase de 
planificación ata a de restauración e rehabilitación posterior. O carácter esencial 
desta formulación é evidente se se ten en conta que, unha vez iniciadas as operacións 
de extracción, adoita resultar difícil modificar a planificación xeral e a metodoloxía 
inicialmente elixidas. 
 
A industria adoptou iniciativas voluntarias ao obxecto de fomentar a mellora do 
rendemento ambiental e de comunicar os avances xa efectuados ou en curso de 
realización. 
 
Diversas empresas (principalmente multinacionais do sector dos minerais metálicos) 
adoptaron políticas ambientais e de desenvolvemento sostible. As federacións 
empresariais elaboraron para os seus membros códigos de conduta e declaracións de 
subsectores e localizacións, en función das condicións xeolóxicas e os ecosistemas 
locais.  Entre os indicadores que poderían resultar pertinentes cabe mencionar a 
utilización de recursos, as emisións atmosféricas e as verteduras á auga ou a utilización 
do chan. Ante todo, é fundamental que os indicadores que se establezan respondan 
a requisitos como transparencia, relevancia, posibilidade de cuantificación e validez 
analítica. 
 
A práctica dunha información ambiental máis completa por parte da industria podería 
desempeñar un importante papel no desenvolvemento de indicadores. Algunhas 
empresas empezaron xa a desenvolver e utilizar este tipo de indicadores nos seus 
informes. Para alcanzar os seus obxectivos, os indicadores han de facer referencia a 
unhas normas comúns de medición que fagan posible a comparación e avaliación 
dos rendementos. Este enfoque proporcionará o grao de obxectividade necesario 
para mellorar o diálogo entre as partes interesadas, ao basealo nunha análise 
obxectiva que pode traer consigo o establecemento de metas comúns para melloras 
futuras. É así mesmo posible que o devandito diálogo incremente a comprensión dos 
obstáculos a que se enfronta a industria en termos de competitividade e 
desenvolvemento social. 
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4.3 A ESTRATEXIA EUROPEA DE DESENVOLVEMENTO MINEIRO SOSTIBLE 
 
A Comisión Europea, consciente da importancia que posúe o sector como fonte 
xeradora de emprego e de creación de riqueza, publicou en Xuño de 2000 un 
documento para "promover o desenvolvemento sostible da industria extractiva non 
enerxética da UE". 
 
Nesta comunicación establécense unhas directrices políticas xerais para a promoción 
do desenvolvemento sostible da industria extractiva comunitaria, que permitan 
reconciliar, simultaneamente, a necesidade de promover unhas actividades 
extractivas máis seguras e menos contaminantes co mantemento da competitividade 
económica do sector. 
 
Os piares básicos sobre os que se apoia a minaría sostible son por un lado, recoñecer a 
necesidade de elevar o nivel de protección do medio, revisándose o marco lexislativo 
actual, sobre todo no referente á xestión de residuos mineiros e á aplicación dos 
principios de responsabilidade ambiental, que garantan a aplicación de medidas 
preventivas e unha recuperación ambiental dos terreos afectados. 
 
No ámbito económico, recoñécese que o camiño axeitado pasa pola integración de 
todos os impactos ambientais negativos (as denominadas "externalidades") no custo 
das operacións extractivas e, en definitiva, no prezo final do produto comercializado. 
 
Con iso será posible manter un nivel de aproveitamento razoable dun recurso dado, 
gracias ao control da demanda mediante un mecanismo de regulación de prezos, 
dispoñéndose dos incentivos necesarios para alcanzar un nivel óptimo de medidas de 
control da contaminación e prevención de accidentes. Lograrase así un maior 
equilibrio á hora de determinar a localización das explotacións, xa que haberá que ter 
en conta a calidade do mineral que alberga o depósito, co fin de reducir a produción 
de contaminantes, o impacto paisaxístico e a biodiversidade. 
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4.4 FERRAMENTAS PARA A MELLORA 
 
A enxeñaría realizada nas últimas décadas permitiu o desenvolvemento dun conxunto 
de ferramentas que utilizadas e implementar de xeito correcto, permiten que os plans 
e proxectos se deseñen con custos ambientalmente asumibles e se sitúen dentro do 
desenvolvemento dos sistemas de xestión ambiental: 
 

 A mitigación e compensación de impactos 
 A correcta e xenerosa restauración posterior 

 
A análise do ciclo de vida 
 
Como elementos imprescindibles á hora de abordar unha estratexia de mellora 
continuada e de redución do custo ambiental. Dun xeito breve e esquemático, estas 
ferramentas son: 
 

 A realización sistemática de avaliacións do impacto ambiental. 
 A análise do ciclo de vida. 
 O benchmarking. 
 As certificacións ambientais. 
 As ecoauditorías. 
 A análise de riscos ecolóxicos. 

 
É unha poderosa ferramenta para identificar e avaliar os impactos creados por 
procesos ou produtos dende o seu "nacemento" ata a súa "morte" e proceder á súa 
corrección ou, polo menos, evitalos de xeito preventivo. É unha das ferramentas máis 
importantes para o deseño sostible ou ecodiseño (DFE, Design for Environment). Este 
punto de vista incorpora ademais, aínda que con insuficiente énfase, aspectos sociais. 
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4.5 MANTEMENTO DA BIODIVERSIDADE 
 
Soamente o desenvolvemento de recursos minerais con estudios e avaliacións 
rigorosas, deseños innovadores e a mitigación de impactos adversos poderá aliviar a 
pobreza e o crecemento sostible das economías rexionais. Os obxectivos de 
conservación da Biodiversidade solo poderán ser asegurados se se é capaz de 
recoñecer que a necesidade de novas solucións non é a mesmo que saber dicir que 
fan falta. 
 
O impacto ambiental prodúcese cando unha actividade determinada afecta ao 
territorio en que se localiza ocasionando unha perda de recursos ou inducindo certos 
riscos. Así pois, a clave do significado e a importancia do impacto radica no concepto 
de cambio: se non hai cambio, non hai impacto. Non é pois a magnitude absoluta 
dun efecto o que hai que estudar, senón a diferenza entre: 
 

 Contaminación (po e gases) consecuencia das operacións de escavación, 
creación de entulleiras, tráfico de maquinaria pesada e preparación de 
minerais, e en menor medida, da construción de infraestrutura. 

 
 Ruídos e onda aérea as fontes de emisión da cal coinciden coas que producen 

a contaminación anteriormente citada. 
 
Sobre a auga superficial 
 

 Alteración permanente das drenaxes superficiais; será tanto maior canto maior 
sexa a modificación fisio-gráfica producida. 

 
 Contaminación (aumento da turbidez por partículas sólidas, elementos tóxicos 

disoltos, acidificación, etc), derivada das operacións necesarias para a 
creación de entulleiras, tráfico de maquinaria, bombeo e descarga de 
efluentes, tratamento do mineral, implantación de viais e infraestrutura, etc. 

 
Sobre as augas subterráneas 
 

 Alteración do réxime de caudais motivados pola creación de ocos e bombeo 
de auga de niveis freáticos seccionados. 
 

 Contaminación (aceites, hidrocarburos, etc) derivada fundamentalmente do 
mantemento da maquinaria. 
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Sobre o chan 
 

 Ocupación do chan fértil pola creación de ocos e entulleiras e pola   
construción da infraestrutura asociada á explotación. 

 
 Alteración das características ou procesos edáficos nos arredores da 

explotación debido á acumulación de residuos, elementos finos, po, etc. 
 
Sobre a vexetación 
 

 Eliminación directa da cuberta vexetal pola construción de viais e 
infraestruturas e as modificacións fisiográficas. 
 

 Entorpecemento da súa capacidade de rexeneración por perda de elementos 
fértiles, aumento de pendente, incremento da erosión e variación de réxime de 
escorrentía, ocasionadas polas accións antes mencionadas. 

 
 As operacións de extracción e o tráfico de maquinaria tamén poden afectar a 

capacidade de rexeneración das plantas: provocar a emisión de partículas 
sólidas que se depositan sobre a vexetación formando unha película que 
impide o seu normal desenvolvemento (respiración, transpiración, actividade 
fotosintética, etc.), diminuíndo a súa vitalidade e aumentando o risco de 
pragas e enfermidades. 

 
 Danos directos sobre a vexetación, tanto pola acumulación de partículas nos 

órganos vexetativos coma pola vertedura de estériles e a utilización de 
maquinaria. 

 
 Cambios na composición florística, cun aumento da proporción de elementos 

de carácter ruderal e nitrófilo. 
 
Sobre a fauna 
 

 Eliminación ou alteración de hábitats terrestres e acuáticos para a fauna. 
 

 Perturbacións sobre a fauna causadas pola explotación na súa fase de 
funcionamento (tráfico, ruído e po). 

 
Nos procesos xeofísicos 
 

 Aumento do risco de desprendimiemtos, deslizamentos ou afundimentos 
motivado polos grandes movementos de terras. 
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 Incremento de sedimentación augas abaixo, orixinado pola creación e 

entulleiras de infraestrutura. 
 

 Aumento de erosión derivado, directamente, das operacións extractivas e da 
creación de noiros e entulleiras, e indirectamente da eliminación da cuberta 
vexetal protectora. 
 

 Incremento do risco de subsidencia producida pola creación de entulleiras. 
 
Sobre a morfoloxía e a paisaxe 
 
Modificación das características visuais da zona, proporcionais á alteración fisiográfica 
producida. 
 
Alteración da calidade paisaxística, principalmente perda de naturalidade 
(introdución deformas, liñas, cores e texturas discordantes cos do ámbito, introdución 
de elementos artificiais -infraestrutura-, ). 
 
A planificación dos traballos de restauración require un coñecemento profundo dos 
compoñentes do ecosistema. 
 
O aproveitamento orixinal do chan está directamente relacionado coas 
características fisiográficas do territorio e coa súa cuberta vexetal. A partir dun 
substrato degradado formado por materiais esqueléticos dende o punto de vista 
edáfico, e polo tanto incapaz de acoller ningún tipo de vexetación, prodúcese unha 
mineralización dos materiais, comeza unha liberalización de nutrientes e ábrese paso a 
unha primeira colonización de plantas pioneiras, pouco esixentes e capaces de ir 
creando chan. Estas plantas preparan o medio para soster especies máis 
evolucionadas que, á súa vez, serán substituídas por outras máis avanzadas na escala 
sucesional. 
 
Dado o papel de protagonista que ostenta a vexetación no desenvolvemento dun 
chan bioloxicamente produtivo a partir dun medio, pódese afirmar que ao falar da 
súa recuperación o obxectivo básico é o establecemento da cuberta vexetal sobre a 
superficie de terreo que se viu afectada. Desta forma conséguense a un mesmo 
tempo alcanzar os obxectivos que se expresan a continuación: 
 

 Estabilización de terreos sen consolidar. 
 Redución e control da erosión. 
 Redución da drenaxe de efluentes tóxicos. 
  Protección dos recursos hídricos, tanto superficiais como subterráneos. 
  Integración na paisaxe dos terreos alterados. 
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En xeral, a minaría ten ao seu alcance unha cada vez maior cantidade de 
ferramentas e solucións tecnolóxicas para mitigar ou minimizar os impactos ambientais. 
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5. INVESTIGACIÓN 
 

5.1 INVESTIGACIÓNS CIENTÍFICAS ACTUAIS ARREDOR DA MINARÍA E a SÚA  RELACIÓN 
GEOSOCIOECONÓMICA. 
 

5.1.1 FICHA DE INVESTIGACIÓN 

 
Motor de busca: Science Direct, Scopus e Dialnet. 
 
Palabras claves: "minaría"; "sostenibilidad"; "desenvolvemento sostible", "cambio 
climático", "biomasa", "capital natural", "conservación do hábitat", "sumidoiro de Co2", 
e "cultivos enerxéticos". 
 
Tipo de busca: estudios científicos aplicados. 
 
Período de busca: 2011 a 2013. 
 
Artigos analizados: 67 unidades. 
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A análise científica, ten como pretensión, analizar cáles son as liñas de traballo que os 
grandes centros de investigación en I+D, vinculados a grandes centros mineiros do 
mundo, están a desenvolver actualmente.  
 
Os principais resultados desta análise permítennos identificar catro grandes campos de 
traballo. Todos eles, baixo unha liña mestra de actuación, "a busca da sostenibilidad 
no sector mineiro". 
 

1. O primeiro gran traballo céntrase é as actuacións de redución e minimización 
dos impactos do sector. Ata agora, os intentos de perseguir a sostenibilidad no 
sector dos minerais, centráronse, en boa medida, na redución dos impactos no 
centro mineiro e sitios de procesamento así como, o tratamento de residuos. 
 

2. En segundo lugar, a xestión dos procesos produtivos e a xestión dos residuos. 
 

3. A xestión do impacto no territorio e a paisaxe. 
 

4. A xestión dos efectos e externalizaciones do sector. 
 

5. Para a definición dos impactos, utilizamos de referencia o traballo "Paisaxe 
Recursos Minerais", onde os autores ofrecen unha ampla conceptualización da 
sostenibilidad no sector mineiro, a produción que abrangue, o consumo e a 
reciclaxe e a interconexión cos dominios sociais, ecolóxicos, tecnolóxicos, ou 
económicos, así como a interacción cos axentes públicos, tanto a nivel local 
como, autonómico como nacional como a nivel Europeo. 
 

Dende o punto de vista do debate público, que xera, nas sociedades veciñas, as 
instalacións do sector da minaría no espazo, debemos analizar unha serie de cuestións 
caso de: 
 

 Asignacións de recursos. 
 Asignación de impactos. 
 Unión entre externalidades e necesidades públicas. 
 Desenvolvemento de políticas públicas acordes á dobre necesidade, 

desenvolvemento empresarial no espazo rural e sostenibilidad do territorio. 
 
A investigación científica analizada determina que existe unha desconexión entre os 
impactos externalizados e os puntos de apancamento positivo que xeran sinerxías ao 
territorio. Determínannos que as perspectivas dos problemas deben ser abordados 
dende a visión das preocupacións dos interesados, empresas, cidadáns e autoridades. 
 
Todos os estudios infunden a importancia que a minaría ten no ser humano, como 
factor de prosperidade das civilizacións actuais e futuras, como o fixeron no pasado 
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cos avances que ofreceron as idades de Bronce e do Ferro respectivamente. Aínda 
que tamén coinciden en determinar que o seu uso futuro dentro de sociedades 
preocupadas pola sostenibilidad, se deberá aplicar a innovación como medio de 
mellora dos niveis de sostenibilidad do sector incluíndo tanto obxectivos sociais como 
medio ambientais, dentro de todo o ciclo de vida dos produtos desenvolvidos. Isto 
reflíctese nunha cita de Meadows e coautores (2004). "Sen dúbida, unha sociedade 
sostible usaría regalos non renovables da codia terrestre máis coidadosa e eficiente 
que o actual. Mantendo así máis recursos dispoñibles para as xeracións futuras. Pero 
non hai razón para non as utilizar, sempre e cando o seu uso cumpra cos criterios de 
sostenibilidad xa definidos, a saber, que non superen os límites naturais e que os 
substitutos renovables se desenvolvan. 
 
Algúns autores sosteñen que actualmente as pautas actuais da minaría e a produción 
de minerais causan impactos sobre as comunidades locais e o medio. Por outra 
banda, a magnitude dos devanditos impactos está a aumentar a medida que 
aumenta a produción. Entre os efectos destacados, podemos atopar a xeración de 
residuos de rocha máis alta e os impactos de gases de efecto invernadoiro por 
tonelada de produto xerando maiores presións sociais sobre os novos proxectos 
mineiros e así como os existentes. 
 
As empresas actuaron durante décadas, introducindo novas tecnoloxías para o 
desenvolvemento económico e ambiental. Xunto cunha nova xestión de corte 
sostible, a aprobación de regulamentos máis estritos, ou o control dos impactos 
ambientais. Aínda así, o camiño percorrido no ámbito da capacidade tecnolóxica e o 
seu beneficio neto xerado é insuficiente para a total compensación das 
externalidades. 
 
Polo tanto, as liñas de investigación xúntanse co fin de mellorar a comprensión dos 
problemas e desenvolver produtos minerais que sirvan en sociedades sostibles. 
Necesariamente, requírese un enfoque onde se determine o papel da minaría dentro 
dunha sociedade sostible. Este tema é dunha gran complexidade. 
 
A literatura concorda en que a análise da sostenibilidad e a minaría xera controversias, 
xerando diverxencias entre as expectativas individuais, corporativistas e sociais en 
intereses e valores. 
 
A análise deste traballo parte de varias máximas: 
 

a. as propiedades intrínsecas no proceso produtivo, 
 

b. dos ecosistemas e as culturas efectuadas, 
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c. os ingresos xerados e como se utiliza e quen se beneficia, "servizo" como 
uso de minerais no uso final.  O valor de "servizos" ofrecidos polos 
minerais son inherentemente ao seu uso na sociedade, 
 

d. os aspectos culturais e normativos non incluídos no prezo de venda.  
 

Tales factores externalizados do prezo poderían incluír os ecosistemas, a terra- paisaxes 
e culturas que se ven afectados negativamente no proceso de extracción de 
minerais, procesamento, uso e reciclaxe. Exploramos esta complexidade da relación 
entre os minerais, mediante: 
 

1. os recursos. 
2. a tecnoloxía para a extracción e procesamento. 
3. usar, incluíndo o valor integrado e as tarifas dos servizos proporcionados polo 

uso final do metal. 
4. de produción e consumo. 
5. e o espazo do ecosistema, no noso caso a nivel local. 
6. valor dos recursos, radica, no seu potencial para ser explotado para producir 

minerais e metais, para o seu uso nos produtos finais que a sociedade desexa. 
 
 
Actividade mineira: Aínda que ata a data foi dominada polo procesamento de 
minerais terrestres, minerais tamén se pode extraer dos recursos oceánicos e de fontes 
secundarias, como a ferralla e minaría de vertedoiro. Diferentes recursos ofrecerán 
beneficios e impactos relativos que difiren no tempo. 
 
A explotación de depósitos ten implicacións sociais tales como conflitos de uso do 
chan, xa que a situación é un elemento clave no desenvolvemento. O transporte do 
material, os procesos de extracción, ou o uso e transformación, son os factores claves 
da produción e dos maiores xeradores de impacto. Debemos recordar da existencia 
do perigo de esgotamento da dispoñibilidade do recurso. Recordar que tamén é 
clave que todos estes problemas poden ter unha compensación no desenvolvemento 
tecnolóxico. 
 
A tendencia tecnolóxica predita por estes autores é aquela que tende cara a altos 
niveis de reciclaxe e reutilización, e substitución de alternativas apropiadas onde os 
minerais se bloquean en fases de uso ou as calidades útiles da cal son disipados pola 
súa utilización en aplicacións particulares. 
 
Para os metais que dominan o comercio, tales como o ferro, o ouro, o cobre, ou o 
cinc, o problema non se está a executar fisicamente (como sempre haberá máis no 
terreo en liña cunha vista do custo de oportunidade). Non obstante, onde a minaría 
continúa, o maior problema refírese aos custos externos da contaminación do aire e 
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outros tóxicos que ameazan a sostenibilidad dos ecosistemas que sustentan a 
produción de alimentos, o aire limpo e auga e en última instancia, a nosa vida na 
terra. 
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5.1.2 TECNOLOXÍAS PARA A EXTRACCIÓN E O PROCESAMENTO. 

 
Dentro da industria dos minerais, grande parte da atención na mellora da 
sostenibilidad xira arredor da selección da tecnoloxía.  
 
A literatura relacionada con temas de sostenibilidad e as súas fases operativas dunha 
mina, así como o seu procesamento, é moi ampla. Os autores da literatura discuten 
temas que van dende a rehabilitación das zonas mineiras, a remediación de ácido 
das minas, a produción máis limpa, apoio ás decisións para a sostenibilidad, os 
indicadores de sostenibilidad minerais e o deseño sostible das operacións de 
procesamento de minerais. 
 
A necesidade da tecnoloxía pode ser avaliada nun amplo contexto. Opcións relativas 
á desmaterialización e o uso final do produto a miúdo pásase por alto. Cando se 
consideran, son estudados pola avaliación do ciclo de análise ou de Vida que 
historicamente tiveron unha influencia limitada sobre o funcionamento da industria dos 
minerais. Isto empeza a ser contrarrestada nos últimos anos con iniciativas de custodia 
como "GreenLead TM""Non Oro Sucio""Aceiro Responsable" e "Aluminio Responsable". 
 
Estas iniciativas teñen un impacto nas cadeas de subministración, tanto éticas como 
de responsabilidade ambiental. Isto comeza a mover o foco máis alá de simplemente 
reducir os impactos por tonelada de produción que non garante a sostenibilidad na 
produtividade total e se eleva a erosionar as ganancias de eficiencia (en diante, 
Jevons a miúdo " Paradox ou efecto rebote). Non obstante, este tipo de iniciativas son 
xeralmente centradas nun produto específico e dan un enfoque limitado aos servizos 
que ofrece o uso do metal na sociedade, e o seu uso apropiado (en qué situacións 
sería un non metal mellor, exemplo, o plástico en lugar de tubos de cobre) e qué 
escala pode ser utilizado para manterse. 
 
Uso: nivel de servizo e o valor de Minerais e metais proporcionado polos servizos útiles á 
sociedade do seu uso final, tales como o uso de aceiro na construción, ouro ou cobre 
no cableado do motor. Non obstante, debe haber unha mellor conexión entre os 
servizos requiridos e fundamentadas nunha economía sostible e un exame dos servizos 
da maioría dos útiles subministrados por metais ou outros substitutos - aceiro ou 
madeira da construción, de ouro ou de plástico. Mentres o Ciclo de Vida da 
avaliación se pode comparar o impacto ambiental entre tales alternativas, a 
lexitimidade da unidade funcional e o grao de que este tipo de actividades se poden 
aloxar nunha sociedade sostible, está máis alá do alcance deste tipo de enfoques.  
Neste sentido, o Plan Estratéxico Sostible pode ser útil. Implícita en esta discusión, son 
cuestións de valor que é importante facer explícito - tanto en relación co que a 
sociedade opte por valorar e como axeitadamente este valor represéntase nos metais 
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de maneira que se utilizan e cun prezo na economía. O factor do económico, cultural 
e estruturas institucionais existentes apoian modalidades sostibles de produción e 
consumo como se propón na Declaración de Oslo sobre Consumo Sostible. Cook 
(1976) afirmaba: '' Á sociedade... O beneficio da minaría (incluíndo petróleo e gas de 
extracción), pódese definir como un exceso de enerxía, a partir da explotación dos 
depósitos de combustibles fósiles e nucleares, ou como un aforro de traballo, como no 
gasto diminuído da enerxía humana caso de cando o aceiro é utilizado en lugar da 
madeira en ferramentas e estruturas". 
 
Como sociedade hai que centrarse tamén no desenvolvemento positivo. Os servizos e 
actividades que se suman ás poboacións naturais de capital (por exemplo, edificios 
cidade, que se equipan con sala verde) e aquí tamén os metais teñen un importante 
papel que desempeñar. Tamén é importante, ter en conta as combinacións de metais 
que se utilizan nos produtos de uso final, en particular a forma en que estas 
combinacións afectar á facilidade coa que poden ser reciclados. Claramente, a 
reciclaxe de cobre puro dun grande anaco de canalización é máis doada que o 
cobre disperso por toda a cidade no po derivado das almofadas gastadas dos freos 
dos vehículos. 
 
Vincular a produción de minerais e o consumo debe basearse na suposición de que os 
minerais poden e deben contribuír á transformación dos patróns mundiais de 
produción e consumo, para crear patróns máis sostibles para satisfacer as necesidades 
humanas. A Declaración de Oslo sobre Consumo Sostible chama á investigación para 
desenvolver a nosa comprensión de "como analizar, comprender e regular as 
institucións que poidan facilitar o consumo sostible". 
 
Tamén é importante entender tendencias relacionadas co tempo non só co consumo 
futuro se non tamén con impactos asociados coa produción. 
 
Polo tanto, ademais dos tres aspectos de: 
 

1. os recursos, 
2. tecnoloxía para o uso de extracción e procesamento, 
3. nivel de servizo, 

 
Escala espacial. - A complexidade da cuestión da sostenibilidad de minerais debe 
tamén centrarse na escala espacial do local ao global como os beneficios e impactos 
que se manifestan heteroxeneamente a través destas escalas, e como o fai tamén a 
responsabilidade da xestión. Por exemplo, cando se considera unha nova operación 
mineira, os impactos ecolóxicos ás comunidades, a nación e o mundo cambian 
notablemente en cada escala:  as comunidades experimentan a contaminación local 
do aire, a auga e a terra e en función da magnitude destes impactos e a súa xestión, 
a nación pode ter as súas fontes de auga e océanos contaminados, que á súa vez 
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poderían afectar á subministración de auga potable ou as industrias pesqueiras e así 
sucesivamente, a nivel mundial, os impactos do dióxido de carbono ou o ozono, a 
contaminación pode manifestarse de xeito diferente a través de fronteiras nacionais. 
No caso da Gobernanza, as estruturas tamén varían segundo a escala e o obxectivo 
dun enfoque explícito en escala espacial dentro do Recursos Minerais paisaxe, é 
recoñecer e entender mellor como os cambios nunha escala poden afectar ao resto 
das escalas (para ben ou para mal) e no que existen diferenzas nas escalas, por 
exemplo, o goberno ou a comprensión con respecto aos impactos. Na escala da 
comunidade, as empresas, os reguladores e as comunidades son importantes partes 
interesadas en todo o lugar da mina, mentres que a nivel global acordos de escala 
entre países (por exemplo, o Protocolo de Montreal para substancias que esgotan a 
capa de ozono, o Protocolo de Kyoto para os gases de invernadoiro) son unha forma 
importante da gobernabilidade. A introdución dun imposto nacional sobre o carbono 
ou o réxime de comercio teñen implicacións sobre o terreo para as minas e as 
comunidades, así como as nacións signatarias do acordo mundial e os Recursos 
Minerais da paisaxe pódense utilizar como un 'Conceptual do sistema" para fomentar 
os sistemas de pensamento que consideran múltiples escalas. 
 
Por outra parte, a cooperación interpaíses facilitou o traballo do Panel internacional 
de recursos da ONU, mentres que a colaboración entre as empresas foi fundamental 
para o traballo en sostenibilidad do Consello Internacional de Minaría e Metais. 
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5.1.3 DIMENSIÓNS DA SOSTENIBILIDAD SEGUNDO A LITERATURA CIENTÍFICA  EN VIGOR. 

 
Definición de sostenibilidad para os minerais e metais implica un exame da medida en 
que é aceptable a transformación do capital natural en financeiro, de fabricación ou 
capital humano. A sostenibilidad débil, suponse que o capital manufacturado é 
intercambiable co capital natural e que a través destas transferencias de capital, se 
mantén a equidade interxeracional. Baixo un enfoque débil da sostenibilidad, a 
industria dos minerais actúa para cambiar o capital natural en capital financeiro e 
fabricado de maneira que sexa menos prexudiciais para os sistemas naturais. Unha 
posición da sostenibilidad forte considera que capital manufacturado e natural non 
son intercambiables, e que capital humano, ambiental e económico debe ser sostido 
independentemente o un doutro a través de xeracións. 
 
Isto require á industria mineira e á sociedade utilizar minerais e metais en formas que 
manteñen e mesmo fortalecen os ecosistemas, ou a saúde, así como o apoio do 
capital humano e manufacturado. Para este fin, simplemente reducindo a auga e a 
pegada enerxía por tonelada de produto, non é suficiente para garantir a 
sostenibilidad. 
 
Unha representación pragmática das dimensións da sostenibilidad necesaria para 
avaliar a sostenibilidad débil ou forte é a dos cinco modelos de capitais, é dicir, 
natural, manufacturada, financeira, humana e social. Este modelo fai fincapé no 
negocio caso de adoptar a sostenibilidad, poñendo de relevo que as organizacións 
utilizan os cinco tipos de capital para ofrecer os seus servizos ou produtos. Foro para o 
Futuro (2001) afirma: 'Unha organización sostible manterá e cando sexa posible 
mellorará as existencias de bens de capital, en lugar de esgotar ou degradalos". 
 
A idea detrás da adaptación dos cinco capitais no dominio das paisaxes explícase do 
seguinte xeito: O dominio ecolóxico asigna grande parte do capital natural e 
representa recursos no medio natural e nos procesos dos ecosistemas. O dominio 
tecnolóxico é un subconxunto de capital manufacturado que tamén inclúe edificios e 
infraestruturas, sendo destacado o papel da innovación nas tecnoloxías. O dominio 
económico inclúe o capital financeiro (moeda, accións, etc), e tamén os sistemas 
económicos que rexen o proceso de produción e o consumo e o valor dos minerais. O 
ámbito social combina o capital social e humano así como as consideracións políticas. 
Engádese o dominio do goberno para incluír voluntariamente decisións, así como as 
cuestións legais e regulatorias. 
 
Un factor determinante da actuación mineira é a paisaxe. A paisaxe pódese utilizar de 
varias maneiras, xa sexa retrospectivamente ou no futuro. Por exemplo, utilizan a 
paisaxe para mapear as áreas da investigación existente sobre a minaría e a 
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sostenibilidad a escala nacional e mundial. Deste xeito actúase como unha 
ferramenta para a visualización de zonas de intensa actividade e os que están 
sobreexplotados. 
 
Para o sector mineiro, a paisaxe poderíase utilizar para visualizar os resultados de 
sostenibilidad anual mostrando os logros e áreas de interese para os elementos da 
cadea de subministración, a través de escalas espaciais e informar dos resultados 
dentro das dimensións de sostenibilidad. 
 
Comprender o papel dos metais nun mundo sostible é preguntarse polo uso dos 
produtos minerais e a súa contribución ao desenvolvemento sostible. Para comprender 
estas cuestións de minerais e sostenibilidad require necesariamente un enfoque 
integrado para vincular a amplitude do ciclo de vida dos produtos básicos coa 
equidade social, económica, tecnolóxica e gobernamental. 
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5.1.4 APLICACIÓNS PRÁCTICAS DE USOS DA EXPLOTACIÓN MINEIRA: 

 
Realizando unha revisión da literatura analizada determínanos que un dos maiores usos 
das zonas de compensación pode ser a colleita de cultivos enerxéticos como recursos 
de Biomasa. 
 
Definimos a biomasa como a fracción biodegradable dos produtos, escouras e 
residuos de orixe biolóxica procedentes da agricultura (Incluídas as substancias de 
orixe vexetal e animal), a silvicultura e afíns industrias como a pesca e a acuicultura, así 
como a biofracción degradable dos residuos industriais e municipais (Europea 
Directiva 2009/28/CE, 2009). 
 
As investigacións analizadas determínannos as vantaxes do aproveitamento do chan 
como recurso de explotación de fonte de enerxía e ao mesmo tempo como factor de 
axuda á recuperación do chan. Non debemos esquecer que certos factores ademais 
son fixadores de efectos de CO2. 
 
Outras das vantaxes que os estudios determinan, é a mellora da imaxe das zonas de 
explotación, producindo o efecto pantalla e polo tanto a mellora visual das 
localizacións mineiras. En definitiva, os cultivos enerxéticos, a priori, convértense nun 
factor de compensación ambiental. 
 
Sen dúbida, a análise dos valores dos distintos tipos de cultivos enerxéticos 
determinasen a produtividade do chan. 
 
Neste apartado determinaremos as variables analizadas que redunden nun mellor uso 
do chan. Buscando un modelo de produtividade de biomasa e de recuperación de 
chan que permita mellorar os efectos da minaría e reducir a erosión na produtividade 
potencial dos espazos de compensación mineira. 
 
A Produtividade da biomasa, exprésase como un índice de produtividade relativo PI (0 
<I, I 1) , e calcúlase como un produto dunha raíz función de distribución e a limitación 
dos niveis de propiedade do chan derivados da literatura. 
 
Debemos recordar que coa nova lexislación, en presenza de estudios de avaliación 
de impacto ambiental, pode ser desexable a presenza para a mellora da 
produtividade de biomasa para compensar os efectos sobre o ámbito. 
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5.1.5 CASOS DE ESTUDIO: 

 
Neste apartado citaremos as conclusións dos principais artigos utilizados no traballo. 
 
En primeiro lugar gustaríanos citar, as investigacións que se realizaron en EEUU sobre o 
uso do millo como factor de recuperación de chan mineiro. O modelo supón que o 
rendemento do cultivo está en función do crecemento da raíz, modificada por 
factores en función das propiedades do chan. 
 
Os resultados destacan o uso da biomasa como factor de mellora da loita contra a 
erosión. A erosión é un modificador natural da produtividade mediante a eliminación 
ou deposición de materiais da superficie do chan. É un impacto presente na minaría a 
ceo aberto. En condicións naturais, a erosión é un parámetro distribuído na área e no 
tempo. Actualmente investígase mediante, técnicas geoestadísticas. 
 
En xeral, as raíces crecen e desenvólvense nas capas de chan que teñen suficiente 
humidade, nutrientes e de aireación, así como o pH favorable, e a densidade a 
granel. 
 
Outra análise de interese, é o uso da biomasa de residuos de orixe agrícola. Nun dos 
traballos por exemplo, determínannos as vantaxes da valorización de residuos 
agrícolas no desenvolvemento da arxila para fabricar ladrillos. Neste traballo analízase 
a posibilidade de utilizar as escouras de biomasa leñosa agrícolas como as uvas e as 
sementes de cereixas, bio- po, como axente formador de poros, e o azucre de cana, 
como precursor de sílice, de ladrillos. Sendo formadores de poros que melloran o 
rendemento enerxético na fabricación de ladrillos. Este proceso mellora a redución de 
residuos nun 10%. 
 
Problemáticas: Estes residuos xeralmente manéxanse con elevados custos de 
transporte e eliminación. Na actualidade, os subprodutos agrícolas utilízanse 
principalmente como materia prima de combustión dos biocombustibles. As biomasas 
máis importantes son os residuos de madeira (labras de madeira, serradur) ou as 
actividades forestais, as escouras das granxas e agro-negocios, a fracción orgánica 
dos residuos sólidos e as plantas cultivadas para propósitos enerxéticos. 
 
Un uso principal da biomasa é a súa torrefacción para produción enerxética. Caso 
como Canadá, onde para os procesos de redución de CO2 se utiliza a produción 
torrefacta de bidueiro.  A torrefacción combinouse con residuos mineiros, ultramáficas 
para capturar as emisións de CO2 emitidos. A presenza de CH 4 e CO no gas de 
torrefacción non afectou á velocidade de carbonatación. Nesta nova combinación 
de torrefacción de biomasa e CO2 explorouse o secuestro no que a carbonatación 
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de residuos da minaría en temperatura ambiente. O estudio determina que o CO2, 
como un dos principais gases, que se desenvolveu durante a torrefacción da biomasa 
lignocelulosa foi atrapado usando un recurso barato e abundante, residuos mineiros. 
Xerando un proceso os resultados do cal foron a xeración dun proceso de torrefacción 
de carbono-negativo. 
 
Os obstáculos máis comúns son: 
 
Baixa densidade de enerxía da biomasa (en comparación co carbón) debido á gran 
humidade e o contido de osíxeno que causan inestabilidades de lapa nas cámaras de 
combustión. 
 

 Baixa capacidade de fluxo de biomasa e propiedades de fluidización que 
levan a dificultades na alimentación da biomasa en cámaras de combustión. 

 
 A rixidez e a resistencia mecánica da bio-estrutura de masa atribuída ás fibras 

de celulosa longas cristalinas entrelazado con hemicelulosa non cristalino. 
 
Debido á importancia da emisión de CO2 á atmosfera, estudios recentes prevén que 
as emisións de gases de efecto invernadoiro negativos netos de bioenerxía coa 
captura de carbono e as plantas de almacenamento poderían ser equivalente a 
10.900.000 toneladas métricas de CO2 no ano 2.050. Estas cifras poñen de relevo a 
importancia de interceptar CO2 nas futuras centrais de bioenerxía, e a posibilidade de 
uso de residuos para este fin. 
 
Todos os estudios coinciden en que o paso previo á toma de decisións é analizar os 
valores caliríficos das distintas fontes de biomasa. Debido á grande variedade de 
combustibles de biomasa potenciais existentes, a medición do seu valor calirífico con 
precisión é un requisito de deseño anterior, xa que este é un dos parámetros máis 
importantes con respecto á avaliación da xeración de enerxía nos procesos de 
combustión de biomasa.  
 
Para iso, seguimos como referencia o traballo da universidade de Oviedo. A análise 
realizada alcanzou a cifra de 100 mostras de biomasa diferentes. A lista dos 
biocombustibles probados inclúe diferentes tipos de combustibles sólidos densificados 
comerciais, os bosques, os residuos da industria agrícola, os leñosos e os seus residuos, 
ou os cultivos enerxéticos ou de cereais. 
 
A definición da biomasa sólida abrangue unha grande variedade de diferenzas. Caso 
de materias primas e escouras, e xera unha ampla gama de criterios para a 
caracterización deses combustibles potenciais. Dende a mesma mostra, por exemplo 
piñeiro, poden ter diferente composición en función de o seu sub especies ou a orixe.  
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As mostras analizadas pertencen a diferentes familias de sólidos biofueles, como os 
combustibles comerciais (CF), os residuos da industria (IW), escouras de bosques (FW), 
que inclúe outros dous grupos, ramas (FW-B) e follas (FW-L), os cultivos enerxéticos (CE) 
ou os cereais (CER). 
 
Peso de capacidades de aproveitamento en especial dos restos forestais. 
 

 

Fonte: Universidade de Oviedo. 2012. 
 
 
Outros exemplos destacados que atopamos na literatura poden ser o uso do carballo 
melojo (Quercus pyrenaica), con forte presenza na península ibérica, que representan 
unha importante fonte de biomasa que pode ser utilizado para a produción 
Enerxética. 
 
O mantemento dos bosques de carballo pirenaico lévase a cabo por medio da 
extracción de árbores completas, dando como resultado un residuo final de moi 
diferentes tipos de ramas que poden influír nas propiedades dos gránulos. O estudio de 
referencia da universidade de Extremadura, utiliza como técnica de referencia para a 
recollida dos residuos e os métodos de mostraxe, as especificacións técnicas CEN / TS 
14778-1 e CEN / TS 14778-2. Os resultados do estudio determinan a necesidade de 
realizar un pretratamento da materia prima sobre a base de quebrado para unha 
mellora dos resultados co fin de diminuír o tamaño do material e manter unha maior 
homoxeneidade. Estableceuse un contido de humidade do subproduto de 10%, que é 
un nivel apropiado para a peletización. O método de secado, está determinado por 
un valor simplificado de secado nun forno, dando unha gran variabilidade entre os 
valores resultantes, que conduce a un valor medio de 42,21% (wb) no caso dunha 
sucursal máis pequena, 40,62% (wb) para as sucursais medianas e 41.27% (wb) para 
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ampliar a ramas. Estes valores de humidade son bastante comúns para a maioría dos 
tipos de madeira (na base verde). En comparación cos resultados dos residuos 
agrícolas, a mostra determina que a humidade de cada tipo de gránulo é 
lixeiramente inferior á do residuo sen densificación e aire secado (fixado en 
aproximadamente o 10%). 
 
O poder calirífico superior (PCS) das mostras analizadas de chips do carballo melojo 
varía de 19,17 MJ kg a 19.24 MJ kg en base seca. Aínda que as cantidades son 
similares, hai certa alteración debido á heteroxeneidade na madeira de cada árbore. 
 
O valor de HHV de biomasa analizada mostrou valores entre 19.19 para sucursais 
medianas e 19,44 para as pequenas. Por último, a porción media de cinzas atópase en 
2,07% e 4,05% (db). 
 
Estes resultados mostran unhas conclusións mellores que outros residuos como os 
agrícolas, por exemplo, 5,27% (db) para os talos de alfalfas, 7,02% (db) para palla de 
trigo ou de 20,26% para a casca de arroz. O grao de durabilidade varía entre un 94,7% 
e 98,8%. 
 
Nos últimos anos, a biomasa estase a converter nunha fonte alternativa e atractiva á 
enerxía dos combustibles fósiles tradicionais como o carbón. Nos estudios analizados os 
materiais de biomasa dispoñibles comercialmente axeitados para a toma de 
sinterización identificáronse como unha fonte alternativa de combustible a miúdo do 
coque. Orujo, pellets de casca de xirasol, cascas de améndoa ou abelá ou a cascas 
de froitos secos e pellets de bagazo, entre outros analizouse o seu grao de 
aproveitamento enerxético. 
 
En media, os valores caliríficos de materiais de biomasa seleccionados, en base seca, 
son arredor do 65% do coque. Atopouse que o pellets de casca de xirasol mostrou o 
perfil térmico máis próximo ao coque no rango de tamaño de ±0,8 a 0,6 mm. Unha 
especificación de menos de 1 mm recomendouse para os materiais de biomasa 
estudados. 
 
Outras especies referenciadas nos estudios para fins enerxéticos son a Cynara 
cardunculus (variedades botánicas, alcachofa e cardo cultivado), ademais do 
potencial do leite de cardo (Silybum marianum L. Gaertn.). 
 
A produción de biomasa anual mostra un intervalo de ao redor de 10, 4 e 16 Mg./ha. 
en cardo, alcachofa e cardo mariano, respectivamente. A análise química da 
biomasa mostrou unha composición similar entre os cultivos cun contido medio de 
cinzas do 14% e un poder calirífico superior duns 17 kg. de MJ. O rendemento 
enerxético anual oscilou entre 64 GJ. que alcanzou pola alcachofa e 275 GJ./ hai. 
alcanzado polo leite de cardo. A explotación dos residuos dos cultivos de alcachofa 
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para fins enerxéticos pode representar un complemento de ingresos para os 
agricultores. O presente estudio confirma o bo rendemento da biomasa do cardo no 
cultivo. 
 
Destacamos algúns datos biolóxicos de interese: 
 
Nunha media de 3 anos, o cardo de leite mostrou unha altura de 232 cm., mentres a 
alcachofa resultou o máis baixo. De acordo co seu carácter perenne, a altura da 
planta de cardo cambiou coa idade e foi menor no primeiro ano e maior nos 
seguintes anos. 
 
Nunha media de 3 anos, o cardo de leite produciu 9,5 talos por planta, só un pouco 
máis que a alcachofa (8,8 talos por planta) e o cardo (8,7 talos por planta). Mostra un 
crecemento dun 51% tanto en número coma en cabezas da primeira á segunda 
colleita. 
 
En relación co comportamento produtivo dos xenotipos individuais para biomasa foi 
maior no cardo, intermedia na alcachofa, e o máis baixo no leite de cardo. Nunha 
media de dúas estacións de crecemento, o cardo de leite mostrou o maior 
rendemento enerxético, 275 GJ./ha., que era 1,7 e 4,1 veces máis alta que a 
observada no cardo e alcachofa. 
 
As análises tamén revelaron que a biomasa composta podía ser considerado como un 
combustible con menor C e H que outros cultivos herbáceos para uso enerxético. 
 
Outras especies que foron analizadas son o trigo, o millo e o triticale. Dous cultivos de 
inverno que son o trigo (Triticum spp. L.) e o triticale (Â Triticosecale Witt- mack) e un 
cultivo de verán, millo (Zea mays L.). Ademais, para o estudio do millo, analizáronse 
cinco clases diferentes de millo (300, 400, 500, 600 e 700). 
 
Os principais resultados recollidos demostran que a clase de millo 400 mostrou os 
impactos máis altos por tonelada de biomasa húmida obtida entre os diferentes 
cultivos enerxéticos avaliados en case todas as categorías. 
 
O triticale é a mellor opción en termos de potencial de quentamento atmosférico, 
principalmente influenciado polos requirimentos de enerxía máis baixos. 
 
Un dato de interese é o uso de fertilizantes naturais, neste caso mostra uns resultados 
pobres. Reducindo o rendemento de biomasa, nun 68% do total producido, en todos 
os escenarios. 
 
Un dos factores claves do uso enerxético de biomasa é o aproveitamento dos 
arbustos. Os residuos analizados pertencen á especie: alaternus Rhamus, Ulex 
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europaeus, Prunus spinosa, Smilax aspera, Erica sp., Rubus ulmifolius e Pteridium 
aquilinum. 
 
Neste sentido determínase que os valores de U. europaeus e P. spinosa son as especies 
que acumulan máis enerxía por hectárea, con valores similares de ao redor de 81 MJ./ 
hai. ano e a potencia instalada de 2,59 W./ha. Un exemplo de uso, a valorización 
enerxética dos residuos nunha central térmica xeraría uns ingresos anuais de 14,6 MT., 
aproveitando o 40% das terras forestais cubertas de arbusto de Cantabria. 
 
En xeral, as especies arbustivas adáptanse ben ao medio (redución o consumo de 
auga, os requisitos de baixa fertilidade, e baixa o pH do chan) cunha produtividade 
aceptable e bo poder calirífico. As especies de arbustos crecen en chans degradados 
de baixa fertilidade, con produtividade forestal de rotación baixa ou nula. 
 
O FVI para a madeira de U. europaeus está preto 40.000, o de P. spinosa é 34.000 e a 
de R. alaternus é menos de 30.000 a baixa humidade. Por ramas delgadas, as especies 
U. europaeus tamén produce a máis alta FVI para todos os niveis de humidade. Estes 
resultados indican que hai diferenzas significativas nos combustibles, pola calidade das 
especies arbustivas, a pesar dos seus estreitos valores caliríficos. As outras variables 
(densidade, cinzas xeradas e humidade) que inflúen na FVI significativamente. O 
secado da biomasa mellora a FVI, tanto da perda da humidade e o aumento de 
GCV. Alto contido de humidade tamén afecta negativamente á eficiencia do 
proceso de combustión, os custos de transporte e o custo do equipo. 
 
Aínda así estes valores mostran uns niveis baixos en comparación coa media de 
produción de biomasa de especies de crecemento rápido, como Populus, Salix ou 
Eucalyptus. 
 
A aplicación da ANOVA revelou diferenzas significativas (p - valor <0,05) para a 
produtividade. Apareceron, un primeiro grupo cun 4,08 T./ha. ano de produtividade 
media (U. europaeus, R. alaternus, P. spinosa, P. aquilinum e R. ulmifolius) e un segundo 
grupo (S. aspera e E. cinerea) cun 1,15 t./ hai. ano de produtividade media. 
 
Os datos indican que U. europaeus combina a calidade do combustible e a 
produción dun xeito práctico. O uso de U. europaeus e P. spinosa conseguen valores 
de 2,59 W./ha. e 2,58 W./ha., respectivamente. Estes valores son baixos en 
comparación coa enerxía de cultivos especializados. O poder destas plantacións 
poden alcanzar valores medios de aproximadamente 660 W./ha. Unha produción 
media por hectárea mostra un grao de eficiencia eléctrica do 20% e supón un prezo 
de venda de electricidade de 8,46 CVkWh. 
 
As especies arbustivas nativas ten unha boa NCV suficiente para garantir a viabilidade 
da súa explotación como fonte sostible de alternativa en enerxía. E. cinerea e P. 
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spinosa producen o NCV media máis alto en baixa humidade, alcanzando 17,5 MJ kg 
e 17,1 MJ kg. 
 

 
PRODUCTIVIDADE 

T/HA AÑO 
DENSIDADE DE ENERXIA 

MJ/HA W/HA 

ULEX EUROPAEUS 4,9 Æ 2,6 81,7 Æ 14,5 2.59 
PTERIDIUM AQUILINUM 3,5 Æ 0,8 50,1 Æ 18,9 1.59 
PRUNUS SPINOSA 4,7 Æ 2,5 81,2 Æ 14,1 2.58 
SMILAX ASPERA 1,2 Æ 0,3 20,4 Æ 6,2 0.65 
RUBUS ULMIFOLIUS 3,3 Æ 1,3 53,4 Æ 10,7 1.69 
ERICA CINEREA 1,1 Æ 0,3 18,4 Æ 3,1 0.58 
RHAMUS ALATERNUS 4,0 Æ 1,3 66,3 Æ 9,9 2.10 

 
Un bo exemplo o caso de Alemaña: Utilización de cultivos enerxéticos para recuperar 
o chan. Na rexión de Brandenburgo teñen como obxectivo mellorar a produción de 
biomasa para usos enerxéticos nas terras retiradas de cultivo e nas terras de uso 
mineiro. Neste contexto, o obxectivo é obter unha cota do 3% do consumo de enerxía 
primaria a partir de biomasa. Como parte das actividades de recultivo nas paisaxes 
post minaría, asúmense as plantacións forestais de rotación para a creación de 
bosques enerxéticos. 
 
Na zona mineira de Lusatian Welzow-Sud creouse un bosque enerxético co fin de 
estudar o potencial de rendemento das especies de árbores de rápido crecemento 
baixo as condicións do lugar imperantes. O estudio abrangue plantas de 4 anos de 
idade, de árbores de rápido crecemento de especies como clons de chopos e 
salgueiros. 
 
A produción despois de 4 anos variou dende 5,3 ata 19,6 toneladas de materia seca 
(MS) por hectárea. 
 
Despois dun crecemento de 4 anos, a altura media dos clons oscilaba entre 199 e 351 
cm., e os valores absolutos da media do diámetro das especies oscilaron entre 20 a 41 
mm. A ampla gama da produtividade relaciónase coa diferenza de nutrientes e o uso 
da auga. 
 
Outro exemplo de interese son os resultados alcanzados en Cánada que determinan 
uns resultados onde o cultivo das especies de árbores de crecemento rápido en 
rotación por curta das plantacións é un instrumento axeitado para establecer sistemas 
sostibles de uso do chan nas paisaxes post minaría. Este sistema de uso da terra, polo 
tanto, pódese considerar como un importante potencial para a rehabilitación dos 
recursos de uso do chan. 
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Outro produto, de especial uso enerxético, é o chopo. O chopo cultívase como un 
cultivo perenne con colleita de múltiples ciclos que acontecen entre as plantacións 
sucesivas. Con 3 de cinco anos de rotacións e un ano de preparación do terreo. 
Despois do primeiro ano de crecemento, as plantas córtanse e retíranse do campo. 
Mellor período considerado para a colleita é durante o outono e o inverno, cando 
caeron as follas. 
 
Un estudio que debemos destacar é o da estimación da produción de biomasa, tanto 
en enerxía total coma en secuestro de carbono do Eucalyptus globulus e Eucalyptus 
nitens. En Galicia detéctase que o rendemento do E. nitens é maior que no E. globulus 
para todas as variables a causa de incremento máis rápido de diámetro e densidades. 
 
O rendemento total en termos de biomasa foi de 20.4 Mg./ha para E. globulus de e 
21.5 para o E. nitens. Enerxía da biomasa sobre o chan oscilou entre 233 e 245 GJ./ hai. 
e para E. globulus, e de 345 e 364 GJ./ha e para E. nitens. 
 
A acumulación de carbono na taxa sobre o chan de biomasa e no chan da capa 
orgánica foi de 6.9 e 7.2 Mg./ha para o E. globulus e 12.7 e 13.5 Mg./ha para o de E. 
nitens. 
 
Estes valores son equivalentes á biomasa aérea de 360 kg. árbore para E. globulus e 
285 kg. árbore para E. nitens. Polo tanto, para unha planta de enerxía de 10 MW., son 
necesarias entre 15.451 e 24.578 hectáreas de eucalipto, dependendo da especie 
elixida, cunha idade aproximada de 4 anos 
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5.1.6 BIOMASA DE CULTIVOS AGRARIOS: VIDE, OLIVA, ÁRBORES FROITEIRAS. 

 
Os residuos agrícolas prodúcense en grandes cantidades en todos os países, a maioría 
deles poderían ser utilizados para a xeración de enerxía. Esta propiedade aumenta o 
valor dos materiais de escoura e reduce impacto do medio e a eliminación de 
residuos. Neste caso, a análise corresponde aos cultivos de: vide, oliveiras, árbores 
froiteiras e plantacións de chopos. Toda esta biomasa está destinada para o uso 
enerxético en forma térmica. Ademais, podería haber algúns ingresos adicionais para 
os produtores de froita. 
 
Os produtos agrícolas (restos de plantas producidas durante o tratamento, pode 
aplicarse ao cultivo de: palla, cana de azucre e as froitas poda), silvicultura (restos de 
intervencións silvícolas, tales como ramas e árbores sen valor comercial) e a industria 
(Serradur, cascas de améndoa, ósos de oliva, etc.). 
 
Os cultivos incluídos proceden da poda e a colleita das seguintes categorías de 
árbores: 
 
A oliveira (Olea europaea var. Europea) é unha árbore de folla perenne da familia 
Oleaceae, presente en países con clima Mediterráneo. De cando en vez é necesaria 
unha poda para todas as variedades. O poder calirífico é significado xa que a calor 
emitida por quilogramo de combustible para uso de calefacción de poda de oliveira 
é de 17.991 MJ/kg. 
 
Para a vide é de 19.246 MJ/kg (Vitis vinifera L.). O xénero Vitis comprende ao redor de 
65 especies de arbustos ou enredadeiras de follas caducas, rastreira ou rubideiro. A 
vide común é un arbusto de talos leñosos curto e groso (Toco), moi retorcido e con 
moitos nós. O sarmiento, que son os restos dos cultivos, ten un LHV de 16.736 MJ / kg co 
10% de humidade. 
 
As árbores froiteiras son madeiras duras de alto valor calirífico, consideramos un LHV de 
17 MJ/kg. O chopo (Populus spp.) pertence á familia das salicáceas. Esta planta de 
folla caduca está moi presente ao longo do hemisferio norte. A súa multiplicación 
realízase, polo xeral a través de monte baixo. Pode conseguir niveis de densidade de 
10.000 plantas/ha (en contraste co que acontece nos bosques de plantacións: 300 ou 
400 plantas/ha). O proceso de recolección non supera os cinco anos. (Quendas curtas 
de 2 anos no caso de certas plantacións de exclusivo uso de enerxía), e o número de 
anos entre dúas consecutivas colleitas varía entre 2 e 5 anos. 
 
As densidades de plantación de Oliveira é de 70 árbores/ ha, da Vide é 1.868 cepas 
/ha, das árbores froiteiras ao redor de 400 árbores / ha, do Chopo é de 1320 árbores 
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/ha.  Este tipo de árbores, adáptanse a diversos climas que teñen auga. A 
temperatura óptima de crecemento é de 15 ?C e 25 ?C, con temperaturas mínimas 
de 5-10 ?C e o seu máximo é de 30-40? C. Con respecto á produción anual de 
materia seca por ano, hai referencias acerca de que poden superar os 20 t. /ha/ano. 
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5.1.7 OUTRO USO ENERXÉTICO DE INTERESE: O BIOGÁS. 

 
O estudio realizado pola universidade de Milán indícanos os seguintes valores. En 
comparación co sistema de referencias fósiles, a produción de electricidade a partir 
de biogás aforra emisións de GEI de 0,188-1,193 kg.CO2 eq por kWh. A subministración 
de enerxía eléctrica a partir do biogás tamén pode contribuír a unha redución 
considerable do uso de portadores de enerxía fósiles ( -3,97 a 10,08 MJ fósil por kWh). 
 
A utilización eficiente do coxerado de calor pode mellorar substancialmente o 
balance de GEI da produción de electricidade a partir de biogás. A fonte de 
subministración atopámola no aproveitamento de cultivos enerxéticos e restos de 
produción alimentaria. 
 
Os Sistemas de produción de biogás teñen dúas funcións principais: 
 

A. a dixestión de material orgánico en biogás e 
B. uso posterior como combustible para electricidade e/ou a xeración de calor. 

 
Para este estudio, determinaron dúas unidades básicas. Para a produción de materia 
prima e fase de recolección da colleita, a unidade funcional definiuse como 1 t de 
materia fresca. Tamén, 1 kWh de electricidade producido foi unha unidade funcional 
(FU) para toda a electricidade pro- sistema de produción. 
 
No estudio que utilizamos como ejemplarizante, utilizou dous recursos dispoñibles no 
ámbito de Ourense, codixire ensilado de millo e zurros. O millo para o dixestor está a 
crecer na área do terreo circundante, mentres que o zurro de porco vén procedente 
de explotacións gandeiras próximas. As distancias determinadas ás plantas son de 
entre 3 a 5 quilómetros. As equivalencias mostradas determinan que unha tonelada de 
zurro é equivale a unha tonelada de materia en uso. 
 
Durante a fase de conversión, producíronse uns valores de auto consumo de enerxía 
eléctrica que se mostran entre un intervalo de 7,5%, e de 11,3% da electricidade 
producida polas plantas de biogás. 
 
Perdidas de enerxía: unha dispersión de calor dende as paredes do dixestor e dende o 
gasómetro é sexa igual ao 20% da enerxía térmica necesaria para quentar os 
materiais. 
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Tipos de carga: 
 

 A B C 

TIPO DE CARGA MAIZ MAIZ 
MATERIA SECA 

PURIN DE PORCO 
EQUIVALENCIA EN 

KW/H 
11,438 m3=10,855= 

=124,15 kw/h 
6491m3=10,855= 
=70459,805kw/h. 

2811m3=10,855= 
=30513,405kw/h. 

EMISIONES DE GEI 59% 66% 76% 

 
999 KW= eficiencia 
enerxetica=40,9%. 

1100 KW= 44%. 

520 kw=eficiencia 
enerxetica=37% 

620 KW=eficiencia 
térmica=47,1% 

358 Kw=EFICENCIA 
TÉRMICA: 51%. 

250 Kw=eficiencia 
eléctrica= 51% 

  

 Producción eléctrica por día Producción térmica  

 P. bruta Autoconsumo P.neta P. bruta Autoconsumo P. neta 
A 23982 1758 22224 25297 8303 16994 
B 12457 1122 11335 15880 4661 11219 
C 6007 573 5434 8581 8001 580 

 
Como podemos ver nos resultados tanto o balance de produción eléctrico como os 
resultados de térmico son positivos, mostrando unha correlación directa entre tamaño 
da potencia da instalación e a capacidade de produción. 
 
Outro caso de estudio é a xeración de biogás a partir de cana de azucre. A cana de 
azucre é o rexeitamento de orixe industrial máis común nos países en 
desenvolvemento onde se cultiva e traballa a cana de azucre. Esta cinza derívase da 
combustión de cana de azucre, proceso para a produción de enerxía eléctrica e 
térmica. Brasil, con 1,2 millóns de toneladas/ano, é un dos maiores produtores destes 
residuos. A razón da gran produción é que as industrias brasileiras da cana de azucre 
non só para obter azucre, senón tamén o alcohol, o cal se utiliza tanto como 
combustible para a produción de enerxía e de motores. Hoxe en día en Brasil máis do 
80% dos coches novos son construídos, de acordo cunha nova tecnoloxía chamada' 
flex-fuel' (alcohol e/ou gas), o que reduce a contaminación ambiental relacionada co 
uso de combustibles fósiles tradicionais. 
 
En Europa, os estudios coinciden en que a liña principal de traballo, é o uso dos 
cultivos enerxéticos, como pode ser a viabilidade da Brassica napus (nabo) como 
cultivo enerxético cultivado pola produción de biodiesel no sur de Europa. 
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Os resultados obtidos nunha produción local e escenario de distribución (25 km.) 
demostran que os sistemas de biodiesel analizados teñen un mellor equilibrio da 
enerxía que o diesel. O biodiesel obtén un beneficio neto de enerxía de 16,25 MJ/ kg. 
ou de 35,10 MJ/kg. cando os impactos evitados de coproductos (Glicerina e 
rapemeal) se consideran en comparación co diesel convencional. 
 
En termos de desempeño ambiental, o sistema de biodiesel tamén ten un menor 
impacto en comparación co diesel en tres categorías Agotamiento Abiótico (AD), 
fotoquímica de oxidación (PO) e Global Warming Potential (GWP). Os biodiesel 
mostran unha grande redución da incidencia considerada na categoría de emisións 
de CO2 en comparación co diesel alcanzado un mínimo de 1,76 kg de CO2 eq. por 
kg. de biodiesel. O estudio determina que as producións de gran superiores a 2000 
kg./ha comercializado a partir de B. napus é adecuado en termos ambientais para a 
produción local e rexional de enerxía. A Universidade de Barcelona centrouse no 
recurso de uso de aceite vexetal para producións de biodiesel. 
 
En concreto, a produción de aceite vexetal comestible extraido de colza dos cultivos 
oleaxinosos (Brassica napus) como un potencial recurso enerxético local. a B. napus 
tamén coñecida como "canola correo" pertence á familia das Brassicacea e é unha 
materia prima ideal (aceite) con respecto a a características da combustión, a 
estabilidade oxidativa e frío comportamento da temperatura na produción de 
biodiésel. Ademais, é un cultivo coñecido polos agricultores e presenta un rango 
estable da produción e conversión do gran a biodiesel 51,6% (10,80 MJ/kg de 
biodiésel). 
 
O balance de enerxía dos dous sistemas analizados (biodiesel e diesel), en referencia a 
un sistema diesel, a enerxía primaria total que se consume nas etapas de produción e 
distribución a una refinaría rexional europea é de 46,16 MJ/kg. O balance de enerxía 
obtido mostra que a enerxía de entrada asociada co diesel convencional produce un 
balance enerxético negativo non renovable. Por outra banda, a produción de 
biodiesel consume 54,60% menos pola mesma cantidade de enerxía almacenada no 
combustible diesel en comparación con diesel convencional. 
 
O balance de enerxía do biodiesel mellora se temos en conta os créditos de enerxía 
obtidos polos co produtos (fariña de soia e glicerina). Neste caso a enerxía entrada, 
obtida é de 96,70% menor que o diesel convencional. 
 
Outro estudio destacado analiza o aproveitamento da xeración de biomasa mediante 
o uso de recursos como o centeo, triticale ou avea dándolle un uso como cultivos 
enerxéticos. 
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Producción centro de 25 MW. 
 

 
VALOR CALORÍFICO NETO 

0% DE AGUA 
VALOR CALORÍFICO NETO 

12% DE AGUA 

AVENA 16,78 14,48 

AVENA LOPSIDED 16,71 14,41 
CENTENO 17,07 14,73 
TRITICAL 16,61 14,32 
  NHVcp,0 NHVcp,12 
   (MJ/kg, dbc) (MJ/kg, wbd) 

 

 

                           Fonte: Universidade de Oviedo. 2012. 

 
Nestas gráficas podemos determinar as capacidades dos recursos de cultivos 
analizados destacando a capacidade do centeo como valor calirífico. 
 
Outro factor destacado dos valores de minaría e recursos ambientais é a biorrefinería, 
sendo un patrón integrado das actividades agrícolas e de conversión capaz de 
proporcionar a bioenerxía e biomateriales como alternativa ás refinarías de orixe fósil, 
e o aumento de postos de traballo e ingresos nas zonas rurais. 
 
Tendo en conta a necesidade de evitar a competencia coa produción de alimentos 
nas terras de cultivo, os cultivos non alimentarios en terras marxinais estase a explorar 
en todo o mundo. Céntrase nos cultivos lignocelulósicos ("segunda xeración").  
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A viabilidade da bioenerxía e bioquímicos dos cultivos non alimentarios en terras 
marxinais. Un caso é o estudio da carinata Brassica como un cultivo de proba unido ao 
uso de residuos locais agrarios. 
 
A necesidade de subministración alternativa de materiais e produtos químicos (na 
actualidade da industria petroquímica) é tan urxente como o da enerxía e dos 
combustibles: de feito, a maioría dos produtos químicos industriais e produtos sintéticos 
son derivados dos combustibles fósiles e necesítanse con urxencia modelos de 
produción sostible. Biomasa e, en particular, as materias primas de orixe vexetal están 
a gañar máis e máis valor como materia prima para a produción industrial, abordando 
non só o sector da enerxía, senón tamén as necesidades non enerxéticos, a saber, 
materiais químicos, fibras, plásticos e construción. 
 
Moitos substratos vexetais atraeron unha atención significativa como potenciais fontes 
nos produtos químicos da plataforma, tales como furfural e levulínico ácido, e 
compostos bioactivos, con anti inflamatorio e anti- actividades antioxidantes, que se 
utilizan para diversos fins en farmacia, industria cosmética e de alimentos. Produtos a 
base de bio-Innovación tamén inclúe fibras dietéticas como matrices para sabores, 
colorantes, pectina e axentes gelificantes, biopolímeros (plásticos degradables, 
téxtiles), bio- sabores eficaces e de baixo custo, entre outros. 
 
De tal percepción multifacética da biomasa é posible definir un concepto de 
biorefinería como "o tratamento sostible da biomasa nun espectro de produtos de 
valor agregado (produtos químicos, materiais, alimentos e pensos) e a enerxía 
(biocombustibles, enerxía e calor)", similar á refinaría de petróleo tradicional. 
 
Neste contexto a Brassica carinata pola súa capacidade de crecemento en terras 
marxinais, e pola súa capacidade de crecemento en terras de chan inactivo, 
degradado, subutilizado, baldío ou abandonadas. Caracterizadas por unha baixa 
fertilidade do chan e a falta de auga, o que limita o crecemento de plantas e a 
dispoñibilidade de nutrientes. De acordo coas definicións máis comúns, "Terra marxinal" 
abrangue todas as zonas non cultivadas onde a produción primaria actual é 
demasiado baixa como para permitir a agricultura competitiva, mentres que as "terras 
degradadas" se refiren á terra antes cultivada e agora os impactos marxinais, debido 
á degradación do chan ou outros resultados da xestión inadecuada ou factores 
externos (cambios clima). 
 
Algunhas terras convértense en marxinais cando o exceso de contaminación se xera 
por procesos humanos (incluíndo eliminación incorrecta ou ilegal de residuos líquidos e 
sólidos). En tales casos, o cultivo de bioenerxía ou biosustratos podería ser unha opción 
para a recuperación da terra. 
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No estudio de referencia utilizáronse chans de terra altamente contaminada, non 
aptos para a produción de alimentos, nin para o desenvolvemento da biodiversidade. 
 
Dous principais cultivos de sementes oleaxinosas están actualmente en promoción en 
Europa: o cultivo de combustible para a produción de biodiesel (73%) é a colza 
(Brassica napus, B. carinata, Brassica juncea), amplamente cultivado no sur de Europa 
Central, mentres que o xirasol, contribuíndo co 18% da produción total, é 
predominante no norte de Europa central. Recentemente, países como Italia, España 
e Grecia, con rexións que se caracteriza polos climas semiáridos, están a mostrar 
interese na explotación de B. carinata para a produción de biodiesel e sólido de 
biomasa. Este cultivo representa unha interesante fonte de recursos non alimentarios, 
xa sexa para a enerxía (biocombustibles líquidos a partir de sementes) ou para a 
biorefineria. 
 

 

Fonte: Universidade de Oviedo. 2012. 
 
Nese caso o valor alcanza un 60% de aproveitamento enerxético. A transformidad 
calculada de sementes é de aproximadamente 1.08 E05J/J, no caso de Aceite 
transformado é de 2.85 E05 J/J, e finalmente unha transformidad en bioenerxía de 3.23 
E 05 J/J. Debemos ter en conta que a transformidad media de diésel fósil é 1.81 Eþ 05 
J/J. 
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Equilibrio económico entre a inversión económica total para o biodiesel e a calor na 
cadea de produción e o aforro da inversión económica asociada á devandita 
bioenerxía en terras marxinais (referido á superficie total considerada no estudio de 
caso): 
 

 BAIXOS INSUMOS ALTOS INSUMOS 

INVERSIÓN ECONÓMICA TOTAL 30,2 36,9 
VALOR DE LA ENERXÍA SUMINISTRADA 9,5 10,5 
AFORRO NA COMPRA DE PETRÓLEO: 

  
BALANCE ECONÓMICO -20,7 26,4 
RATIO A/B 3,18 3,52 

 
Esta avaliación económica asume que os produtos (levulinato etílico, ácido fórmico e 
electricidade), xerada polo cultivo de 44.998 ha, véndense a prezos medios de 
mercado (5 V / kg levulinato, 0,5 V/kg. fórmico e 0,13 V/kWh). 
 
En definitiva, a Brassica carinata, non é adecuada para ser utilizada nunha cadea de 
produción de bioenerxía, debido á súa baixa produtividade. Os combustibles fósiles 
teñen na actualidade un custo relativamente baixo. Os biocombustibles poderían ser 
competitivos só a un custo de aceite de 160/200 V/barril, supoñendo que todos os 
demais gastos seguen sendo os mesmos. 
 
Outros cultivos que ofrecen rendementos máis altos poderían ser probados (por 
exemplo, soia, xirasol). Non obstante, requiren a produción adicional de factores, 
como a auga de rego, fertilizantes, pesticidas e man de obra, e os resultados son 
probable que sexa similar á do cultivo de Brassica, é dicir, aínda insuficiente para a 
viabilidade. É importante sinalar que HI Brassica proporciona un rendemento bruto 
maior por hectárea, pero unha enerxía neta máis pequena. Outros usos poden ser por 
exemplo, plantar un bosque para unha mellor paisaxe e a biodiversidade máis alta 
podería ser unha solución axeitada, tamén como unha forma de mellora ambiental. 
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 5.2 TABLAS 
 

 PELLEST        

 REFERENCIA  NOME LATIN N C S H O HHV 
1 Almond shell  Prunus dulcis 0.30 46.35 0.22 5.67 47.46 18275 
2  Beetroot pellets Beta bulgaris 1.19 38,94 0.51 5,23 54,13 15095 
3 Briquette  1,24 46,74 0,1 6,39 45,52 18498 
4 Holm oak branch chips  Quercus ilex 0,76 45,65 1,99 5,75 45,84 17181 
5 Olive stone  Olea europaea 1,81 46,55 0,11 6,33 45,2 17884 
6 Pine and pine apple leaf 

pellet 
 0,4 42,26 0,27 4,81 52.27 18147 

7 Pine chips  pinus pinea 0,09 48,5 0,28 5,59 45,9 19427 
8 Pine cone leaf  pinus pinea 0.27 47.65 0.44 5.43 46.21 18633 
9 Pine kernel shell  pinus pinea 0,31 47,91 0,6 4,9 46.88 18893 

10  Pine pellets  pinus pinea 0,28 46,83 0,31 5,3 47,28 18840 
11 Pinne cone heart Pinus pi pinus pinea 0,29 42,2 0,84 5,06 51,59 16440 
12 Sawdust 0.53 45.34 1.07 6  0,53 45,34 1,07 6,02 47,05 18016 
13 Straw pellets (grass)  0,56 47,89 0,17 5,1 45,87 16584 
14 Vegetal coal   0,65 79,34 0,3 2,74 16,97 29712 
15 Vine shoot chips  Vitis 0,61 40,15 0,31 5,02 53,91 14631 
16 Wood chips   0,13 42,2 0,27 5,1 51,88 15162 
17 Wood pellets   0,6 46,79 0,32 6,13 46,15 18218 
18 Barley straw  Hordeum vulgare 1,64 40,69 0,23 6,95 50,5 17369 
19 Bean husk  Vicia faba 0,66 39,66 0,31 5,38 53,98 15114 
20 Building wastes chips   0,08 47,26 0,17 6,45 46,04 18279 
21 Cherry stone  Prunus avium 0,43 48,57 0,19 6,21 44,6 19069 
22 Chestnut shell  Castanea sativa 0,42 42,31 0,33 5,17 51,77 14310 
23 Cocoa beans husk  Theobroma 

cacao 
2,64 43,25 0,29 5,89 47,93 17313 

24 Coconut Shell Arecacae/ 
Palmae 

0,15 47,93 0,24 6,05 45,63 18875 

25 Coffee husk  Coffea 2,53 45,06 0,48 6,42 45,51 18326 
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 PELLEST        

 REFERENCIA  NOME LATIN N C S H O HHV 
26 Corncob  Zea mays 0,22 44,78 0,21 6,02 48,77 17692 
27 Date stone  Phoenix dactylif 1,03 43,37 0,32 6,23 49,05 18150 
28 Grapevine waste Vitis 1,35 35,74 0,3 5,95 56,7 16467 
29 Hazelnut shell   Corylus avellana 0,27 47,8 0,16 6,14 45,64 18872 
30 Lemon rind  Citrus limon 1,08 42,95 0,42 6,56 48,98 17184 
31 Nectarine Stone Prunus persica 0,5 48,57 0,23 6,22 44,48 19560 
32 Pea husk Pisum sativum  Pisum sativum 1,24 39,62 1,82 6,54 50,78 15464 
33 Pea plant waste  Pisum sativum 0,9 44,06 0,39 4,73 49,91 17351 
34 Peach stone  Prunus persica 3,94 40,72 0,3 6,96 48,07 19590 
35 Peanut shell   Arachis 

hypogaea 
1,05 49,35 0,24 6,4 42,96 20088 

36 Pepper plant   waste Capsicum 3,66 36,56 0,83 5,27 53,67 13656 
37 Pistachio shell  Pistacia vera 0,11 44,69 0,18 5,16 49,87 17348 
38 Plum stone Prunus Prunus 0,87 48,22 0,17 6,6 44,14 19136 
39 Pomegranate peel Punica granatum 0,69 42,19 0,33 5,11 51,68 15173 
40 Potatoe plant waste Solanum 

tuberosum 
1,13 38,33 0,44 5,07 55,03 15070 

41 Rice husk  Oryza sativa 0,21 26,69 0,17 2,88 70,05 15899 
42 Rye straw Secale Cereale 1,16 40,18 0,32 6,85 51,48 17998 
43 Sunflower Seed husk  Helianthus 

annuus 
0,38 45,33 0,24 5,91 48,14 17998 

44 Tomato plant waste  Solanum 
lycopersicum 

1,19 36,63 1,48 0,68 60,01 14154 

45 Vine orujillo  Vitis 1,91 44,15 0,58 5,31 48,04 17742 
46 Vine shoot  waste Vitis 0,63 34,6 0,24 5,61 58,91 13292 
47 Walnut shell  Junglans regia 0,22 46,7 0,1 6,27 46,44 18378 
48 Wheat straw  Triticum 1,18 45,58 0,59 6,04 46,6 17344 
49 Wood sawdust  0,12 45,97 0,24 5,13 48,53 18207 
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 RESIDUOS FORESTAIS        

 REFERENCIA  NOME LATIN N C S H O HHV 
51 Codia de chopo negro Populus nigra 0,42 43,25 0,34 6,33 49,66 17406 
52 Madeira de chopo negro Populus nigra 0,18 46,19 0,56 5,7 47,36 18392 
53 Chips de castiñeiro Castanea sativa 0,23 45,3 0,17 6,1 48,2 17485 
54 Árbore de castaña de afeitar Castanea sativa 0,12 45,88 0,27 5 48,73 17616 
55 Cypress froita Cupressus 0,35 27,81 0,18 5,7 65,96 20172 
56 Codia de Eucalyptus Eucalipto 1,69 46,53 0,3 5,87 45,61 16237 
57 Astilla de eucalipto Eucalipto 0,14 44,77 0,15 6,33 48,6 16494 
58 Eucalyptus froita Eucalipto 1,14 46,81 0,39 5,81 45,84 18522 
59 Abelá e ameneiros fichas Alnus Sorbus 0,4 45,47 0,2 5,94 47,99 17555 
60 Rebabas Castiñeiro de Indias Hippocast Aesculus. 0,45 53,38 0,23 7,16 38,77 17165 
61 Landra do carballo Quercus robur 0,8 41,84 0,25 6,82 50,28 16165 
62 Poda de árbores de carballo Quercus robur 0,73 37,89 0,21 5,94 55,23 17592 
63 A poda da oliveira Olea europaea 1,47 45,36 0,28 5,47 47,42 17342 
64 Piñeiro e eucalipto  1,59 45,9 0,19 6,3 46,03 16987 
65 Afeitar Pino Pinus pinea 0,07 48,67 0,26 5,08 45,92 19793 
66 Follas das árbores de 

améndoa 
Prunus dulcis 2,85 43,25 0,34 5,5 48,06 17560 

67 As follas da árbore de mazá domestica 1,61 44,45 0,23 6,15 47,56 17510 
68 Follas de chopo negro Populus nigra 1,03 58,3 0,35 8,41 31,92 18165 
69 As follas da árbore de 

cerdeira 
Prunus avium 1,49 45,52 0,19 6,25 46,55 17734 

70 As follas da árbore da 
castaña 

Castanea sativa 2,21 47,82 0,27 6,24 43,46 18757 

71 Follas de feijoa Acca 1,23 45,28 0,2 6,03 47,25 17805 
72 As follas da árbore de abelá Corylus avellana 2,05 45,14 0,31 6,79 45,71 17870 
73 Follas das árbores de 

carballo 
Quercus robur 3,04 46,9 0,38 5,47 44,2 18312 

74 Follas das árbores de laranxa Citrus sinensis 2,59 41,11 0,4 5,28 50,62 16170 
75 As follas da árbore de 

melocotón 
Prunus persica 2,03 59,59 0,77 9,76 27,86 18336 
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 RESIDUOS-RAMAS        
 REFERENCIA NOME LATIN N C S H O HHV 
77 Ramas das árbores de 

mazá 
Malus domestica 0,81 46,24 0,39 11,55 41,01 17821 

78 Ramas de chopo negro Populus nigra 0,33 45,62 0,59 0,03 53,43 18411 
79 Ramas das árbores de 

cerdeira 
Prunus avium 0,52 46,42 0,17 6,21 46,68 19361 

80 Ramas de vide Vitis 0,76 45 0,46 6,95 46,83 16818 
81 O castiñeiro de indias br 

árbore. 
Hippocast Aesculus. 1,05 43,71 0,43 6,27 48,54 17469 

82 Ramas Kiwi Actidina deliciosa 1,06 46,41 2,44 6,09 43,99 17812 
83 Ramas das árbores de 

limón 
Citrus limon 0,54 54,74 0,33 5,72 38,68 17564 

84 Ramas das árbores de 
néspera 

Germen Mespilus. 0,52 44,36 0,18 6,17 48,77 17645 

85 Ramas de mimosa Acacia dealbata 0,75 45,81 0,17 6,19 47,08 17752 
86 Ramas das árbores de 

carballo 
Quercus robur 2,87 48,26 0,33 6,28 42,26 17717 

87 Ramas das árbores de 
laranxa 

Citrus sinensis 0,56 45,76 0,21 6,12 47,34 16305 

 
 
 
 
 
 OS CULTIVOS ENERXETICOS       

 REFERENCIA NOME LATIN N C S H O HHV 
88 Toxo Genista hirsuta 1,49 43,49 0,33 5,53 49,16 18599 
89 Miscanthus Miscanthus 0,1 47,09 0,1 6,3 46,42 18072 
90 A avea e veza siliqua cceratonia 0,92 41,69 0,29 5,82 51,27 16661 
91 Sorgo Sorgo 0,73 40,79 0,23 4,38 53,87 11872 
92 Triticale Triticosecale 1,23 42,14 0,76 5,8 50,07 16645 
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 CEREAIS        

 REFERENCIA  NOME LATIN N C S H O HHV 
93 Gran de cebada Hordeum vulgare 1,79 41,59 0,35 6,08 50,18 16519 
94 Gran de millo Zea mays 1,17 40,96 0,23 6,92 50,71 16429 
95 Farelo de avea Avena sativa 2,17 44,01 0,29 7,17 46,36 18058 
96 Grans de centeo Secale cereale 1,2 41,11 0,21 6,76 50,72 16141 
97 Pipirigallo Onobrychis viciif. 1,8 41,68 0,57 5,9 50,05 16412 
98 Gran de soia Glycine max 1,16 44,42 0,24 6,33 47,86 16711 
99 Gran de trigo Triticum 0,24 49,22 0,26 6,52 43,76 16325 
100 O farelo de trigo Triticum 2,34 42,74 0,31 6,62 47,98 17370 
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5.3 FICHAS 
 
FICHA  
ESPECIE MAIZ 
NOME EN LATÍN  ZEA MAYS 
USO COMERCIAL  CULTIVO ENERXÉTICO 

VANTAXES 

Tipo de raíz curta. 
Doada adaptación a chans metálicos. 
Fixador de CO2. 
Axuda á recuperación do chan. 
Factor de loita contra a erosión. 
A especie millo 400 mostra o mellor rendemento 
enerxético. 
Eficiencia enerxética para biogás dun 40,1%. 

DESVANTAXES Capacidade de colleitas: unha ao ano 
 
FICHA  

ESPECIE RESIDUOS AGRARIOS (residuos de madeira, serradur, ou 
restos de poda) 

NOME EN LATÍN   
USO COMERCIAL  CULTIVO ENERXÉTICO 

VANTAXES 

Aproveitamento enerxético de grande valor calirífico. 
Redución de emisións de co2. 
Capacidade enerxética alta. 
Reutilización de residuos forestais que reduce o risco de 
incendios. 

DESVANTAXES 
Custos de recollida e transporte. 
Baixo nivel de aproveitamento. 
Recursos de tempada. 

 
FICHA  
ESPECIE RESIDUO FORESTAIS 
NOME EN LATÍN  U. europaeus y P. spinosa 
USO COMERCIAL  CULTIVO ENERXÉTICO 

VANTAXES 

U. europaeus e P. spinosa son as especies que acumulan 
máis enerxía por hectárea, con valores similares de ao 
redor de 81 MJ/ha ano e a potencia instalada de 2,59 
W/ha. 

DESVANTAXES Custo de transporte e recollida. 
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FICHA  
ESPECIE CANA DE AZUCRE 
NOME EN LATÍN  SACCHARUM OFFICINARUM 
USO COMERCIAL  CULTIVO ENERXÉTICO 

VANTAXES 

Fixador de CO2 
Axuda á recuperación do chan. 
Grande produtor de alcohol para uso como 
biocarburante. 

DESVANTAXES Non doada adaptación a medio galego 
Escaso saída do produto final. 

 
FICHA  
ESPECIE CARBALLO MELOJO 
NOME EN LATÍN  QUERCUS PIRENAICA 
USO COMERCIAL  CULTIVO ENERXÉTICO 

VANTAXES 

Fixador de CO2 
Uso en árbore completa grande aproveitamento. 
Nivel de aproveitamento 19,17Mj/kg. 
Desenvolvemento de cinzas 2,05% 
Durabilidad:98,8% 

DESVANTAXES 

Uso de árbore completa dificultade de secado. 
Heterogenia. 
E custo de transporte e acceso á fonte 
Esixe pretratamento e presecado. 

 
FICHA  
ESPECIE NABO  
NOME EN LATÍN  BRASSICA NAPUS 
USO COMERCIAL  CULTIVO ENERXÉTICO 

VANTAXES 

Fixador de CO2 
Axuda á recuperación do chan. 
Grande capacidade de produción térmica. 
Forte redución de emisións de CO2 
Grande capacidade de produción en formato de aceite. 
Produto coñecido polos agricultores. 
Grande capacidade oxidativa rango de conversión do 
gran 51%. 
Rango estable de produción. 
Maior aproveitamento dos recursos. 
Capacidade 35,10 MJkg 

DESVANTAXES Necesidade de grande cantidade de pés para 
plantación 
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FICHA  
ESPECIE CENTENO 
NOME EN LATÍN  SECALE CEREALE 
USO COMERCIAL  CULTIVO ENERXÉTICO 

VANTAXES 
Fixador de CO2 
Axuda á recuperación do chan. 
Grande poder calirífico. 

DESVANTAXES Insuficente nivel de produción para unha planta de 
produción. 

 
FICHA  
ESPECIE AVEA 
NOME EN LATÍN  AVEA SATIVA / AVEA  
USO COMERCIAL  CULTIVO ENERXÉTICO 

VANTAXES 
Fixador de CO2 
Axuda á recuperación do chan. 
Poder calirífico intermedio. 

DESVANTAXES Recurso de espazos determinados. 
 
FICHA  
ESPECIE TRITICALE 
NOME EN LATÍN  TRITICOSECALE 
USO COMERCIAL  CULTIVO ENERXÉTICO 

VANTAXES 
Fixador de CO2 
Capacidade enerxética media. 
Uso conxunto con outros cultivos como millo. 

DESVANTAXES Unha soa colleita ao ano. 
 
FICHA  
ESPECIE BRASICCA CARINATA 
NOME EN LATÍN  ETHIOPIAN MUSTARD, ABYSSINIAN MUSTARD 
USO COMERCIAL  CULTIVO ENERXÉTICO 

VANTAXES 

Fixador de CO2 
Capacidade de crecemento en chan baldío. 
Capacidade de creación de explotación en chan 
contaminado. 
Capacidade de produción entre 4 e 10 toneladas ao 
ano. 

DESVANTAXES Baixa capacidade de produción de enerxía e baixo ratio 
de aproveitamento enerxético. 
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FICHA  
ESPECIE GIRASOL 
NOME EN LATÍN  HELIANTHUS ANNUUS 
USO COMERCIAL  CULTIVO ENERXÉTICO 

VANTAXES 
Fixador de CO2 
Representa o 18% da produción europea. 
Ten un factor próximo ao uso do coque. 

DESVANTAXES Baixa capacidade de produción de enerxía e baixo ratio 
de aproveitamento enerxético en uso marxinal. 

 
FICHA  
ESPECIE CARDO /CARDO DE LECHE 

NOME EN LATÍN  SILYBUM MARIANUM L. GAERTN./ CARDUNCULUS L. VAR. 
ALTILIS 

USO COMERCIAL  CULTIVO ENERXÉTICO 

VANTAXES 

Fixador de CO2 
Capacidade de creación de explotación en chan 
contaminado. 
Alto aproveitamento enerxético. 
Doado control da reprodución. 
En tres anos mostra un tamaño de máis de 2 metros. 
275 GJ/ha. 

DESVANTAXES Baixa capacidade de produción de enerxía e baixo ratio 
de aproveitamento enerxético. 

 
FICHA  
ESPECIE TRIGO  
NOME EN LATÍN  TRITICUM 
USO COMERCIAL  CULTIVO ENERXÉTICO 

VANTAXES 
Fixador de CO2 
Axuda á recuperación do chan. 
Alto aproveitamento enerxético. 

DESVANTAXES Baixa capacidade de produción de enerxía e baixo ratio 
de aproveitamento enerxético. 
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FICHA  
ESPECIE EUCALIPTO 
NOME EN LATÍN  EUCALYPTUS GLOBULUS Y EUCALYPTUS NITENS 
USO COMERCIAL  CULTIVO ENERXÉTICO 

VANTAXES 

Referente no proceso de xeración enerxética. 
20 metros de altura aos 70 meses de crecemento. 
Grande aproveitamento de recursos. 
345 e 364 GJ/ hai 
23.130 é o poder calirífico é un dos maiores kj/kg. do seu 
tipo. 

DESVANTAXES Custo de transporte e recollida. 
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6. CONCLUSIÓNS 
 
Como Eggert (2000) explica, economicamente, unha mina pode contribuír ao 
desenvolvemento sostible, mantendo ou mellorando o benestar dos seres humanos 
máis en concreto, os da comunidade na que opera. Unha mina pode proporcionar 
unha serie de beneficios económicos para unha comunidade, incluíndo a provisión de 
emprego ou o apoio aos servizos locais, e apoio a proxectos de desenvolvemento 
rexional (Dorian e Humphreys, 1994). En termos de emprego, é fundamental para a 
mina contratar nivel local. 
 
Isto é imprescindible tendo en conta que o sustento de moitas comunidades depende 
da produción de minerais. Por exemplo, como explica McAllister et al. (1999) en 
Canadá, a minaría sempre foi considerada como a columna vertebral de moitas 
rexións economías, en particular das zonas rurais e remotas, onde a miúdo serve como 
a única fonte de ingresos. Deste xeito a minaría, pode converterse nun factor de 
recuperación, de acceso á terra, á conservación de áreas protexidas, ou a reciclaxe 
(Shinya, 1998). 
 
A máis longo prazo, é difícil predicir a configuración da industria mineira, dada a 
complexidade dos factores discutidos. É claro que diversas limitacións ambientais 
resultan unha constante e crecente desafío, caso especialmente das fontes de 
enerxía, ou das emisións de efecto invernadoiro. 
 
A industria mineira española debe afrontar unha serie de retos modernos caso da 
sostenibilidad social, económica e ambiental. Fixo claramente importantes avances 
nas últimas décadas. Neste traballo presentouse investigación sobre a cuantificación e 
a comprensión de diversos aspectos estratéxicos da sostenibilidad ambiental da 
minaría, en especial a información sobre sostenibilidad. En canto ás principais 
tendencias da minaría moderna, unha serie de aspectos fundamentais mostráronse:  
Aumentar substancialmente a produción- case todos os minerais e metais mostran un 
forte crecemento. Sen dúbida, os 'límites do Enfoque do Crecemento" establece, en 
xeral, que o tempo do mineral restante está cada vez máis preto. 
 
Tamén é importante considerar a intensidade dos recursos en conxunto con outros 
custos tales como o capital e o traballo. Neste traballo presentouse unha ampla gama 
de conxuntos de datos sobre a industria mineira, así como diversas cuestións que 
afectan á intensidade dos recursos da produción mineira. 
 
Pasar dunha filosofía da produción clásica a un proceso de mellora da xestión 
ambiental que abrangue tanto o recurso como as inmediacións tanto de 
asentamentos humanos como ambientais é un proceso complexo que necesita da 
interacción tanto dos axentes mineiros como dos axentes sociais e ambientais. 
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A enerxía é un dos factores clave de todos os procesos industriais, incluído o mineiro, 
neste sentido a Unión Europea asume a necesidade de desenvolver unha maior cota 
de produción con orixe renovable. No caso concreto das bioenerxías esta porcentaxe 
elévase a un mínimo de 10% en todos os Estados membros para o ano 2020.  A 
directiva tamén pretende asegurar que a medida que ampliamos o uso dos 
biocarburantes na UE, utilizamos soamente os biocombustibles sostibles, que xerasen 
un aforro de emisións de GEI, unha mellora na biodiversidade e un uso do chan 
sostible. 
 
En este contexto e, como consecuencia dos recentes aumentos dos prezos do 
petróleo, existe un crecente interese en metílicos de ácidos graxos como combustible 
alternativo ao diésel como o caso de España, onde a produción de biodiesel é aínda 
baixa (6 kt. en 2003) en comparación con outros países da Unión Europea. Polo tanto, 
esperamos que a produción de biodiesel obtido por esterificación (tamén chamado 
metanólisis) de aceites de vexetal comestible, aceites non comestibles e aceites 
reciclados ou de escoura se aumentará no curto prazo co fin de cumprir o Obxectivo 
da Directiva Europea. Neste contexto, é necesario avaliar o desempeño ambiental e 
enerxético das diferentes formas de produción ou recolección da materia prima 
(aceites) ou de posteriormente obter biodiésel. 
 
Outra forma de xestión podémola atopar nos usos enerxéticos dos recursos naturais 
próximos. Este estudio avalía as posibles influencias da introdución a grande escala dos 
sistemas materiais e a enerxía da biomasa así como dos seus mercados de terra, de 
materiais e os prezos do mercado da enerxía e das súas achegas para o gas de 
efecto invernadoiro (GEI), ou os custos de mitigación de emisións. Debemos considerar 
a aplicación da biomasa como un factor de mitigación das emisións de gases GEI. 
 
Para o uso da biomasa foron compiladas as principais investigacións dos últimos anos 
en España, Europa e o mundo en xeral, utilizando unha metodoloxía que combina 
unha análise de abaixo cara a arriba de aplicacións da biomasa, as curvas de oferta 
e custo da biomasa e os prezos de mercado da terra, os biomateriales e bioenerxía. 
Estes prezos de mercado dependeran da magnitude do uso da biomasa e o volume 
do mercado dos materiais e os produtos enerxéticos e calculáronse a partir do propio 
prezo da demanda. Determínanse diferentes escenarios en desenvolvemento 
económico e social tendo en conta os custos da electricidade e o metanol de 
produción. 
 
Para a análise das aplicacións do estudio debemos partir dunha serie de máximas e 
cuestións previas: 
 
De forma xeral, o nivel de mitigación de emisións de GEI aumentará fortemente en 
correlación coa escala da produción de biomasa. A introdución do uso da biomasa 
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diminúe o potencial de redución de emisións de GEI a un custo por debaixo de 50 
h/Mg CO2eq. Aínda así a produción a escala reducida de biomateriales xera unha 
pequena parte deste potencial de redución de emisións de GEI. 
 
Os custos de mitigación das emisións dependen en boa medida das curvas de oferta 
de biomasa, a elasticidade-prezo da terra e os volumes de mercado a bioenerxía e o 
seu transporte. A análise mostra que estas influencias se deben tomar en conta para o 
desenvolvemento de estratexias de implementacións de biomasa. Doutra parte, 
demostrouse que a análise do uso da biomasa combinado coa utilización de residuos 
e escouras de material pode aumentar a eficiencia da redución de emisións de GEI. 
Partimos da máxima da non existencia de custo de oportunidade xa que estamos a 
falar dun recurso que ten un uso final, a explotación mineira. Xa que isto é debido ao 
feito de que a demanda de terras agrícolas está estreitamente relacionada coa 
demanda de alimentos, neste caso a dicotomía elimínase ao non ter un efecto 
substitución entre factores de alimentación e de explotación. 
 
Doutro lado, analízanse as aplicacións da biomasa e os seus mercados de venda. 
Dando entrada aos datos dos recursos de biomaterial e sistemas de bioenerxía 
analizados. Os parámetros clave para a caracterización de aplicacións da biomasa 
son a entrada de material de rotación e consumo, os custos de produción e os GEI de 
redución de emisións en relación co sistema de referencia. 
 
Debemos ter en conta a electricidade resultante que se supón substituirá a 
electricidade da rede e, polo tanto, contribuirá á Redución das emisións de GEI e os 
ingresos por vendas. Os datos que se deben ter en conta son os volumes de mercado, 
os prezos de mercado, e as cotas de mercado. 
 
Outra máxima da que partimos é que o crecemento do PIB pode cambiar a 
demanda de materiais e portadores de enerxía, neste estudio asumimos que non hai 
cambios de material e enerxía que teñan inferencia no mercado. 
 
Un condicionante clave, é a dispoñibilidade do chan, xa que neste caso é un factor 
con restrición debido á presenza dunha prioridade de explotación mineira sobre o 
chan afectado. 
 
Estes sistemas de produción de bioenerxía analizados, utilizan diferentes niveis de 
insumos por hectárea, por exemplo, maquinaria e fertilizantes, que tamén dan lugar a 
diferentes niveis de rotación dos rendementos por hectárea. Debido ao tipo de análise 
e características destas e ao condicionante dos distintos sistemas de produción. 
Suponse que as condicións son iguais para todas as unidades de biomasa producida. 
 
Débense ter en conta os valores das diferenzas entre os prezos das materias primas de 
materiais bioenergéticos no mercado, é dicir, anacos de madeira, e os de produción 
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propia. Os custos de produción inclúen os custos dos insumos de biomasa, xa que os 
custos de biomasa varían nos diferentes cultivos enerxéticos. 
 
Os custos de produción determínanse mediante proxeccións de valores das análises 
determinadas. 
 
Asúmese que un 1 GJ LHV metanol substitúe a un 1 GJ LHV de gasolina. O metanol 
suponse que se vende a prezos de mercado da gasolina nas economías avanzadas e 
sen impostos. 
 
En relación aos prezos, os datos de prezos da enerxía en mercados convencionais 
proceden do valor declarado público do ministerio de industria. Supoñemos para a 
nosa análise que a electricidade a partir de madeira de rotación substitúe á 
electricidade da rede Eléctrica. Os datos históricos sobre o uso e os prezos dos cultivos 
dependen dos prezos públicos. En relación á tecnoloxía de produción consideramos 
os prezos de mercado actuais en proceso comercial. 
 
Dada esta información, con respecto ao prezo da electricidade non se diferencia 
entre os distintos escenarios. 
 
Todos os pasos do cálculo, é dicir, a subministración de biomasa, a mitigación de 
emisións de GEI e a subministración dos resultados móstranse para cada escenario. 
Nos custos débese ter en conta a utilización de residuos para o procesamento da 
xeración de enerxía que doutro xeito se converte en custos para o produtor do 
residuo. 
 
Para a análise e co fin de buscar un factor de xestión enerxético non tivemos en conta 
os valores das rendas das terras. Doutro, valoramos no noso escenario de forma xeral 
as distintas calidades da terra e dos sistemas de produción. Aceptando a hipótese, de 
intensidade de sistemas de produción que requiren unha alta entrada de maquinaria 
e relativamente menos man de obra. Outros valores adxacentes ao estudio que 
consideramos como valores fixos da análise do noso escenario, é o consumo de 
fertilizantes, plaguicidas, os equipos de recollida ou os gallos por hectárea. O custo 
hora de persoal é un valor dado para a análise de escenarios de valorización. 
 
Analizamos a posibilidade da explotación de biomasa dende unha vertente 
económico-espacial. Analizando a valorización dende un enfoque de detección 
macro. É dicir, dende un factor de máximos de produción sen restricións de capital e 
financiamento. 
 
Debemos recordar que a biomasa adquire un grande papel no futuro da política 
europea de produción de enerxía xa que establece que en 2020 polo menos o 20% do 
consumo final de enerxía debe provir de fontes de enerxía renovables. 
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O traballo de análise, parte da busca da determinación da potencialidade da 
biomasa nun lugar concreto do espazo Ourensano, as zonas de compensación 
mineiras do granito. 
 
O enfoque consiste nunha serie de pasos de control: 
 

1. os criterios de determinación, 
2. a recompilación de datos, 
3. o peso de asignación, 
4. o puntaje final, 
5. a representación espacial. 

 
O resultado proporciona unha primeira exploración equilibrada das posibilidades para 
a produción de enerxía a partir de biomasa rexional. 
 
No noso caso de estudio aplícase o enfoque para determinar os lugares 
potencialmente interesantes para establecer un aproveitamento en biomasa. A rexión 
de estudio está determinado polo espazo de 2.393 hai. condicionadas polas zonas de 
explotación mineiras. 
 
Debemos considerar que a biomasa crea controversias. En primeiro lugar, a biomasa 
ten moitas máis aplicación que a de producción de enerxía renovable. Por exemplo, o 
uso dalgúns tipos de biomasa para enerxía ou biocombustibles poden competir coa 
demanda de alimentos e pensos. En segundo lugar, considérase a importación de 
biomasa de baixo custo dende fóra da UE, aínda que isto pode causar custos externos 
para a sociedade debido ás longas distancias de transporte, ou os efectos sociais da 
súa xeración. 
 
Ademais, reducir ao mínimo a distancia de transporte podería diminuír a produción de 
gases de efecto invernadoiro. O enfoque de nivel local redunda no custo de 
produción de bioenerxía. Estímase o valor do transporte ata nun 50% dos custos de 
xestión de biomasas (transporte e manipulación). 
 
O desenvolvemento local da produción, xera economías de escala no espazo 
xeográfico local. Pero tamén se deben determinar os factores de mellora ou os 
factores limitantes tanto económicos como sociais, para optimizar para cada posible 
zona de localización. A análise debe ter en conta moitas partes interesadas dos 
proxectos de biomasa, que teñen perspectivas diversas e a miúdo contraditorias das 
que poden xurdir barreiras. 
 
Ademais da complexidade dos sistemas de biomasa, outro problema é a 
dispoñibilidade limitada de datos. O estudio baséase no método de análise de 
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decisión multicriterio. Utilizando como medio de traballo, os Sistemas de Información 
xeográfica (SIG), para a avaliación da oferta de biomasa. GIS ofrece unha 
representación espacial dos resultados mentres que MCDA toma os valores 
económicos, sociais e ambientais. O obxectivo é aplicar a metodoloxía utilizando os 
factores de análise de sectores como a minaría como factor de determinación do 
aproveitamento global. 
 
A metodoloxía utiliza un factor de numeración de valores que permite mediante unha 
aplicación multicriterio definir os valores de cribado. O macro cribado realízase 
especificamente para a selección do sitio de biomasa e polo tanto, ten en conta as 
especificidades típicas da biomasa na devandita zona xeográfica. 
 
Os criterios teñen que cumprir catro requisitos para ser utilizados nunha proxección 
macro: 
 

1. comprensibilidade, 
2. que ten valor predictivo, 
3. sendo operativa (é dicir, medible e significativa), 
4. que é cuantificables sobre a base da información dispoñible. 

 
Analízanse un conxunto de catro criterios principais, recomendado polos expertos. Os 
catro criterios principais de nivel son: "Entrada", "saída", "instalación" e "sociedade". De 
entrada debe conter os diferentes potenciais de biomasa teóricos. A saída dos criterios 
que debe estar composto pola calor útil para os consumidores. A instalación dos 
criterios que debe conter as instalacións de biomasa. Finalmente a sociedade, o 
criterio debe medir a vontade das comunidades para que acepten o proxecto na súa 
área. 
 
Toma de datos: A fontes de datos utilizadas deben ser de doado acceso, por 
exemplo, bases de datos, artigos ou datos públicos dispoñibles nos institutos de 
investigación, rexional /nacional / autoridades europeas, internet, etc. 
 
Representación espacial: Para os proxectos de biomasa, o uso de solo MCDA non é 
suficiente para ter en conta a dispersión xeográfica da biomasa e os diferentes niveis 
xeográficos. 
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 6.1 CARACTERIZACIÓN 
 
Os datos ofrecidos polas fontes consultadas (JCyL e MARM) mostran a relación de 
especies forestais, cultivos agrícolas, condicións do relevo, rede de accesos, etc. que 
son as condicionantes principais para o obxecto do estudio. 
 
A través desta base rasterizada de datos pódense obter mapas temáticos relativos á 
área en cuestión á que este documento fai referencia e supoñen unha ferramenta 
moi útil. 
 
O uso dos Sistemas de Información Xeográfica (S.I.G.) permite cruzar as diferentes 
bases de datos con información geoespacial e extraer, mediante algoritmos 
matemáticos, un novo ficheiro de formas que combine as propiedades das anteriores, 
é dicir, obter unha serie de datos escollidos previamente de cada un dos ficheiros de 
entrada "input" para obter un ficheiro de saída que xunte e garde as propiedades 
buscadas en cada un das entradas "output". Non é máis que extraer as propiedades 
dunha capa e as engadir ás dunha segunda capa para combinalas e obter a 
información desexada. 
 
O resultado deste proceso queda plasmado na primeira parte das nosas conclusións. 
Mediante planos onde se recolle dunha ollada toda a información que se desexa 
mostrar e, nun primeiro momento, permite diferenciar as zonas que presentan as 
condicións que se acheguen ao ideal destas explotacións de biomasa, como son: 
 

 Distribución e tipo de vexetación, diferenciando entre coníferas,   frondosas e 
matogueira por razóns meramente enerxéticas. 

 
 Proximidade á industria, que supón un dos condicionantes para a rendibilidade 

da explotación. 
 
Distribución de pendentes, que pola súa maior ou menor inclinación facilitarán en 
menor ou maior medida respectivamente a extracción da materia prima. 
 

 Produción anual de biomasa. 
 

 Outros aspectos do relevo a considerar: hidroloxía, altitude, etc. 
 

 
Resto das superficies da área de estudio: coníferas, frondosas e matogueira que 
constitúen, á súa vez, as principais masas forestais da área de estudio. 
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Como complemento ao desenvolvemento deste texto xerouse unha cartografía 
temática que mostra, nun golpe de vista, o descrito nos resultados do estudio. Para iso 
empregáronse ferramentas de soporte informático que manexan ficheiros con 
referencia geoespacial que permiten combinar múltiples bases de datos dunha forma 
sinxela ao uso. 
 
 
Cuantificación da biomasa dispoñible 
 
No proceso de cálculo de existencias é necesario clasificar a materia prima en función 
das súas características posto que, tanto o seu procesado como o seu valor de 
mercado, variarán en función de que se trate dun modelo ou outro. 
 
Polo tanto seguindo o modelo publicado no Manual de Enerxías Renovables 
publicado polo IDAE clasifícanse deste xeito: 
 

 Leñas e ramas: Coníferas / frondosas. 
 Serradur e labras: Coníferas / frondosas autóctonas / frondosas,tropicais. 
 Codia: Coníferas / frondosas. 
 Vide: Sarmientos / ramilla de uva / orujo de uva. 
 Aceite: Óso / orujillo. 
 Cascas de froitos secos: Améndoa / abelá / piñón / cacahuete. 
 Palla de cereais. 
 Cascarilla de arroz. 
 Xirasol. 
 Residuo de campo. 

 
Analizáronse os valores segundo a súa dispoñibilidade no territorio. 
 
O espazo de traballo ocupa un lugar de 4.776 hai. e a estrutura de traballo parte 
dunespazo de 2.393 hai. que son zonas que non compiten coa produción de alimentos 
ou outros usos da comunidade. Utilizando valores como os restos e residuos 
procedentes da industria, a agricultura, os bosques, as comunidades e a natureza. Os 
residuos específicos dependen do clima e as características do chan e polo tanto son 
diferentes para cada rexión. 
 
No noso estudio de potencial teórico (é dicir, o importe global máximo de biomasa 
que se pode considerar teoricamente dispoñibles dentro dos límites fundamentais 
biofísicos) céntrase no cribado de valores. 
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Dentro dos datos debemos ter en conta as distintas superficies por tipo de dedicación 
ou cultivo, así como a superficie total da silvicultura. 
 

 
Gráfico de proceso. IDAE 2011. 
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6.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos de Ministerio de Medio, e medio Rural, e 
os datos do censo mineiro. 2013. 
 
Para o desenvolvemento da nosa análise multicriterio e espacial debemos partir da 
primeira variable, que son os valores biolóxicos do medio. Xa que as condicións 
climáticas son unha determinante vital no desenvolvemento das especies enerxéticas 
do espazo de traballo. 
 
Climaticamente a provincia de Ourense, pertence ao tipo oceánico, caracterizado en 
liñas xerais por temperaturas suaves ao longo de todo o ano con máximas estivais e 
mínimas invernais e precipitacións tamén durante todo o ano con máximos invernais e 
mínimos estivais 
 
Non obstante non é o clima da costa (este mesmo foi cualificado de hiper húmido na 
zona sur). A posición interior do territorio Ourensano, e a existencia dun relevo elevado, 
propicia diferenzas, carecendo por outra parte de homogenizad en toda a provincia. 
Basicamente distínguense catro zonas climáticas: 
 
Dominio oceánico de transición 
 
Unha zona noroccidental da provincia. Sen que chova como na costa, as 
precipitacións alcanzan valores en torno aos 1.500 mm. As temperaturas medias 
anuais, que ostentan o menor gradiente térmico da provincia, son suaves, 
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conseguindo entre 12 e 14°*C de media. Os veráns poden cualificarse de frescos, pois 
non se alcanzan os 20°*C de media. As precipitacións anuais andan arredor dos 1.500 
mm, pero hai certa aridez estival. 
 
Dominio oceánico continentalizado 
 
Corresponde á zona meridional da provincia: depresións da Limia e do Támega. As 
temperaturas medias anuais están entre 10º e 11°C, e as precipitacións sobre 900 mm. 
anuais. Non obstante as temperaturas *invernales son frías, con abundantes días de 
xeadas, mentres a seca estival, con alto déficit de precipitacións, pode durar ata 
catro meses. Este dominio enlaza coa meseta central lucense, en continuidade nos 
vales do Sil-Miño. 
 
Dominio oceánico-mediterráneo 
 
Esténdese polos vales do río Miño e do Sil, dende o Ribeiro a Valdeorras, incluíndose a 
depresión da capital. A flora, e mesmo os cultivos dominantes, testemuñan o influxo 
mediterráneo. Son as zonas de viñedo. É a zona máis seca de Galicia, con medias de 
insolación superiores a 2.500 horas/ano e precipitacións por debaixo dos 800 mm. As 
temperaturas medias anuais roldan os 14º, con veráns calorosos (podendo superar os 
40º en días estivais), máis os invernos, polos illamentos dos vales, son fríos, con 
frecuentes néboas e xeadas. Un exemplo pode ser a mesma cidade de *Ourense: 
 

OURENSE 
1931-1960 X F M A M Xñ Xll Ag S O N D ANUAL 
TEMP. 
MEDIA (°C) 6,9 7,7 10,8 12,6 16,0 19,4 22,1 21,4 19,2 14,7 10,0 7,7 14,0 

PRECIPITACIÓ
NS (MM) 90 78 99 56 62 42 17 20 43 89 95 128 818 

 
Dominio oceánico de montaña 
 
Basicamente corresponde ás zonas provinciais das serras do Macizo Central e das 
serras orientais. As precipitacións superan os valores da Galicia costeira a 1.000 m. de 
altura, superando os 1.500 mm. ou máis. En cotas máis altas supéranse esas cifras. En 
inverno, as temperaturas medias mensuais poden caer por debaixo do 0 °C. 
 
Na zona de explotación a media anual da temperatura das principais zonas de 
explotación en Ourense alcanza a cifra media de 17,5 neste contexto establécese un 
clima de corte oceánico. 
 
No noso estudio o groso das explotacións céntranse na zona do Ribeiro de clima de 
Oceánico-Mediterraneo, aínda que a nivel que aumenta a altitude, a cifra de 
temperatura pode baixar ata 10 graos de diferenza. 
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Fonte: Atlas de clima de España. Elaboración propia. 2013. 
 
O segundo criterio de valor é o grao de precipitacións, neste sentido o núcleo 
principal das explotacións se central nun volume de valores de entre 160 mm., valor 
máximo da provincia e 120 mm. nas zonas máis baixas dos espazos de explotación. 
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Fonte: Atlas de clima de España. Elaboración propia. 2013. 
 
O terceiro criterio de valor é a Radiación soar, definido como o conxunto de 
radiacións electromagnéticas emitidas polo Sol. O Sol é unha estrela que se atopa a 
unha temperatura media de 6000 K no interior dos cales teñen lugar unha serie de 
reaccións de fusión nuclear, que producen unha perda de masa que se transforma en 
enerxía. Esta enerxía liberada do Sol transmítese ao exterior mediante a radiación solar.  
 
A magnitude que mide a radiación solar que chega á Terra é a irradiancia, que mide 
a enerxía que, por unidade de tempo e área, alcanza á Terra. A súa unidade é a W/m 
(vatio por metro cadrado). 
 
A radiación esta entre un valor de 900 a 1060 de 10 KJ. Neste caso non existe diferenza 
entre as distintas zonas de investigación. 
 
O seguinte criterio de valoración son os Biótopos ou situación da biodiversidade. 
 
A provincia de Ourense, pertence á zona biogeográfica, Eurosiberiana, como o resto 
de Galicia, pero a súa situación especial fai que se atope en transición entre a 
provincia Atlántica daquela, e a provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa da rexión 
Mediterránea. Esta zona de transición abrangue tamén parte da provincia de Lugo. 
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A flora está marcada por especies típicas mediterráneas: sobreiras, érbedos, que 
mesmo poden formar matos boscosos nas partes máis meridionais e orientais da 
provincia. A especie típica da flora galega o carballo (Quercus robur), presente na 
parte occidental da provincia, está substituído no Centro-Sur e Oriente provincial polo 
castiñeiro. Nos ríos os ameneiros, bidueiros e salgueiros, típicos da provincia Atlántica, 
conviven nas ribeiras dos ríos e outros lugares húmidos, con chopos, que son máis 
mediterráneos. A vexetación degradada, aínda con predominio de tojos, nas zonas 
occidentais da provincia, vai xurdir grandes extensións que tinguen de morado branco 
os montes, recobrando a cor amarela a grande altura cos piornos. Aparecen tamén 
plantas aromáticas, típicas da garriga e do maqui mediterráneo: lavanda, (Lavandula 
pedunculata), tomiño, oregano, etc. 
 
A intervención humana mudou a paisaxe boscosa, introducindo eucaliptos, piñeiros e 
o castiñeiro. Mentres o eucalipto está reducido ás zonas de terras baixas occidentais, o 
piñeiro está adaptado en toda a provincia, aínda que a certas alturas crece con 
dificultade. O castiñeiro xera masas boscosas relativamente extensas en concellos do 
Macizo Central, como Chandrexa de *Queixa ou A Pobra de Trives. 
 
A fauna, consecuentemente, pode contar con especies tanto atlánticas como 
mediterráneas. Mentres a velenosa víbora de Seoane (*Vipera seoanei) está 
esparexida mesmo no Norte de Galicia, outras especies de réptiles prefiren medios 
máis cálidos, polo que son relativamente abundantes nesta provincia, entre elas cabe 
indicar a outra cobra velenosa galega a víbora fociñuda (Vipera latasti). Varias son as 
especies emblemáticas en perigo, como a perdiz charrela (*Perdix perdix) propia das 
alturas, que ten o límite meridional de expansión xusto na serra do Xurés. 
 
Hidrografía 
 

 
 
A provincia ourensana está percorrida por infinidade de ríos. Deles, o máis importante 
é o Miño, afluído polo Sil, nun punto do límite coa provincia de Lugo. 
 
*Hidrograficamente a provincia de *Ourense está dividida en tres zonas: a do Miño, a 
do Limia e a do Duero. A cunca do río Miño ocupa unha boa parte da provincia: 4.837 
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*km² (da que corresponden á subcunca do río Sil 2.545 *km²); a do Limia ocupa nesta 
provincia 1.395 km²; por último, a do Duero, abranguen 1.117 km². 
 
O Miño ten unha parte pequena do seu curso dentro dos límites provinciais: entra á 
altura dos Peares e abandónaos en Cortegada de. O Miño aparte do Sil, os seus 
afluentes principais son o Búbal e o Avia por a dereita, e o Loña, Barbaña, e Arnoia 
pola esquerda. O Sil, que como é sabido é o afluente principal do Miño, ocupa máis 
da metade da cunca do miño. 
 
Varios ríos acaban coas súas augas en Portugal; o máis importante é sen dúbida o 
Támega, que ten unha lonxitude total de 145 km., superior á da maioría dos ríos 
galegos; o seu afluente máis importante é un segundo 
 
Con frecuencia o percorrido montañoso encaixa os ríos, obrigándoos a moverse entre 
bordos de gran pendente, o que creou algunhas das paisaxes máis fermosas da 
provincia, como son os diversos canóns do Sil (o de Covas, na súa entrada en Galicia, 
ou o comprendido entre Quiroga e os Peares). O cambio de materiais dos chans 
orixinou ás veces potentes fervenzas, das que cabería destacar a do río Cenza, nese 
pequeno afluente do Bibei. Por outra parte nesas mesmas vertentes o aproveitamento 
agrícola, ao tempo que axudaba a fixar as abas, axudou ao embelecemento do 
paisaxismo coa construción de balcóns graduados. Isto é observable, dentro dos 
límites das provincias, nas ribeiras do Bibei, á altura do encoro do Vao, ou ben no curso 
do Miño entre os Peares e a cidade de Ourense. 
 



                          

 

DESENVOLVEMENTO E ANÁLISE DUNHA METODOLOXÍA 
SOCIOECONÓMICA PARA O APROVEITAMENTO SOSTIBLE DAS 
EXPLOTACIÓNS MINEIRAS:  
ZONAS DE COMPENSACIÓN 

   

 

     

 

 
Paxina 122 / 209 

 

 

 
 

Fonte: Elaboración propia 2013. 
 

O desenvolvemento das figuras mostra que os recursos de auga son abundantes, ao 
que debemos recordar os valores de aproveitamento deste e o nivel de precipitación 
que marcan o tipo de especies elixidas e onde teñen que ser desbotadas as especies 
de maior nivel de mediterráneo. 
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Fonte: elaboración propia. 2013. 
 

O uso dos chans é un factor compensador, neste sentido, a presenza de chan agrario 
é un factor clave nas súas dúas vertentes, dunha parte como posible fonte de 
xeración de residuos agrarios aproveitables e doutra parte como factor de chan a 
disposición do proceso, unido a iso tamén debemos recordar que pode ser un factor 
de competencia polo uso do chan en produción agraria de cultivos tradicionais. 
 
Debemos avaliar a capacidade de cada materia seca de biomasa de cada especie. 
De forma xeral consideramos que as especies manteñen un 50% da materia seca 
como un valor media. 
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Fonte: elaboración propia. 2013. 
 
Tendo en conta todos os valores e criterios anteriores podemos caracterizar as zonas 
de estudio onde podemos determinar as actuais especies e situación dos territorios de 
análise. 
 
Para determinar a situación do territorio e como indicamos, utilizamos a unión das 
ferramentas que nos ofertan os sistemas de espazos xeográficos cos valores 
económicos e os valores dos criterios analizados. Os principais datos, podemos 
catalogalos segundo o biotipo xeral actualmente presente. 
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ESPECIES FORESTAIS HECTÁREAS 
EUCALIPTO, PIÑEIRO E CADUCIFOLIAS 8,6329 

CADUCIFOLIAS 13,3666 
MATO E ESPECIES MADEIREIRAS 28,5562 

MATO E CADUCIFOLIAS 70,9697 
CADUCIFOLIAS E PIÑEIRO 151,9229 

MATOS 193,9201 
MIMOSAS EN MAIORÍA, PIÑEIRO E CADUCIFOLIAS 222,805 

PIÑEIRO 290,0753 
TOTAL 980,2487 

 
Fonte: Elaboración propia. 2013. 

 
No caso das especies forestais presentes representan un 40% do total do espazo de 
estudio. Neste sentido o piñeiro común é o elemento con maior presenza na codia de 
estudio, cun 29% de presenza unitaria, unido a máis dun 37% de terreo que comparte 
con outras especies. Tamén debemos destacar que un 19% é matogueira de baixo 
monte. 
 
Actualmente a masa forestal representada é capaz de almacenar e fixar unhas 
104.487 toneladas tco2equi/ha. 
 
O segundo tipo de cultivo son as variables dedicadas á agricultura. 

 
 

CULTIVO AGRARIO HECTÁREAS 
VIÑEDO 13,30 

PRADOS EN MAIORÍA, CULTIVOS ANUAIS E VIÑEDO 25,94 
CULTIVOS ANUAIS EN MAIORÍA E VIÑEDO 26,39 
PRADOS EN MAIORÍA E CULTIVOS ANUAIS 45,50 
VIÑEDO EN MAIORÍA E CULTIVOS ANUAIS 65,35 

TOTAL 176,49 
 

Fonte: Elaboración propia. 2013. 
 

As zonas de cultivo analizadas mostran a presenza de varios cultivos de corte 
tradicional da agricultura de Ourense, caso dos viñedos ou de especies de colleitas 
anuais caso de millo ou trigo. Neste caso este tipo de cultivo representa o 7% da 
superficie analizada. 
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CULTIVO HECTÁREAS 
CULTIVOS FORRAXEIROS E CADUCIFOLIAS, 0,01 

VACÚN DE LEITE E CARNE 0,50 
PRADOS EN MAYORIA, CULTIVOS ANUAIS E CADUCIFOLIAS 31,34 

PRADOS EN MAIORÍA, CULTIVOS ANUAIS E MATO 193,92 
MATOS 362,04 

MATO-PASTERO 721,24 
MATO-PASTERO CON ROCHA 1.309,05 

 
Fonte: Elaboración propia. 2013. 

 
 
Neste caso analizamos as variables de valores de cultivos de valoración gandeira. Este 
tipo de cultivo representa o 54% da superficie total analizada. O 83% do territorio 
corresponde a matogueiras para o tratamento de pasto gandeiro. Este espazo é 
capaz de fixar 5.241 tCO2equi/ha. 
 
Tras a análise da situación actual dos espazos de compensación baseada na súa 
situación actual, E pasamos a analizar os distintos tipos de liñas de aproveitamento 
dese espazo. 
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6.3 USOS ENERXÉTICOS 

6.3.1 USO ENERXÉTICO MEDIANTE BIODIESEL. 

 
O biodiesel é un combustible líquido ecolóxico que se obtén a partir de lípidos naturais 
mediante a esterificación e transesterificación. Estes procesos químicos consisten 
fundamentalmente en combinar un aceite e un alcohol. Os aceites vexetais 
obtéñense a partir dos cultivos de palma, de algas ou outros.  É un método de interese, 
xa que se produce biodiesel que pode substituír sen problema ao petrodiesel ou 
gasóleo utilizado nos motores das explotacións. A tradición gandeira de Ourense 
convértea nun dos maiores centros de produción agroindustrial de España.  En 
particular, en produción porcina, produción de galinácea e vacina.Analizando os 
valores do proxecto Europeo Probiogas para aprovincia de Ourense debemos 
determinar unha serie de máximas: 
 

 A produción de zurros de porco representa unha cifra útil de 32.229 T/   ano, 
unha das maiores cifras de dispoñibilidade de España. 
 

 A iso debemos sumar unhas cifras de máis de 53.525 T/ano de residuos de   
gallinazea. 
 

 As cifras de vacún alcanza un montante de 17.705 T/ano. 

 
 
O biogás é un combustible natural, non fósil, de alto poder calirífico dependente do 
contido de gas metano. O aproveitamento do biogás é moi amplo, xa que pode ser 
utilizado en turbinas de gas, caldeiras e motores de combustión interna modificados e 
xerar directamente enerxía mecánica. En xeral, unha das medidas de substitución do 
aforro de biodiesel por aforro de diésel son os procesos de biogás e bioenerxía, 
mediante o tratamento de residuos gandeiros para uso de produción de 
electricidade. Mediante dúas opcións biogeneración eléctrica, ou metanización 
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A xeración de biogás é realiza a partir da dixestión anaeróbica da biomasa dentro 
dun biodigestor. O poder calirífico do biogás é de 4.700 a 5.500 kcal/m3 dependendo 
do contido de gas metano CH4 e pode xerar unha cantidade de calor equivalente a 
22.000 BTU/m3. 
 
A súa temperatura de ignición é similar á do metano puro e varía de 650 a 750°C. O 
biogás non se queima ou estoupa con facilidade. Non se pode queimar solo, senón 
que se necesita unha mestura homoxénea de aire?biogás para que se acenda. 
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Un m3 de biogás que se aproveita nun xerador de enerxía eléctrica é suficiente para 
xerar 2 kWh. de electricidade, e xerar unhas 20 horas de luz equivalente a unha 
lámpada de 100 W. ou facer funcionar un motor de 1C.V.  
durante 2 horas. 
 
Todos estes valores dependen totalmente de que a composición do biogás sexa a 
correcta. 
 
Neste caso para o desenvolvemento da análise do valor debemos ter en conta a 
dispoñibilidade do recurso base e o desenvolvemento dos valores de xestión. 
 
Neste sentido aínda que a priori, o valor do recurso é barato e está dispoñible, este ten 
dous elementos de restrición principal, dun lado os custos de transporte e doutro a 
dispoñibilidade xeografía destes. 
 
Debemos recordar que o núcleo central dos produtos de escoura de material 
susceptible de valorización enerxética, forman parte dos procesos de produción 
dunha importante empresa de xestión de Ourense que autoutiliza tales residuos para a 
súa propia xeración enerxética. 
 
Polo tanto, tendo en conta que a pesar de dispoñer do recurso a priori pola forte 
presenza do sector agroindustrial en Ourense, os custos de transporte e os custos de 
acceso ao residuo de acceso limita o uso real de tal bioenerxía para o 
aproveitamento completo noutras industrias. 
  
En relación ao residuo de carácter vacún, e tendo en conta os valores medios das 
granxas do sector na provincia de Ourense, un intervalo de entre 25 a 45 cabezas de 
media, e onde as unidades de produción de maior carga de residuo, granxas de 250 
cabezas pertencen ao tipo de xestión de gandaría extensiva onde a carga gandeira 
se reutilizar xeralmente na propia explotación. 
 
Por iso o potencial de xeración de bioenerxía a partir de biogás pode ser un factor de 
importancia no sector. Actualmente os datos de consumo de diesel, son de 13.175.914 
miles de euros (ano 2011. Ministerio de Industria, enerxía e turismo), o que representou 
un gasto para o sector de cantería de 940.807 € e para o sector de rocha ornamental 
de Ourense dunhas cifras de gasto de 12.235.107 €. 
 
En valores equivalentes de termos enerxéticos acéptase que o esterco dunha vaca 
leiteira produce o equivalente a 0,6 litros de gasóleo/día nun biodigestor. Tamén se 
acepta que unha vaca produce 2 metros cúbicos de biogás/día, equivalente a 2 
kilowatios. A partir das dexeccións dun día. Aínda que coas matizacións propias do 
territorio de actuación. 
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Deste xeito: 
 
CONSUMO ACTUAL 

DE DIESEL 
EQUIVALENCIA EN 

BIODIESEL/PRODUCCION 
DE CARGA POR VACA 

RATIO POR DÍA DE NECESIDADE 
DE PRODUCIÓN. 

18.372.000 25.720.800 litros finais 
 

70,46 litros de produción de 
biodiesel. 

Dispoñibilidade de cabezas 
118 diarias. 

 
Tamén debemos ter en conta como indicamos o peso dos valores dos custos de 
transporte que non deben exceder de media a distancia de 20 km de recollido de 
transporte. 
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6.3.2 USO ENERXÉTICO MEDIANTE BIOMASA 

 
Unha segunda liña de valoración é o aproveitamento mediante o uso dos restos 
agrarios de recursos para o aproveitamento enerxético. 
 
O concepto de biomasa que recolle a Real Academia da Lingua Española é unha 
descrición moi ampla do seu significado. Segundo esta inclúe dúas afeccións que 
comprenden ao total da materia total de seres vivos que habitan nun lugar 
determinado, expresado en superficie ou en volume e á cantidade de materia 
orgánica orixinada como resultado dun proceso biolóxico que, ben sexa provocado 
ou espontáneo, poida ser utilizada como fonte de enerxía. 
 
Para centrarse un pouco máis no concepto de biomasa que se está a buscar, é 
necesario coñecer a finalidade do produto que se persegue obter e para iso é 
decisivo internarse no contexto forestal, marco no que se desenvolve este estudio. 
Biomasa vexetal: é aquela que se produce como obxecto, xa sexa espontáneo ou 
provocado, da actividade agrícola ou forestal sen fins alimenticios. 
 
Considérase, non obstante, dentro desta definición aqueles residuos procedentes das 
diferentes fases do proceso industrial do sector, como son plantas de serrado, serradur, 
labras, astilla, recolección do óso da oliva, etc., ademais de todos os residuos leñosos 
procedentes doutras industrias sen relación co sector agroforestal. A definición de 
biomasa forestal primaria queda, polo tanto, enmarcada dentro do concepto de 
biomasa vexetal procedente dos residuos da actividade agroforestal (en todas as súas 
fases industriais) adoptando ademais aqueles procedentes de todas as actividades 
económicas e sociais alleas ao sector forestal, xeralmente, escouras da construción, 
demolición de edificios, bandexas de carga, colectores, caixas de madeira e outros 
que se queiman tal cual están ou transfórmanse en astilla, pellets, briquetas ou po. 
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Clasificación da biomasa forestal primaria 
 
Atendendo á definición obtida no punto anterior, a biomasa forestal primaria 
clasifícase da seguinte forma segundo a súa procedencia baseándose na indicada 
pola UWET1: 
 

 Combustibles de madeira: Nesta categoría inclúense todos os tipos de 
biocombustibles derivados directa ou indirectamente das árbores e arbustos 
que crecen en terras forestais e non forestais. 

 
 Directos: Madeira extraida directamente de masas forestais, procedente 

de tratamentos selvícolas tales como claras, clareos, podas, prevención de 
pragas, etc. 
 

 Indirectos: Subprodutos industriais derivados de industrias primarias da 
madeira (serradoiros, fábricas de taboleiros de partículas, plantas de 
fabricación de pasta de papel) e secundarias (ebanistaría, carpintaría), 
tales como residuos do serrado, costeiros, restos do canteado e o 
escuadrado, serradur, labras e astilla, licor negro, etc. 
 

 Recuperados: Biomasa leñosa derivada de todas as actividades 
económicas e sociais alleas ao sector forestal, como escouras da 
construción, demolición de edificios, bandexas de carga, colectores, 
caixas de madeira e outros que se queiman tal cual están ou 
transfórmanse en astilla, pellets, briquetas ou po. 

 
 Agrocombustibles: Combustibles obtidos como produtos da biomasa e 

subprodutos agrícolas. Consisten principalmente na biomasa derivada dos 
subprodutos agrícolas e agroindustriales. 

 
 Subprodutos agrícolas: Trátase principalmente de material e subprodutos 

vexetais derivados da produción, colleita, transporte e elaboración en 
zonas agrícolas. Esta categoría comprende, entre outros, mazorcas e talos 
de millo, talos e cascas de trigo, etc. 
 

 Subprodutos agroindustriales: Subprodutos da elaboración de alimentos, 
como cascas de arroz, cascas de maní, residuos do prensado da oliva e a 
uva, etc. 

 
 Combustibles de orixe municipal: Escouras de biomasa producidas pola 

poboación urbana xerados nos núcleos poblacionales.» Sólidos: Comprenden 
os subprodutos producidos polos sectores residencial, comercial, industrial, 
público e terciario que recollen as autoridades locais para a súa eliminación 
nunha localización central, onde se adoitan incinerar (quéimanse 
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directamente) para producir calor e/ou enerxía. Tamén se inclúen nesta 
categoría as escouras hospitalarias. 

 
Características do produto: 
 
Polo que respecta aos produtos que se han de considerar ao contabilizar os valores da 
bioenerxía, os combustibles de madeira pódense dividir en catro tipos de produtos: 
leña, carbón vexetal, licor negro e outros, definidos a continuación segundo a UWET, 
(Terminoloxía Unificada sobre Dentro de bioenerxía. Informe realizado para a FAO en 
marzo de 2001): 
 

 Leña: Inclúe a "madeira en bruto" en pezas pequenas (leña), astilla, pellets e/ou 
po derivados dos bosques e árbores illadas, así como os subprodutos da 
industria da madeira e os produtos leñosos recuperados. Conservan a estrutura 
orixinal básica da madeira e pódense utilizar directamente ou despois de ser 
transformados noutro combustible de madeira como o carbón vexetal.  
 

 Cando é necesario, a leña pódese preparar en produtos máis adecuados, 
como astilla e pellets, sen necesidade de realizar transformacións físico-
químicas importantes. 

 
 Astilla: Madeira en bruto que se reduciu deliberadamente a pezas de 

tamaño reducido ou residuos axeitados para fins enerxéticos. 
 

 Pellets de madeira: Poden ser considerados como un combustible derivado 
da autoaglomeración de material leñoso como resultado dunha 
aplicación combinada de calor e alta presión nunha máquina de 
extrusión. 

 
 Carbón vexetal: Residuo sólido derivado da carbonización, destilación, pirólise 

e torrefacción da madeira (de madeiros e ramas de árbores) e subprodutos da 
madeira, utilizando sistemas continuos ou discontinuos (fornos de pozo, ladrillo e 
metal). Inclúe as briquetas de carbón vexetal. 

 
 Briquetas de carbón vexetal: Producidas con carbón vexetal que, unha vez 

triturado e secado, se moldea (xeralmente a alta presión) coa adición de 
aglutinantes para formar pezas uniformes. 

 
 Licor negro: Licor alcalino obtido dos dixestores empregados para producir 

pasta, ao sulfato ou á soda, durante o proceso de produción de papel, no que 
o contido de enerxía deriva principalmente do contido de lignina extraido da 
madeira no proceso de elaboración da pasta. 

 
 Outros combustibles de madeira: Esta categoría inclúe unha ampla gama de 

combustibles líquidos e gasosos derivados da leña e o carbón vexetal en xeral, 
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mediante procesos pirolíticos ou enzimáticos, como gases de pirólise, etanol ou 
metanol, produtos de interese crecente pero que polo momento non teñen a 
mesmaimportancia como produtos enerxéticos. 
 

Elección do mercado: 
 
As plantas de procesado de biomasa teñen unha alta capacidade de transformación 
de biomasa podendo reciclar practicamente a totalidade da materia prima que 
fágaseo chegar, exceptuando aquelas provenientes de residuos urbanos que, por 
conter colas, vernices, aceites, pinturas, metais ferrosos, etc., non admiten un 
procesado neste tipo de plantas. En cambio si é posible o seu aproveitamento en 
caldeiras adaptadas con filtros e fornos propios das cementeras e centrais térmicas. 
 
É evidente que non é posible o aproveitamento desta biomasa sen que se cubran os 
gastos mínimos de extracción, recolección e transporte desta ata a industria, de modo 
que será o valor do produto no mercado que finalmente decida o destino da materia 
prima producida. 
 
Actualmente, segundo IDAE, os valores da biomasa procedente de residuos agrícolas 
e forestais dependen de forma directamente proporcional á distancia das instalacións 
da industria que o demande. Tendo en conta unha distancia de transporte asumible e 
no caso de tratarse de instalacións de xeración eléctrica, os valores medios da 
biomasa levada á industria alcanzan os 80 €/Tm para aquela procedente de cultivos 
enerxéticos e 50 €/Tm se provén de residuos de cultivos agrícolas e forestais. 
 
Ademais disto hase de ter en conta o feito de que se trate dun consumidor en grandes 
cantidades de biomasa que pode provocar a baixada aínda máis do prezo en orixe. 
 
Estes valores non deixan de ser valores conceptuais que na realidade ademais 
dependerán das especies vexetais das que proceda a materia prima posto que non 
todas posúen o mesmo rendemento enerxético. 
 
Será cuestión entón de constatar o volume de residuos xerado, clasificalo e valorar o 
aproveitamento que máis se axuste ao tipo de materia prima. 
 
As industrias que vaian recibir a biomasa han de ter a seguridade de recibir un recurso 
continuado no tempo que lles permita ter unha produción homoxénea ao longo de 
todo o ano ou período de anos. 
 
Segundo o tipo de industria á que se queira destinar a biomasa extraida deberase 
realizar un o seu tratamento previo xa que non todas as industrias con capacidade de 
transformar a biomasa admiten calquera tipo de materia prima. É neste punto onde a 
orixe da biomasa xogará un papel decisivo na elección da industria de destino. 
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Un exemplo de produción de pellets do noso interese pola súa maior dispoñibilidade 
nas zona de estudio é de orixe de DIN PLUS Tipo Biomasa procedente, 100% de 
madeira natural, preferentemente de piñeiro. 
 

   Poder calirífico Mínimo 4.580 kcal/kg Máximo 4.436 kcal/kg 
   Humidade entre un 7 e 8% entre 7 e 8% Cinzas <0,6% <1,3% 
   Diámetro 6 mm 

 
Zonificación: 
 
En función dos resultados obtidos do traballo realizado coas ferramentas S.I.G., 
puidéronse clasificar diferentes áreas segundo os criterios que máis interesan á fin 
deste estudio. 
 
Estes criterios de clasificación cuantifícanse e son a base para a representación 
cartográfica da proporción na que están presentes sobre o terreo e son elixidos tendo 
en conta as características do produto que se está a valorar. Consecuentemente, 
foron seleccionados os seguintes como os máis relevantes: materia prima de orixe, 
rendemento enerxético e rendibilidade da explotación. Estes resultados vense 
reflectidos no apartado anterior. 
 
Materia prima de orixe: 
 
Ten en conta o tipo de vexetación da que se extrae a biomasa indicando se se trata 
de residuos urbanos, agrícolas ou forestais. Atendendo a esta clasificación cabe 
describir a que se refire cada un: 
 
Rendemento enerxético 
 
Dentro da oferta que actualmente existe no mercado dos combustibles empregados 
na xeración de enerxía eléctrica cabe destacar os seguintes por ser os máis 
empregados nas centrais térmicas do noso país. Poder Calirífico Inferior (P.C.I.): 
 

 P.C.I. (kcal/kg) 
 Gas natural 13.000 
 Hulla 7.500 
 Lignito* 4.400 
 Leña 2.500-3.500 
 Pellets 4.400 

 
Fonte: Poder calirífico dos diferentes combustibles máis usados P.C.S. Revista CIS-
Madeira. 
 
Rendibilidade da explotación: 
 
Se se ten en conta que a materia prima vai ser recollida, anulando os custos de 
extracción, só debería de contabilizarse o gasto correspondente ao transporte dende 
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o lugar de carga ata a industria de destino. Estes custos serán diferentes segundo 
esteamos a falar de restos forestais recollidos a pé de explotación, a palla dos campos 
de cultivo ou os palets da planta de tratamento de residuos. 
 
A extracción dos restos dos tratamentos selvícolas quedará reducida ao quebrado a 
pé de pista ou en cargadero segundo a capacidade de acceso dos montes. Aqueles 
aproveitamentos que pola súa accesibilidade sexa posible o quebrado en pista serán 
máis rendibles que aqueles nos que sexa necesario un transporte dende o lugar de 
saca ata o de quebrado.  Así mesmo a pendente do terreo modificará notablemente 
a rendibilidade da explotación.  Deste modo clasifícase a pendente en intervalos 
entre 0-10%, 10-20%, 20-30% e >30% sendo máis desfavorable a medida que a 
pendente aumente o seu valor. 
 
Os medios empregados para a extracción provocan unha maior dispersión ou 
concentración da biomasa segundo esteamos a falar de apeo manual (máis disperso) 
ou apeo mecanizado (concentrado), pois a forma de traballar en cada un destes 
métodos así o provoca.  
 
O tipo de tratamento que se estea a levar a cabo condicionará o tamaño da 
biomasa que se estea a xerar, pois en podas e clareos os diámetros dos restos leñosos 
son inferiores a aqueles obtidos nas claras, entresacas e curtas de rexeneración. 
 
Esta situación supón unha vantaxe se o que se pretende é recoller un beneficio que 
permita sufragar minimamente os gastos de transporte. 
 
Viabilidade da explotación 
 
Como se mostra nos resultados, existen obviamente diferenzas en rendemento 
enerxético entre unhas e outras especies. 
 
Aínda así poden verse beneficiadas polas seguintes vantaxes que achega o consumo 
de biomasa como combustible: 
 

 Debido ao Protocolo de Kioto, existe a posibilidade de eludir o pagamento de 
CO2 por Tm utilizando un tanto por cento de biomasa no combustible total, 
para as compañías. 
 

 Posibilidade de obtención dalgún incentivo fiscal / subvención polo emprego 
de recursos renovables na utilización da biomasa na xeración de enerxía 
eléctrica. 
 

 Se o custo da biomasa é inferior, bastante inferior ou esta subvencionado polo 
Estado / Comunidade Autónoma en Kcal/Kg ou en calquera outra medida 
enerxética respecto ao custo de carbón por unidade total de poder calirífico. 
 

 Por incentivos de eliminación de stocks de madeira, escouras de madeira, 
restos de podas, etc., máis a man de obra equivalente dos traballos, 
quebrado e transporte. 
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Seguindo na mesma liña en que se redactou este documento, é dicir, o uso e 
aproveitamento da biomasa residual doutras industrias, o seguinte paso lóxico é falar 
de novas posibilidades que dean pé a continuar seguindo o rumbo que, dende este 
texto, se propón co fin de aumentar, tanto na súa forma cuantitativa como cualitativa, 
os recursos naturais da rexión. Lograr unha produción continuada no tempo, a 
homoxeneización dun produto, explotar un recurso sostible e xerar enerxía "limpa" son 
algúns dos beneficios que achegaría a xestión forestal sostible, por non falar da 
creación de emprego, fixación das poboacións nos ámbitos rurais, rexuvenecemento 
do sector agroforestal, reciclado de residuos e saneamento das masas forestais, sen 
esquecer o beneficio económico. 
 
Na análise do proceso, debemos ter en conta que para unha axeitada valorización do 
residuo forestal este debe ser quebrado in situ no propio monte para mellorar os seus 
valores. 
 
Un valor aproximado aceptado por CIEMAT é que dous quilos de Pellets é igual a un 
litro de diésel. O uso de pellets é un factor que favorece o proceso dende varios 
puntos de vista: 
 

 Acceso a unidades uniformes para a carga do depósito.  
 

 Aseguramento do grao de humidade. Menos do 10%. Que asegura a 
rendibilidade. 
 

 Tamaño de silos menores que para astilla. 
 

 Prezos de mercado con posibilidade de acordos de mercado a cinco anos 
vista. 
 

 Produto non vinculado ao IPC de enerxía. En dous anos creceu un 20%. 
 
No caso do recurso mediante explotación de residuos agrarios debemos ter en conta: 
 

 Quilogramos de produción diaria con equipos de traballo. 7.400 kg. 
 

 Dependencia de equipamento de maquinaria diferente da produción 
industrial. 
 

 Man de obra de traballo diferente do sector mineiro. 
 

 Falta de dispoñibilidade de recursos en forma de cultivos enerxéticos. 
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  FÍSICOS FÍSICO-QUÍMICOS BIOLÓXICOS TERMOQUÍMICOS 

PROCESOS quebrado 
moenda 
densificación 

pirolisis 
gasificación 

fermentación 
d. anaerobia 

extracción 
fisico-quimica 

PRODUTOS leñas 
astillas 
briquetas 
pellets 
serrin 

carbon 
gas síntesis 
aceites 
gases combustibles 

etanol 
biogas 

aceite 
esteres 

APLICACIÓNS 

calefación 
electricidad 

calefacción 
electricidad 

transpote 
calefacción 
industrial 
electricidad 
quimica 

transporte 
industria 
quimica 

Fonte: CIEMAT. 2012. 
 
Para a toma de decisións os valores de prezos de referencia do mercado que 
tomamos son: 
 

 Gasóleo: 0,71 euros /litro. 
 Valor de mercado do pellets: 210 € / tonelada + IVE. (clasificación nivel 100). 
 Valor de mercado de óso de oliva: 170€ / tonelada + IVE. 
 Valor de mercado de calidade G30: (25% de humidade), 115 €/tonelada + 

IVE. 
 Oliveira /enriba: 120 € Tonelada + IVE. 

 
O Cal ten o seu reflexo nun factor de valoración enerxético de: 
 

 0,111 Gasóleo €/KW.h 
 0,043 Pellet €/KW.h 
 0,034 Óso €/KW.h 
 0,028 Astilla €/KW.h 
 0,024 Oliveira/enriba €/KW.h 

 
O pellets de nivel 100 é capaz de asegurar un aproveitamento de caldeira dun 90%, 
cun nivel de uso de 900 horas ano. O que pode chegar a xerar un aforro de ata un 
59% con respecto ao Diésel. (IDEA 2013). e un 510,7% en relación a unha instalación de 
electricidade. 
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GASOLEO 
CONVENCIONAL  

€ 

GASOLEO 
BT  
€ 

GN 
CONVENCIONAL  

€ 

GN 
CONDENSACION 

€ 

B.PELLETES 
€ 

B. ÓSO 
€ 

ESTUFA 
LEÑA 

€ 

ELECTRICIDADE 
€ 

GASOLEO 
CONVENCIONAL 0 -13 -10 -22 -74 -84 -96 188 

GASOLEO BT 13 0 2 -9 -61 -71 -84 201 

GN 
CONVENCIONAL 10 -2 0 -12 -64 -74 -86 199 

GN 
CONDENSACION 22 9 12 0 -52 -62 -74 210 

BIOMASA PELLETS 74 61 64 52 0 -10 -22 262 

BIOMASA ÓSO 84 71 74 62 10 0 -12 272 

ESTUFA LEÑA 96 84 86 74 22 12 0 285 

ELECTRICA -188 -201 -199 -210 -262 -272 -285 0 

Fonte: IDEA. 2013. 
 
Neste sentido, debemos ter en conta a dispoñibilidade de recursos enerxéticos de 
Ourense. Del análise da nosa área de traballo debemos destacar que os valores de 
uso son recursos forestais, forestar menor, ou outros residuos agrarios. 
 
Os valores dos recursos dispoñibles indícannos estes resultados: 
 

RECURSO HUMIDADE  
% 

PCI  
(Kj/Kg) 

PCI  
(Kcal/Kg) 

PCI 
(KW.h/Kg) 

GASÓLEO - 41.800 10.000 11,61 

LEÑA, 
RAMAS, 
SARMENTO 

0 
20 
40 

19.353 
15.006 
10.000 

4.630 
3.590 
2.392 

5,38 
4,17 
2,78 

ÓSO DE 
OLIVA 

7 
12 

19.000 
18.000 

4.545 
4.306 

5,28 
5,00 

ORUJO DE 
UVA 12 15.884 3.800 4,42 

CASCASE 
DE 
AMÉNDOA 

0 
10 
15 

18.559 
16.469 
15.424 

4.440 
3.940 
3.690 

5,16 
4,57 
4,28 

PALLA DE 
CEREAL 

0 
10 
20 

17.138 
15.173 
13.209 

4.100 
3.630 
3.160 

4,76 
4,21 
3,67 

 
Fonte: CIEMAT 2012.  
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 PODER CALORICO CONSUMO POR 
1Kg DE VAPOR 

CUSTE 
UNITARIO 

CUSTE PARA 
PRODUCIR  1Kg 
VAPOR 

CUSTE PARA 
PRODUCIR 100Kg 
DE VAPOR/H 

ÓSO DE OLIVA 6300 Kcal/Kg 0,1 Kg 0,125 €/Kg 0,01 € 1,30 € 

SIMIENTES 4500 Kcal/Kg 0,14 Kg 0,18 €/Kg 0,03 € 2,50 € 

PELLETS 4200 Kcal/Kg 0,16 Kg 0,20 €/Kg 0,03 € 3,20 € 

LEÑA 3600 Kcal/Kg 0,18 Kg 0,24 €/Kg 0,04 € 4,30 € 

METANO 8500 Kcal/mᶾ 0,76 mᶾ 0,80 €/mᶾ 0,06 € 6,10 € 

GASOLEO 8550 Kcal/lt 0,078 lt 1,20 €/lt 0,09 € 9,40 € 

G.P.L. 6300 Kcal/lt 0,10 lt 1,04 €/lt 0,13 € 13,30 € 

Fonte: CIEMAT 2012. 
 
Neste sentido, no noso estudio, para cubrir a demanda de gasóleo do sector 
determínanos que sería necesario dispoñer de preto de 36.000.000 quilos de pellets. 
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6.3.3 UTILIZACIÓN COMO FONTE ENERGETICA DOS RESIDUOS FORESTAIS 

 
Análise por especies: 
 
Valores para o aproveitamento dos restos de produción de  castiñeiro na provincia de 
Ourense. 
 
Valores de valoración: 
 

 Nivel de humidade tipo: 45 % 
 Custo de transporte medio: 6,27€/T 
 Grupo de especies: Castiñeiro 

 
Sistema de aproveitamento: 
 

 Apeo semi ou mecanizado.Reunión mecanizada. Saca con autocargador do 
material en bruto.  

 Empacado en cargadero. 
 Transporte ata central ou parque de almacenamento.   
 Adecuación do material en central mediante triturado.   

 
Valores de custos: 
 

 Límite máximo do custo a: 20 (€/t) 
 Coeficiente de Curtas actuais (%) 28 
 Biomasa (toneladas totais/ano): 782,70 
 Biomasa (tep totais/ano): 208,64 

 
Custos de dispoñibilidade: 
 

 Custo medio: 17, 95 €/t 
 Custo mínimo: 17 €/T 
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Mapa de repartición de custos de explotación. 

 
 

 
Fonte: IDAE. 2013. 

 
 
 
Valores de optimización: 
 

 Humidade 45% 
 Coeficiente de recollida 65% 
 Custo do combustible 0,86 €/l 
 Custo de transporte a 60 km 6,27 €/t 

 
No caso do Castiñeiro mostra un volume reducido de presenza no espazo forestal e 
polo tanto a capacidade de residuos mostra un insuficiente volume de carga 
xestionada. 
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Especie: Grupo de especies da familia de Eucaliptos. 
 
Sistema de aproveitamento: 
 

 Apeo semi ou mecanizado. Reunión mecanizada. Saca con autocargador do 
material en bruto.Empacado en cargadero. 

 Transporte ata central ou parque de almacenamento. 
 Adecuación do material en central mediante triturado. 

 
Valores de custo: 
 

 Custo medio 17,91€/T 
 Custo máximo 20,00 €/T 
 Custo mínimo 17,00 €/T 

 
Valores de optimización: 
 

 Coeficiente de Curtas actuais: 63 (%) 
 Superficie con biomasa aproveitable (ha) 1379,54 
 Biomasa (tep totais/ano) 340,60 
 Superficie con biomasa aproveitable (ha): 1722 

 
Superficie de aproveitamento da especie en Ourense. Tipo de Eucalipto. 
 

 

 
 
 

Fonte: IDEA. 2013. 
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Especies xerais: restos de forestar. 
 
Valores de optimización: 
 

 Humidade 45% 
 Coeficiente de recollida 65% 
 Custo do combustible 0,86 €/l 
 Custo de transporte a 60 km 6,27 €/t 
 Superficie con biomasa aproveitable (ha): 3879 
 Biomasa (toneladas totais/ano): 443,23 
 Biomasa (tep totais/ano): 126,97 
 Custo medio: 18,15 €/T. 
 Custo máximo: 20,00 €/T. 
 Custo mínimo: 17,00 €/T. 

 
 
BIOMASA DE RESTOS FORESTALES (Biomasa (t/ha·año). 

 
 

 
Fonte: IDEA. 2012.  

 
En xeral o desenvolvemento da xestión da biomasa a partir da xeración de residuos 
podería esixir a dispoñibilidade duns 800.000 árbores para a total cobertura da 
demanda do sector. 
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6.4 UTILIZACIÓN DE CULTIVOS ENERXÉTICOS: 

6.4.1 CARDO 

 
O cardo (Cynara cardunculus L.), pertencente á familia das compostas (Asteraceae), 
é unha especie herbácea perenne, é dicir, que vive máis de dous ou tres anos. 
 
Posúe un sistema radicular pivotante e profundo, formado por varias raíces principais 
orixinadas a partir da raíz inicial que pode alcanzar varios metros, podendo chegar a 
lonxitudes superiores aos 4,5 m. Ao final do primeiro ano de crecemento. A semente 
prodúcese e disemina en verán, recóllese en outono, e pode alcanzar de media os 2,5 
metros de altura do talo. 
 
Producións en espazos de menos de 450 mm. de precipitacións, baixa  notablemente 
a produción. Esta especie require chans lixeiros e profundos, de natureza calcaria e 
con capacidade de retención de auga no subsolo Tolera mal o encharcamiento e 
non é moi sensible á pedregosidade. 
 
As zonas que se mostraron máis aptas para este cultivo en Galicia son as bisbarras 
orensanas de A Limia e Verín, así como as do sur de Lugo como Terras de Lemos ou 
Chantada.  
 
Xa que son zonas de clima mediterráneo. A densidade de sementeira é de 15.000 a 
25.000 pés por hai. A profundidade de sementeira das sementes varía entre 2 e 4 cm.  
É aconsellable dar un pase de rulo posterior á sementeira. 
 
Produtividade: 20 t ao 15% de humidade. A 450 mm. de precipitacións.  
Produtividade: 6 T/ha. de 300 mm. 
Os custos de instalación: 400-500 €/ha. 
Custos de recollida: 180 € de media. 
Duración: 15 anos. 
Vocación de valor agrario. 
 

 
Fonte: CEIMAT.2012. 
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6.4.2 SORGO 

 
O sorgo, Sorghum bicolor (L.) Moench, pertence á ampla familia das gramíneas. 
 
Altura: entre un e dous metros. 
Require un mínimo de: 250 mm. 
Altas producións: 450 a 600 mm. 
 
Por ser unha especie de orixe tropical require para xerminar temperaturas entre 10 e 13 
°C, polo que a súa sementeira se adoita facer 3 ou 4 semanas despois do millo. A 
temperatura ideal para o seu desenvolvemento está en torno aos 30 °C. 
 
As zonas destinadas a pasteiro son as mellores situacións para a súa produción. Existen 
multitude de zonas en Galicia con boa aptitude para o cultivo do sorgo. A densidade 
das plantas recomendada é de 20-30 plantas por m2 cunha separación entre liñas de 
25-30 cm.  
 
En relación aos niveis de rendemento, no intervalo de 450 mm. de precipitacións o 
valor é de 17 T/ha. No caso de 250 mm. de precipitacións o valor é de 12 t/ha. 
 
Custos: 
 

 Custos de instalacións: 450 / 500 € /ha. 
 Custos de recolección: 210/240 €/ha. 

 
 

Mapa de ubicación: 
 

 
Fonte: CIEMAT. 2012. 
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6.4.3 CANA 

Cana "arundo donax", é unha especie de orixe asiática. A altura  é de: 5/6 metros de 
resultado. 
 

 
 

Fonte: CIEMAT. 2012. 
 

A cana apareceu de forma natural en Galicia en ribeiras, cavorcos, bordos de canles 
e lagoas. A miúdo atópase en dunas areentas ou terreos próximos á costa. Mostra un 
alto custo de primeira instalación, e debe estar situada preto de ríos. 
 
Indiferente respecto á natureza do chan, tolera dende chans arxilosos pesados a 
areas soltas e chans pedregosos, require que o substrato teña auga doce (saturación 
no período vexetativo ou abundante reserva de humidade accesible). 
 
Mellora rendemento nos chans moi profundos con elevada humidade pero sen 
encharcamiento superficial, polo menos no período vexetativo, cunha achega hídrica 
permanente por unha capa freática á que accedan as raíces con certo aireamiento 
da parte alta do perfil, é dicir, non pode haber seca edáfica. 
 
A cana común tolera precipitacións anuais de 300 a 4.000 mm. E temperaturas anuais 
de 9 a 28,5 °C e chans con pH de 5,0 a 8,7. O seu crecemento a vai moi favorecido 
pola dispoñibilidade de auga, sendo en terreos pobres e secos moi escasa. Existen 
diversas especies forestais que son indicadoras de terreos aptos son para a cana, 
como poden ser os do xénero Fraxinus, Populus, Salix, Sambucus ou Rubus. O sistema 
de cultivo, a cana pode ser instalada de diferentes formas. As principais son as 
seguintes: 
 
Mediante reprodución vexetativa. Para iso débense plantar no terreo os talos, ben 
sexa os nós ou o talo enteiro, e así conséguese a implantación do cultivo. Previamente 
débese realizar un arado do terreo con liñas separadas 90 cm. entre si. Posteriormente 
realízase o soterramiento dos talos entre 20 e 40 cm. de profundidade para que a 
partir de aí se instale o cultivo. 
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As productividades medidas son moi variables en función da dispoñibilidade hídrica. 
Por ese motivo, en zonas de precipitacións escasas da orde de 400 mm. anuais 
obtéñense producións da orde de 5 t. materia seca por hectárea e ano. Con 
precipitacións menores chegan a impedir un correcto desenvolvemento do cultivo.  
En terreos óptimos para a especie, como se dan en determinadas situacións en 
Galicia, chéganse a obter productividades de 35 t/ha ano. 
 
O cultivo da cana a grande escala presenta as seguintes vantaxes: 
 

 É un cultivo perenne que unha vez instalado pode dar producións durante máis 
de 15 anos, cunha elevada capacidade de reprodución vexetativa. 

 Baixo custo de mantemento anual. 
 Ten unha doada mecanización nos labores de obtido. 
 A súa produtividade en terreos aptos é moi elevada. 
 Como principais inconvenientes hai que destacar: 
 Os seus custos de instalación son elevados ao ser escasamente mecanizables. 
 Pode sufrir frecuentes danos por cabalos, vacas, etc. 
 En Galicia a súa mellor adaptación prodúcese en terreos de grande valor para 

cultivos máis rendibles como a vide, ou de grande presión urbanística. 
 Os terreos de mellor adaptación para esta especie en Galicia caracterízanse 

polo seu elevado minifundismo e a súa escasa vocación agraria. 
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 6.4.4 EUCALIPTO NITENS 

O eucalipto nitens, Eucalyptus nitens Maiden, é unha mirtácea orixinaria de Australia 
que foi introducida en Galicia en tempos recentes polo seu alto crecemento en 
condicións adversas de frío e de chans. 
 
A súa codia ten unha coloración que pode ser gris marronácea, branca ou 
amarelenta e pódese separar do madeiro en tiras. 
 
Presenta acusadas diferenzas entre as follas novas e as adultas: as follas novas 
presentan unha disposición oposta. O bordo é enteiro, con verde agrisado (glauca), 
sésiles de 17 cm de lonxitude e 8 mm de ancho. As adultas teñen unha disposición 
alterna, son lanceoladas, acuminadas, inclinadas ou patentes, de cor verde lustrosas, 
grosas de 15-25 cm de lonxitude e de ancho entre 1,5-2 mm. 
 
As inflorescencias atópanse en umbelas (en grupos de 7), pedúnculos estreitos planos 
ou angulosos (de 3 mm de ancho), de 6-15 mm de lonxitude. As flores son ovoides ou 
cilíndricas, glaucas e pruinosas, de 5-7 mm de lonxitude e de 3-4 mm de diámetro. As 
flores son brancas ou cor crema. Posúe un opérculo en forma de cono, que se 
encarga da protección das flores. Os froitos son cilíndricos ou ovoides, sésiles, de 
pequeno tamaño con 4-7 mm de lonxitude e 4-6 mm de diámetro. Grans bimórficos, 
lineais ou cúbicos. 
 

ESPECIES T. MEDIA 
MÁX 

T. MES MÁIS 
CÁLIDO 

T. MEDIA 
MÍN 

T. MES MÁIS 
FRÍO T.MÍNIMA 

E. GLOBULUS 18-23 4 °C -4 °C 500-1.500 mm 0-5 

E. NITENS 21-24 °C -2+2 °C -10 °C 750-1250 mm 50-150 
E. 
DELEGATENSIS 

21 °C 0 °C -9 °C 2500-3500 
mm 

10-100 

E. OBLIQUA 27-32 °C 2 °C -9 °C 2500-3500 
mm 

10-100 

E. 
DALRYMPLEAN
A 

27 °C 0 °C -11 °C 875-1400 mm 20-100 

Fuente: CIEMAT. 2012. 
 
Esta especie caracterízase entre outras cousas por poder alcanzar grandes dimensións 
ao poder chegar a alturas entre 40-60 m aproximadamente (pode chegar a ter 90 m) 
e diámetros de ata 1-2 m. 
 
Mentres que as baixas temperaturas e as xeadas constitúen as principais limitacións 
para o cultivo de E. globulus en Galicia, soportando dificilmente máis de 10 días de 
xeadas ao ano, E. nitens é resistente ao frío, soportando xeadas de ata -12 °C e máis 
de 50 días de xeada e mesmo nevadas. E. nitens tamén parece mellor adaptado para 
resistir os ataques do goníptero, os danos da cal sobre E. globulus en estacións 
adversas foron moi prexudiciais. 
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Ademais de soportar temperaturas moi baixas, o eucalipto nitens tamén pode vivir en 
terreos áridos e secos. En canto á pluviosidade necesita entre 750 e 1.250 mm en 90-
140 días, aguanta nevadas de moderadas a fortes, cun número de xeadas dende 50-
90 chegando mesmo a 122 días. 
 
Pode soportar chans dende arxilosos, limosos húmidos, podzois, permeables, etc. Aínda 
que o seu óptimo son chans ben drenados e moderadamente fértiles. 
 
Esta especie parece máis adaptada ás condicións das bisbarras interiores de Galicia 
como son a Meseta Central e a Montaña Nororiental, mostrando bos crecementos en 
ensaios realizados na Terra Chá e Fonsagrada. Para E. nitens márcanse uns límites de 
altitude entre 600-1.200 m. 
 
O obxectivo da eliminación da matogueira previa á plantación é conseguir que a 
planta teña a menor competencia posible durante os dous primeiros anos, tanto polos 
nutrientes do chan coma pola luz. 
 
Canto mellor sexa a calidade do terreo maior interese hai que poñer no control previo 
da vexetación de competencia e no posterior á plantación, posto que a calidade de 
estación beneficiará tanto aos eucaliptos coma a outras plantas competidoras. 
 
A roza pódese realizar mediante diversos métodos: 
 

 mecánico, 
 manual 
 químico. 

 
É preferible a utilización de medios mecánicos xa que reducen os custos fronte aos 
outros métodos 
 
A plantación desta especie realízase entre outubro e principios de marzo e xeralmente 
realízase de forma manual. 
 
O marco de plantación é variable en función da finalidade perseguida.  Cando a 
finalidade é o cultivo enerxético empréganse marcos de plantación de 1x0,5 m, 1 x 1 
m, 2 x 1 m, se ben é necesario afondar aínda máis no estudio do marco óptimo co fin 
de abaratar custos de instalación e seguir obtendo o máximo de produción.  Débese 
ter en conta que o máximo de produción da especie se sitúa entre os 5 e os 10 anos. 
 
Durante a plantación é importante a realización do subscritor para potenciar o 
crecemento e desenvolvemento da planta. O tipo de abono que se adoita utilizar son 
abonos complexos 8-24-16 (N, P, K) en presentación granulada. 
 
Os custos de instalación deste cultivo, seguindo o esquema silvícola tradicional -roza, 
preparación do chan, subscritor localizado e plantación-, varía entre 1.000 e 1.400 
€/ha. 
 
Os resultados expresados en m3/ha ano mostran un crecemento total moi elevado, 
considerando que con 3 anos de idade xa mostra un crecemento medio de 14 
m3/ha/año. 
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Os custos de instalación de E. nitens a marcos de 1x0,5 m son máis elevados debido ao 
número de plantas e ao maior custo de plantación. Malia a escaseza de experiencias 
a grande escala, os custos deste tipo de plantacións cífranse para terreos medios en 
Galicia entre 3.400 e 4.000 €/ha. 
 
A inexistencia de maquinaria específica para a colleita con destino enerxético 
provoca dificultades na transformación do produto, encarecendo o seu procesado, 
como sucede no caso de cultívoos de cana e do eucalipto. 
 
Mapa Piñeiro varias especies. 2013. 
 

 
 

Fonte: IDEA. 2013. 
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6.4.5 PINO 

 
Sistema de aproveitamento 
 

 Apeo semi ou mecanizado. Reunión mecanizada. Saca con autocargador do 
material en bruto.  

 Empacado en cargadero. 
 Transporte ata central ou parque de almacenamento. 
 Adecuación do material en central mediante triturado. 
 Límite máximo do custo a considerar(€/t) 20 

 
Valores de rendibilidade 
 

 Coeficiente de Curtas actuais (%) 34 
 Humidade 45% 
 Coeficiente de recollida 65% 
 Custo do combustible 0,86 €/l 
 Custo de transporte a 60 km 6,27 €/t 
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6.5 BANCO DE CONSERVACIÓN/HÁBITAT. 
 

6.5.1 CAPITAL NATURAL 

 
Hai 20 anos o primeiro Cumio da Terra en Río de Janeiro enfocouse na importancia do 
medioambiente e dos servizos que proporciona (colectivamente indicados como 
"Capital Natural" da Terra) para preservar a existencia humana. O Capital Natural 
inclúe os bens naturais da Terra (chan, aire, auga, flora e fauna) e os servizos dos 
ecosistemas derivados, que fan posible a vida humana.  
 
Os bens e servizos provenientes do Capital Natural teñen un valor de miles de millóns 
de USD cada ano e proporcionan alimentos, fibras, auga, saúde, enerxía, seguridade 
climática e outros servizos esenciais para todos. Ningún destes servizos, nin o stock de 
Capital Natural que os produce, son axeitadamente valuados en comparación co 
capital social e financeiro. Aínda que sexan fundamentais para o noso benestar, o seu 
uso diario pasa case inadvertido no noso sistema económico. Utilizar o Capital Natural 
deste xeito non é sustentable. O sector privado, gobernos, e sociedade, debemos día 
con día comprender e darnos conta do uso do Capital Natural, recoñecendo o 
verdadeiro custo do crecemento económico e do benestar humano de hoxe e mañá. 
 
O Capital Natural é parte dos "bens comúns globais" e trátase en gran parte como un 
"ben" gratuíto. Por esta razón, os gobernos deben actuar para crear un marco 
regulatorio e incentivar ao sector privado para actuar de xeito responsable con 
respecto ao seu uso sostible. Buscando a interiorización dos custos ambientais. O 
desenvolvemento da iniciativa do Banco Mundial, Alianza Mundial da Contabilidade 
da Riqueza e Valoración dos Servizos dos Ecosistemas (WAVES polas súas siglas en 
inglés) convértese nunha arma para a análise dos valores naturais en uso. 
 
É obvio que na natureza se producen cambios aínda sen mediar actividade humana; 
losecosistemas non son estáticos. O punto de vista 'duro' do desenvolvemento 
sustentable non esixe quelos ecosistemas mantéñanse sen cambios, ou que os seres 
humanos non os alteren, senón másbien que existan algúns límites que deben ser 
respectados nas devanditas alteracións para noperder a capacidade de 
autorregulación dos ecosistemas. 
 
No caso da minaría debemos afrontar as súas peculiaridades e en concreto o proceso 
de extracción, procesamento e uso dos minerais en xeral, polos seus efectos a nivel 
local. Aínda así podemos atopar exemplos de beneficios directos, como por exemplo 
operacionesmineras en áreas anteriormente degradadas que no novo proceso son 
recuperadas, oespecies raras de morcegos que sobreviven por que os antigos túneles 
das minasreemplazan o hábitat orixinal destruído polos seres humanos.  Parte da 
floraexistente na península de Cornwall, no Reino Unido, debe a súa presenza á 
mineríaque levouse a cabo no lugar dende a época dos romanos. No caso de minas, 
fundicións, refinarías, centros de reciclaxe e vertedoiros máis modernos,puede existir 
unha diminución importante do dano ao capital natural por unidade con respecto ao 
pasado. Non obstante, a crecente demanda de minerais tambiénsignifica que a 
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produción total é maior e deste modo, é posible que o dano estéaumentando en 
termos absolutos. No pasado os efectos da minaría mostraron problemas de xestión, un 
exemplo dende 1980, Estados Unidos tivo un programa, "o superfondo" administrado 
pola Axencia de Protección do Medio (EPA, pola súa sigla en inglés)para localizar, 
investigar e limpar os depósitos de escouras máis perigosas. Na rexión 
deClark'sForkRiver, en Montana, por exemplo, onde a minaría de ouro e prata 
comezou a fins do século XIX e continuou ata mediados de 1950, calcúlase que as 
medidas derehabilitación doadamente ascenden a US$1.000 millóns. A limpeza da 
minaSummitville, Colorado, é probable que custe aproximadamente US$225 millóns e 
a minade cobre Yerington en Nevada alcance unha cifra próxima aos US$200 millóns. 
O Centro de Políticas Mineiras (Mineira Policía Center), organización non 
gobernamental (ONG) con sede en Estados Unidos, sinala que custará US$50 a 60 mil 
millóns limpar os recintos de minas abandonadas só en Estados Unidos. O mundo 
empresarial mineiro reaccionou asumindo os conceptos de medio, un exemplo no 
ámbito internacional, por exemplo, o ICME(Consejo internacional sobre Metais e 
MedioAmbiente) definiu unha Carta Ambiental, que fueelaborada e aprobada polos 
seus membros. 
 
Sen dúbida, o nivel de actuación clave é a nivel 'local', o método e o grao de 
interacciónentre a empresa, as autoridades locais e lacomunidad pode ser vital para 
o éxito do proxecto. 
 
Un exemplo na mina Lisheen en Irlanda, a empresa AngloAmerican, pasou cinco anos 
reunindo informaciónde base e comunicándose con grupos importantescon o fin de 
deseñar un proxecto que fose aceptablepara todos e cumprise cos requisitos 
legales.Desde a súa orixe, a especie humana dependeu, para o seu desenvolvemento 
e evolución cultural, dos servizos que a biosfera e os seus ecosistemas lle brindaron. 
Mesmo as sociedades modernas, industrializadas, dependemos da actividade dos 
ecosistemas que existiron no Carbonífero (fai 300 a 360 millóns de anos) e que 
produciron a materia orgánica de onde proveñen os combustibles fósiles, base do 
desenvolvemento económico da humanidade nos últimos dous séculos.  En 
consecuencia, a humanidade segue sendo, polo menos en primeira instancia, 
totalmente dependente da existencia dos servizos ecosistémicos e do acceso a estes. 
 
Interactuar normalmente con dous grandes tipos de ecosistemas: os naturais como as 
selvas, os bosques, os manglares, os arrecifes, etc., e os ecosistemas antropizados, 
modificados pola nosa especie, como son os campos agrícolas, as plantacións 
forestais, os sistemas de acuicultura e en certa forma tamén os centros urbanos. Estes 
ecosistemas, xunto coas especies que os constitúen e a súa variación xenética, é ao 
que chamamos biodiversidade. 
 
Unha nación integra o seu patrimonio con varios tipos de capital. O máis conocidoes o 
capital económico (o que normalmente entendemos como "riqueza"), do cal forma 
parte a infraestrutura do país (financeira, industrial, agrícola, de comunicacións, de 
xeración e distribución de enerxía, etc.); existen tamén o capital humano en termos do 
seu número, estado de saúde, nivel de educación e capacitación profesional e 
integración social; o capital cognoscitivo representado polas institucións educativas, e 
a capacidade de xerar nova información, de sintetizala e almacenala. Nas últimas 
décadas e como resultado da influencia de economistas de vangarda, se incorporou 
o concepto de capital natural como o conxunto de ecosistemas, tanto os naturais 
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como os manexados pola humanidade, que xeran bens e servizos e son perpetuables 
xa sexa por si mesmos ou polo manexo humano.  Algunosautores inclúen neste último 
tipo de capital outros bens naturais como os hidrocarburos e os minerais. 
 
A idea tivo capacidade abonda de convencimientoal grao que xa o Banco Mundial 
calcula na actualidade as taxas reais de aforro dun país tomando en conta a 
extracción e deterioración dos recursos naturais e os danos ecolóxicos producidos 
pola actividade humana, aínda que polo momento se enfoca soamente aos danos 
causados polas emisións de bióxido de carbono. 
 
Tradicionalmente o produto interno bruto (PIB) calcúlase sobre a base de losflujos 
económicos dun país, e solo reflicte un punto fixo dunha tendencia de longo prazo; é 
polo tanto incapaz de describir o futuro do benestar dun país.  Deste xeito o PIB non 
toma en conta o enorme valor que representa a natureza, un valor do que depende a 
nosa vida. 
 

 
 
Toda modificación dun ecosistema natural para atender necesidades 
humanasconlleva unha transacción. Por exemplo, un país pode incrementar a súa 
produción de alimentos para atender as necesidades alimentarias da súa poboación 
convertendo os ecosistemas naturais en sistemas agrícolas; pero esta conversión para 
obter un ben ou servizo terá como resultado unha redución na provisión doutros 
servizos de igual importancia, como son a provisión de auga, a regulación de 
inundacións e azolves ou o control da desertización. As políticas que propiciaron tales 
transformacións dos ecosistemas naturais nunca tomaron en conta o custo social de 
longo prazo. En boa medida, o estudio do Millennium Ecosystem Assessment (ma 2005) 
motivou o interese de diversos países en facer a análise destes custos transaccionais 
nas súas decisións de políticas públicas; estas análises empezan a realizarse cada vez 
máis en forma cotiá e todas as estatísticas indican que esa tendencia aumentará moi 
notablemente nas seguintes catro ou cinco décadas. 
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As grandes tendencias de actuación a nivel mundial podémolas referenciar en 
exemplos como os indicados no Instituto Internacional para o Desenvolvemento 
Sostible (IISD) que contribúe ao desenvolvemento sostible mediante a mellora de 
recomendacións de políticas sobre o comercio internacional e a inversión, a política 
económica, o cambio climático e a enerxía, e xestión do capital natural e social, así 
como o papel facilitador das tecnoloxías da comunicación nestas áreas. É dicir, 
márcase a innovación como o factor de mellora dos ecosistemas. 
 
Un exemplo claro da evolución e compromiso do sector, podémolo atopar no informe 
emitido polo Grupo de Desenvolvemento de Estratexias Sostible do Banco Mundial 
baixo o Contrato No. 7162315, titulado "Modelo de acordo de Desenvolvemento 
Mineiro - Equipo de Transparencia." Consiste principalmente nunha análise detallada 
da Comisión de Dereito Internacional do Colexio de Avogados do modelo de minaría. 
O MMDA foi preparado baseándose nunha análise detallada de varias ducias de 
acordos de desenvolvemento de minas existentes, e despois dun proceso 
considerable de consultas coas partes interesadas e expertos en dereito e política da 
minaría en moitos países. Este informe consta de catro documentos. O primeiro é este 
resumo executivo e a táboa de contido. O segundo é un "Equipo", que establece 
cada unha das seccións ou capítulos da MMDA, cunha breve descrición do seu 
obxecto e as cuestións que está deseñado para facer fronte o problema. 
 
Dado que a industria mineira moderna produce máis de 100 produtos diferentes, cada 
un coa súa propia xeoloxía característica, os procesos de produción, os mercados e a 
economía, e porque os países varían enormemente nos seus niveis de medidas 
xurídicas, normativas e o desenvolvemento regulamentario, que pode moi ben ser 
pouco práctico ou mesmo perniciosa tratouse de desenvolver un contrato de forma 
que cobre todo en tódalas partes. 
 
A ninguén lle escapa que o desenvolvemento do proxecto mineiro con éxito xera 
vantaxes para os investidores mediante a creación de maiores condicións de 
seguridade e estabilidade na inversión. 
 
No exemplo deste acordo marco, preténdese tanto dar voz ás comunidades locais, 
para mellorar aspectos sociais ou crear mecanismos de resolución de conflitos, e 
destácase como unha cuestión importante o grao en que se permite aos investidores 
darlle outros usos aos recursos e a terra dentro da área de concesión. Permitindo o uso 
no dereito mineiro doutras aplicacións caso de concesións forestais, dereitos de pesca, 
a explotación a pequena escala da area ou da grava. Neste sentido ábrese a 
posibilidade de que esteas segundos usos utilícenos os residentes locais. 
 
En relación aos impactos ambientais debemos recordar que as empresas mineiras 
afrontan o diagnóstico de Avaliación Ambiental. Este plan, que está a disposición do 
público, ten como obxectivo a prevención e mitigación ambiental, incluíndo as 
emisións de gases de efecto invernadoiro, a protección da saúde e a seguridade 
pública; e a preservación da calidade e cantidade da auga. Este mecanismo 
minimiza impactos adversos potenciais do proxecto mineiro sobre as persoas que viven 
en e arredor da zona do proxecto, así como as persoas que poderían verse afectadas 
polos corredores ou o procesamento de minerais da mina de transporte. O plan debe 
respectar os costumes da poboación local, e debe evitar o reasentamento 
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involuntario ou o desprazamento de persoas. Recoñecendo os dereitos de propietarios 
da do territorio. 
 
Outro factor de actuación é a contratación das empresasmineras e as súas decisións. 
As decisións de contratación da compañía poden ter un impacto substancial na 
comunidade local e os seus valores sociais e o desenvolvemento económico. 
Contratación de persoal e capacitación de persoal de forma local. 
 
Tales acordos deberían promover o desenvolvemento sostible, mellorar o benestar 
xeneral e a calidade de vida da comunidade local, e respectar os dereitos, os 
costumes, as tradicións e a relixión das persoas afectadas. A empresa debe cooperar 
co Estado e a comunidade para implementar acordos de desenvolvemento 
comunitario e de colaboración local. 
 

 
 
O cálculo da riqueza, incluída o do capital natural, é necesario para soster o 
crecemento. O desenvolvemento a longo prazo é un proceso de acumulación e boa 
xestión dunha carteira de activos que inclúe o capital manufacturado, o capital 
natural e o capital humano e social. 
 
Como o sinalou o premio Nobel Joseph Stiglitz, unha empresa privada xúlgase tanto 
polos seus ingresos coma polo balance, pero a maioría dos países solo compila o 
estado de ingresos e gastos (PIB) e sabe moi pouco sobre o balance nacional. 
 
A outra limitación importante do PIB é a escasa representación do capital natural. A 
contribución total do capital natural como os bosques, os humedales e as terras 
agrícolas non aparece.  A silvicultura é un exemplo: os recursos madeireiros 
contabilízanse nas contas nacionais, pero os demais servizos forestais, como o 
secuestro do carbono e a filtración de aire se pasan por alto.  Polo tanto, o PIB pode 
dar sinais enganosos sobre o desempeño económico e o benestar dun país. 
 
Como resultado, estanse a deteriorar os ecosistemas de todo o mundo, e con eles, a 
capacidade de avalar o benestar humano e o crecemento económico sostible. O 
capital natural é un activo esencial, especialmente para os países en 
desenvolvemento, onde constitúe unha parte significativa (36%) da riqueza total. 
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O concepto de contabilizar o capital natural estivo presente dende hai máis de 30 
anos. Ata a data, non obstante, o avance do pensamento conceptual á aplicación 
práctica da valoración do capital natural foi lento. 
 
A contabilidade do capital natural abrangue os tres piares do desenvolvemento 
sostible e permite que o mundo supere o enfoque no PIB para centrarse en todos os 
bens que un país necesita para o seu crecemento e benestar a longo prazo. 
 
Un paso importante cara ao logro desta concepción deuse coa adopción pola 
Comisión de Estatística das Nacións Unidas do Sistema de Contabilidade Ambiental e 
Económica Integrada (SCAEI). Este sistema proporciona un método 
internacionalmente acordado para dar conta dos recursos materiais naturais, como os 
minerais, a madeira e a pesca. 
  
Na actualidade, moitos países queren levar a contabilidade do capital natural máis 
alá dos recursos materiais aprobados polo SCAEI como a madeira, para incluír os 
servizos proporcionados polos ecosistemas e outros recursos naturais que non se 
negocian ou comercializan, e polo tanto son máis difíciles de medir. Iso inclúe os 
servizos que regulan os ecosistemas, como os bosques para a polinización e os 
humedales para a redución do impacto das inundacións.  Non obstante, a falta de 
metodoloxías acordadas internacionalmente para a contabilidade dos ecosistemas 
segue sendo un grande obstáculo. 
 
O Grupo do Banco Mundial puxo en marcha a Alianza Mundial da Contabilidade da 
Riqueza e Valoración dos Servizos dos Ecosistemas (WAVES) para fomentar a 
contabilidade do capital natural a nivel internacional. Esta alianza ten como obxectivo 
promover o desenvolvemento sostible, garantindo que as contas nacionais que se 
utilizan para medir e planificar o crecemento económico inclúan o valor dos recursos 
naturais.  
 
Os obxectivos de WAVES son: 
 

 Axudar aos países a adoptar e aplicar as contas que son relevantes para as 
políticas e compilar un conxunto de experiencias. 

 Desenvolver unha metodoloxía de contabilidade dos ecosistemas. 
 Establecer unha plataforma mundial para a capacitación e o intercambio de 

coñecementos. 
 Crear un consenso internacional en torno á contabilidade do capital natural. 

 
Dende a posta en marcha de WAVES na Convención de Diversidade Biolóxica de 2010 
en Nagoya, Xapón, avanzouse en fortalecer a alianza e comprobar a viabilidade da 
contabilidade do capital natural en cinco países. Cada país está a desenvolver un 
plan de traballo detallado antes da implementación. 
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Fonte: FSC 2013. 

 
 
Esta estrutura de protección do medio nace nun momento onde os cidadáns cada 
vez esixen máis ás empresas en materia de defensa do medio. O Forest Stewardship 
Council (FSC) presentou recentemente un estudio que recollía datos achegados polos 
consumidores sobre a súa actitude cara ás marcas sostibles. O espectro de 
consultados abrangueu usuarios de 11 países. O obxectivo do informe é perfilar os 
valores ecolóxicos e os hábitos de compra dos consumidores en xeral no escenario 
internacional, investigar a lealdade cara ás marcas verdes, observar a influencia das 
marcas con fins de lucro na compra de produtos certificados FSC e analizar as 
barreiras que impiden un comportamento ecolóxico. 
 
As conclusións solicitadas, demostran que moitos dos consumidores mundiais asignan 
grande parte da responsabilidade de resolver a crise ambiental mundial ás empresas, 
dado que o 80% deles asegurou estar de acordo con que sexan as compañías as que 
asuman a responsabilidade de solucionar o problema do medio. 
 
Por outro lado, o estudio revelou outros aspectos interesantes: 
 

 A maioría dos consumidores están preocupado pola contaminación ambiental 
e o cambio climático global, e cren que poden marcar a diferenza 
aumentando o seu gasto en produtos ecolóxicos. Máis do 80% dos 
consumidores cualificaron a contaminación do medio e o cambio 
climático/quentamento global como asuntos que lles causan gran 
preocupación. 
 

 Os consumidores responden á súa preocupación pola contaminación e o 
cambio climático actuando de forma ecolóxica. A motivación para esta 
actitude é máis alta se o comportamento ecolóxico pode ser doadamente 
incorporado á vida cotiá.  
 

 Pola contra, as accións ecolóxicas son menos probables se o consumidor ten 
que inverter tempo e enerxía en levalas a cabo. 
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 Dende unha perspectiva global, a maioría dos consumidores pensa que as súas 
compras poderían marcar a diferenza e moitos teñen intención de  aumentar o 
seu gasto ecolóxico no próximo ano. Así mesmo, a maior parte das respostas 
dadas revelaban a intención dos usuarios por pagar máis por produtos 
ecolóxicos e o seu rexeitamento a cambiar unha marca verde por outra que 
non o é. 

 
En resposta a estas inquietudes que solicitan os cidadáns e a sociedade en xeral, xerou 
o nacemento dunha forma de traballo e de acción política e económica-empresarial 
que pretenden dar resposta a esas esixencias de interiorización dos custos das 
empresas. Todas estas novas metodoloxías agrupáronse baixo o paraugas dun 
movemento económico chamado Capital natural. A contabilidade do capital natural 
é unha iniciativa que se está a adoptar dende a UE como ferramenta de 
conservación dos recursos ambientais. Medir as existencias de capital natural, as 
tendencias de degradación ambiental ou a mellora e o fluxo de servizos dos 
ecosistemas, en definitiva, facer as contas de capital natural pode apoiar á 
formulación de políticas de conservación dos nosos recursos.  Doutro lado a ONU 
desenvolveu unha Sistema de contabilidade ambiental e económica integrada 
(SCAEI), que contén os conceptos acordados a nivel internacional, definicións, 
clasificacións e regras contables e mesas para a elaboración de estatísticas 
comparables a nivel internacional sobre o medio e a súa relación coa economía. Na 
UE tamén se desenvolveu un marco experimental xeral de contabilidade de capital 
natural que se basea nas contas de capital dos ecosistemas simplificados para aplicar 
para Europa. 
 

 
Fonte: European Environment Agency 
 
O concepto de Capital Natural formalízase a principios dos anos 90 ' s. Un dos primeiros 
traballos que se coñecen estivo a cargo de Robert Constanza e Herman Daly (1992), 
no que se define Capital Natural como todos os stocks da natureza que producen un 
fluxo sostible de valiosos bens e servizos útiles ou renda natural ao longo do tempo.  
Por exemplo, unha reserva ou poboación de árbores ou peixes provén un fluxo ou 
unha produción anual de novas árbores ou peixes. A reserva que produce o fluxo 
sostible é a Capital Natural. 
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Estes servizos dos que falan Constanza e Daly, foron definidos por Gretchen Daily en 
1997 como Servizos de Ecosistémicos, que son todas aquelas condicións e procesos 
mediante os cales os ecosistemas naturais e as especies que os conforman, sosteñen e 
satisfan as necesidades e o benestar humano. Con estas definicións, e durante este 
mesmo ano, Constanza xunto con outros autores publicaron "The value of world 'seco 
ystem services and natural capital", un dos traballos pioneiros no tema de valorización 
dos servizos ecosistémicos. 
 
Para isto, os autores realizaron a estimación do valor económico de 17 servizos 
ecosistémicos en 13 biomasas a nivel global. Os resultados suxiren que, en xeral, os 
ecosistemas xeran preto de 33 trillóns de dólares/ano. Esta estimación baseouse en 
múltiples fontes de información, como custos de produción, oferta-demanda e a 
cuantificación dun servizo nunha área determinada coa súa representatividade a 
nivel global. 
 

 
 
Fonte: Mapa Global do valor dos servizos de ecosistémicos. Constanza et al. 1997. 
Nature (387) 253-260. 
 
Por tanto a definición de Capital natural como Extensión da noción económica de 
capital (medios de produción manufacturados) a bens e servizos ambientais. Fai 
referencia a unha reserva (por exemplo, un bosque) que produce un fluxo de bens 
(por exemplo, novas árbores) e de servizos (por exemplo, captura de carbono, control 
da erosión, hábitat).EEA 2012. 
 
Establecéronse catro funcións principais do Capital Natural: 
 

1. Provisión de recursos para a produción: as materias primas que se converten en 
alimentos, combustibles, metais, etc. 

2. Absorción dos residuos da produción: procesos da produción e disposición dos 
bens de consumo. 

3. Soporte das funcións para a vida: regular e producir o clima, variabilidade do 
ecosistémica, protección contra rayor UV, etc. 
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4. Servizos de esparexemento: contribuír ao benestar humano (beleza escénica 
de áreas naturais). 

 
Estás funcións están directamente relacionadas co benestar humano, polo que o 
mantemento da integridade dos ecosistemas se fai esencial para o desenvolvemento 
do home. Neste sentido, o traballo de Gómez-Baggethun e de Groot (2007) establece 
que o Capital Natural non debe ser definido soamente como un stock ou agregación 
de elementos, que compoñen a estrutura dos ecosistemas, senón tamén dende o 
entendemento dos procesos e interaccións entre estes (funcionamento do 
ecosistema), que determinan a súa integridade e resiliencia ecolóxica. Actualmente, 
co estudio da Economía dos Ecosistemas e a Biodiversidade (TEEB-The Economy of 
Ecosystem and Biodiversity) que se vén desenvolvendo dende 2007, estableceuse que 
o concepto de Capital Natural non pode ser visto soamente dende o punto de vista 
da ecoloxía e a economía, senón que tamén debe ser comprendido en termos sociais 
e culturais. 
 
Para o noso estudio debemos considerar como exemplo os valores dos recursos 
forestais, os bosques,que cobren un terzo da superficie terrestre do 
planeta.Proporcionan materias primas, contribúen a conservar a biodiversidade e os 
recursos hídricos, protexen as terras e axudan a mitigar o cambio climático.Los 
bosques están sometidos a unha explotación intensa, pero están a levar a cabo 
esforzos importantes para conseguir unha explotación e unha xestión sostible dos 
recursos forestais. 

 

 
Fonte: FAO 2005. 

 
A partir da información facilitada pola FAO, a área de bosque total en 2005 calculouse 
en pouco menos de 4 000 millóns de hectáreas, é dicir o 30 por cento das terras 
mundiais. Iso equivale a unha media de 0,62 hectáreas de bosques per cápita. 
 
Calcúlase que os bosques do mundo almacenan 283 gigatoneladas (Gt) de carbono 
tan só na súa biomasa e 638 Gt no conxunto do ecosistema (ata 30 cm por debaixo 
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do nivel do chan). Os bosques conteñen pois máis carbono que toda a atmosfera. 
Aproximadamente, a metade do carbono está na biomasa forestal e a madeira 
morta, e a metade nos chans e a follaxe. O carbono na biomasa forestal descendeu 
en África, Asia e Sudamérica no período 1990-2005, pero aumentou nas demais 
rexións. No conxunto do mundo, as existencias de carbono na biomasa forestal 
descenderon en 1,1 Gt cada ano, a causa da constante deforestación e a 
degradación forestal, en parte compensada pola expansión dos bosques (incluídas as 
plantacións) e por un aumento nas existencias en formación por hectárea nalgunhas 
rexións. 
 
En conclusión, progresouse considerablemente cara á inversión da tendencia xeral 
decrecente da área de bosque, e diversas variantes relativas ás dimensións dos 
recursos forestais non presentan tendencias negativas senón mesmo unha tendencia 
positiva nalgúns países e rexións. Non obstante a deforestación, incluíndo a conversión 
de bosques en terras de cultivo, prosegue a un ritmo alarmante. É preciso facer 
grandes esforzos para que a tendencia xeral sexa positiva ou estable en todas as 
rexións. 
 
 

 
 

 
Á primeira vista, as cantidades de biomasa e carbono parecen corresponder 
simplemente á extensión dos bosques e ás súas existencias en formación. Unha análise 
máis significativa é posible no contexto do ciclo mundial do carbono, o cambio 
climático e os correspondentes acordos internacionais, como a Convención Marco 
das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (CMNUCC). Como a metade do peso 
en seco da biomasa é carbono (IPCC, 2003), a seguinte análise refírese implicitamente 
á biomasa. Respecto aos datos relativos ás existencias de biomasa nos bosques e 
terras boscosas. Os bosques, como outros ecosistemas, vense afectados polo cambio 
climático, sexa por elevación do nivel do mar que ameaza aos bosques costeiros ou 
polos cambios na temperatura ou no réxime de chuvias. Nalgúns lugares, os efectos 
poden ser negativos, mentres que noutros poden ser positivos. Non obstante, os 
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bosques tamén inflúen sobre o clima e o proceso de cambio climático. Absorben 
carbono na madeira, as follas e o chan e sóltano na atmosfera cando arden, por 
exemplo en incendios forestais ou cando se recorre ao lume para reconverter o 
bosque. 
 
No caso da minaría estamos a falar do concepto dun aproveitamento dun recurso 
non renovable.  Neste sentido, debemos utilizar as regras da economía ambiental na 
valoración de recursos minerais son as regras ou principios definidos por Hotelling e 
Hartwick.  
 
Na economía de recursos naturais non renovables estas dúas regras describen, en 
termos xerais, como se formula a taxa de extracción óptima (Hotelling) e qué parte 
das rendas obtidas da extracción de recursos se destinan de tal forma que o benestar 
da sociedade aumente no longo prazo (Hartwick). 
 
No caso de España, o anteriormente presentado recóllese en dúas novas figuras legais 
e técnicas. 
 
A primeira vén recollida na nova lexislación recentemente aprobada no congreso dos 
deputados que modifica a lexislación en materia de Avaliación Ambiental e xestión 
desta. 
 
A nova lexislación recolle unha serie de puntos de interese para este estudio, caso da 
necesidade dunha coordinación vertical efectiva entre os diferentes niveis de goberno 
que foi posta de manifesto en diferentes lugares: pola OCDE («Sustainabilitiy in. A 
reviewcve: of Impact Assessment Systems in selected OECD countries and the 
European ommission, de 2012), ou pola Comisión Europea («Industrial Perfomance 
Scoreboard and Member'sStates»).Este último informe sinala que a proliferación de 
distintas regulacións é un obstáculo á mellora da produtividade, advertencias que 
deben poñerse en relación co lugar que ocupa España, o posto 44, na clasificación 
do Banco Mundial de países segundo a súa facilidade para facer negocios («Doing 
Business, 2012,») 
 
De acordo con estas premisas, a lei pretende ser un instrumento eficaz para a 
protección ambiental. Para alcanzar este obxectivo primordial, proponse simplificar o 
procedemento de avaliación ambiental, incrementar a seguridade xurídica dos 
operadores, e en íntima relación con este último fin, lograr a concertación da 
normativa sobre avaliación ambiental en todo o territorio nacional. 
 
Unifican nunha soa norma, dúas disposicións: a Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre 
avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio e o Real 
Decreto Lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos e modificacións posteriores ao 
citado texto refundido. Establecendo un esquema similar para ambos os dous 
procedementos -avaliación ambiental estratéxica e avaliación de impacto ambiental- 
e unifica a terminoloxía. Ademais, estes procedementos regúlanse de xeito exhaustivo, 
o cal achega dúas vantaxes: por unha parte pode servir de acicate para que as 
comunidades autónomas os adopten no seu ámbito de competencias, sen máis 
modificacións que as estritamente necesarias para atender ás súas peculiaridades, e 
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por outra parte, fai que o desenvolvemento regulamentario da lei non resulte 
imprescindible. 
 
Así mesmo, esta lei incrementa a seguridade xurídica dos promotores. O 
establecemento duns principios aos que debe someterse a avaliación ambiental e o 
chamamento á cooperación no marco da Conferencia Sectorial de Medio 
determinará o desenvolvemento dunha lexislación homoxénea en todo o territorio 
nacional, que permitirá aos promotores coñecer de antemán cáles serán as esixencias 
legais de carácter ambiental requiridas para a tramitación dun plan, un programa ou 
un proxecto, con independencia do lugar onde pretenda desenvolvelo. De acordo 
con estes principios, debe subliñarse que todos os anexos que se incorporan á lei son 
lexislación básica e polo tanto, de aplicación xeral.  
 
Os principios da lexislación caso de: 
 

 acción preventiva e preventiva, 
 prevención e corrección e compensación dos impactos sobre o medio; quen 

contamina paga; 
 racionalización; 
 simplificación e concertación de procedementos de avaliación ambiental; 
 cooperación e coordinación entre a Administración Xeral do Estado e as 

comunidades autónomas, 
 desenvolvemento sostible e integración dos aspectos ambientais na toma  de 

decisións. 
 
Outro punto que debemos destacar para este estudio, é a recollida no seguinte 
apartado "Aínda que as directivas comunitarias non obrigan a iso, pero coa previsión 
de que en breve será un mandato comunitario, e en todo caso por entender que é 
unha referencia ineludible, a lei introduce a obriga de ter en consideración o cambio 
climático, para o cal, como non pode ser doutro modo, deberán utilizarse as 
informacións e as técnicas que estean dispoñibles en cada momento". 
 
Outro punto de interese para o sector é a determinación recollida no punto da 
sección 2. ª do capítulo II que regula a avaliación de impacto ambiental simplificada, 
á que se someterán os proxectos comprendidos no anexo II, e os proxectos que non 
estando incluídos no anexo I nin no anexo II poidan afectar directa ou indirectamente 
aos espazos Red Natura 2000. 
 
Estarán acollidas á seguinte lexislación os proxectos mineiros recollidos no Grupo 2. 
Industria extractiva da lexislación: 
 

A. Explotacións e frontes dunha mesma autorización ou concesión a ceo aberto 
de depósitos minerais e demais recursos xeolóxicos das seccións A, B, C e D o 
aproveitamento dos cales está regulado pola Lei 22/1973, do 21 de xullo, de 
Minas e normativa complementaria, cando se dea algunha das circunstancias 
seguintes: 

 
1. Explotacións nas que a superficie de terreo afectado supere as 25 hai. 
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2. Explotacións que teñan un movemento total de terras superior a 200.000 
metros cúbicos anuais. 

3. Explotacións que se realicen por debaixo do nivel freático, tomando como 
nivel de referencia o máis elevado entre as oscilacións anuais, ou que 
poden supoñer unha diminución da recarga de acuíferos superficiais ou 
profundos. 

4. Explotacións de depósitos ligados á dinámica actual: fluvial, fluvio-glacial, 
litoral ou eólica. Aqueles outros depósitos e turbeiras que polo seu contido 
en flora fósil poidan ter interese científico para a reconstrución palinológica 
e paleoclimática. Extracción de turba, cando a superficie do terreo de 
extracción supere as 150 hai. 

5. Explotacións visibles dende autoestradas, autovías, estradas nacionais e 
comarcais, espazos naturais protexidos, núcleos urbanos superiores a 1.000 
habitantes ou situadas a distancias inferiores a 2 km de tales núcleos. 

6. Explotacións de substancias que poidan sufrir alteracións por oxidación, 
hidratación, etc., e que induzan, en límites superiores aos incluídos nas 
lexislacións vixentes, a acidez, toxicidade ou  outros parámetros en 
concentracións tales que supoñan risco para a saúde humana ou o medio, 
como os minerais con sulfuros, explotacións de combustibles sólidos, 
explotacións que requiran tratamento por lixiviación in situ e minerais 
radiactivos. 

7. Extraccións que, aínda non cumprindo ningunha das condicións anteriores, 
se sitúen a menos de 5 km dos límites da área que se prevexa afectar polo 
laboreo e as instalacións anexas de calquera explotación ou concesión 
mineira a ceo aberto existente. 

 
B. Minaría subterránea nas explotacións nas que se dea ningunha das 

circunstancias seguintes: 
 

1. Que a súa paraxénese poida, por oxidación, hidratación ou disolución, 
producir augas ácidas ou alcalinas que dean lugar a cambios no pH ou 
liberen ións metálicos ou non metálicos que supoñan unha alteración do 
medio natural. 

2. Que exploten minerais radiactivos. 
3. Aquelas cuxos minados atópense a menos de 1 km (medido en plano) de 

distancia denúcleos urbanos, que poidan inducir riscos por subsidencia. 
 

C. Extracción ou almacenamento subterráneo de petróleo e gas natural con  fins 
comerciais cando: A cantidade de produción sexa superior a 500 t por día no 
caso do petróleo e de 500.000 metros cúbicos por día no caso do gas, por 
concesión, ou ben, 2. º Se realicen no medio mariño. 
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6.5.2 BANCOS DE CONSERVACIÓN/HÁBITAT: 

 
A lexislación en materia de medio establécese a posibilidade da creación en España 
dos coñecidos Bancos de Conservación. No apartado Disposición adicional oitava. 
Bancos de conservación da natureza. Recóllese os puntos de actuación deste 
mecanismo: 
 

1. Os bancos de conservación da natureza son un conxunto de títulos ambientais 
ou créditos de conservación outorgados polo Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio que representan valores naturais creados ou mellorados 
especificamente. 
 

2. Os bancos de conservación da natureza crearanse, por resolución do Ministerio 
de Agricultura, Alimentación e Medio. Nela describiranse as actuacións, 
identificando os terreos nos que se realiza, con indicación da súa referencia 
catastral e, no seu caso, do número de terreo registral; 

 
Así mesmo constará a atribución do número de créditos que a dirección 
xeral competente en materia de medio natural outorgue, aos titulares dos 
terreos de acordo cos criterios técnicos que se establezan na resolución 
pola que se crea cada banco de conservación. 
 

 
 

1. Os titulares dos terreos afectados polos bancos deberán conservar os valores 
naturais creados ou mellorados, debendo estes terreos solo destinarse a usos 
que sexan compatibles cos citados valores naturais, de acordo co que dispoña 
a resolución de creación de cada banco de conservación da natureza.  
 
Esta limitación do dominio farase constar no Rexistro da Propiedade na 
inscrición do terreo ou terreos nos que se realizara a mellora ou creación de 
activos naturais. PARA tal efecto, será título abondo para practicar esta 
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inscrición o certificado administrativo de que a actuación de creación ou 
mellora do activo natural está rexistrada no correspondente banco de 
conservación da natureza. 
 

2. Os créditos de conservación poderán constituír as medidas compensatorias ou 
complementarias previstas na lexislación de avaliación ambiental, 
responsabilidade medio ambiental ou sobre patrimonio natural e 
biodiversidade, co obxectivo de que os efectos negativos ocasionados a un 
valor natural sexan equilibrados polos efectos positivos xerados sobre o mesmo 
ou semellante valor natural, no mesmo ou lugar diferente. 
 

3. Os créditos outorgados para cada banco poderanse transmitir en réxime de 
libre mercado e serán inscritos nun Rexistro público dependente do Ministerio 
de Agricultura, Alimentación e Medio.  
 

4. As infraccións da normativa reguladora dos bancos de conservación da 
natureza serán sancionadas de acordo co disposto na normativa reguladora 
do Patrimonio Natural e Biodiversidade.  
 

5. O réxime xeral, organización e funcionamento dos bancos de  conservación da 
natureza desenvolverase regulamentariamente. 

 
En xeral o obxectivo é o desenvolvemento dos bancos de conservación da natureza 
como ferramentas de conservación que permiten captar capital privado para a 
conservación dos hábitats e especies e facilita as compensacións de danos 
ambientais dun xeito efectivo e beneficioso para o medio. Cando se consideran os 
custos ambientais, o que en economía ambiental se coñece como internalizar os 
custos, pódense analizar as consecuencias económicas, favorecendo o 
desenvolvemento dunha economía sostible. Para paliar as consecuencias deste erro, 
xorden os Instrumentos de Mercado. 
 
 Os Instrumentos de Mercado para a conservación ambiental son ferramentas  que 
permiten dar valor aos servizos e recursos ambientais e, como consecuencia directa, 
integralos nunha economía de mercado. 
 
Ademais, estes Instrumentos de Mercado permiten a corrección dos sistemas de 
mercado tal e como se conciben na actualidade, posto que consideran e incorporan 
a valoración dos servizos ambientais no sistema global. 
 
Os Instrumentos de Mercado permiten resolver problemas de contaminación e de 
danos ao medio, asegurar a subministración de recursos ou incrementar o valor de 
produtos procedentes da natureza. Usados correctamente poden evitar a 
deterioración continua dos ecosistemas e avanzar cara a un desenvolvemento no que 
se logre unha "non perda neta de biodiversidade", xa sexa por ofrecer un estímulo aos 
consumidores para modificar as súas condutas ou por conseguir un aproveitamento 
máis ecoeficiente dos recursos, entre outros motivos. 
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Tipos de instrumentos de mercado: 
 
A xeito de resumo, simplificamos os Instrumentos de Mercado en tres tipos: 
 

 Permisos Negociables: Que son aqueles instrumentos que crean mercados de 
dereitos ou activos ambientais en áreas onde o uso de recursos ou servizos se 
atopa limitado. Entre os permisos negociables atópanse os mercados de CO2, 
os bancos de hábitat e outros mercados ambientais existentes. 
 

 Certificacións: Que actúan sobre a motivación de compra dos consumidores. 
Dentro das certificacións inclúese tamén o ecoetiquetado. 

 
 Pagamentos Directos: Pagamentos efectuados pola xeración de 

externalidades positivas e penalizacións pola xeración de externalidades 
negativas. Incluiríanse aquí as subvencións, os impostos e as taxas 

 
O uso dos mercados ambientais como instrumentos para a xestión de recursos ten 
longo percorrido en Estados Unidos. Non obstante, o uso destes mercados para a 
compensación de danos e a utilización do "crédito ambiental" como moeda de 
cambio, non se xeneralizou ata mediados os 80. O primeiro banco de recursos 
ambientais, coñecíase como banco de mitigación e estableceuse en 1984 en 
Louisiana. Alí utilizábanse para compensación dos danos producidos por explotacións, 
desenvolvementos ou infraestruturas viarias en humedales. Como resultado do éxito 
destes bancos, formulouse a posibilidade de utilizar o modelo non só para compensar 
os danos en humedales, senón tamén para compensar os danos en especies ou en 
hábitats (ecosistemas). Deste modo, xorden os bancos de conservación. 
 
 Aínda que non fose o primeiro banco que se puxo en marcha en EEUU,  hai un 
exemplo que resulta paradigmático na historia dos bancos de  hábitat. É o caso de 
Steve Morgan, un home de negocios que amaba a caza e que decidiu comprar, 
xunto con outros compañeiros e socios, un terreo no que existía un humedal que atraía 
as aves, o cal mantiñan para poder crear un club de caza. Este terreo converteuse 
nun pequeno paraíso onde as aves facían as súas escalas migratorias e onde eles 
podían practicar o seu deporte favorito. 
 
En Estados Unidos atópase o máis desenvolvido e importante mercado de créditos 
ambientais a nivel mundial. O uso dun mercado para a xestión de recursos naturais 
non se limita aos bancos de hábitat, senón que se estende a outros conceptos, como 
o CO2, a auga (regulación, calidade, subministración), a enerxía ou os dereitos de 
desenvolvemento rural.  Existen varios programas federais de Bancos de Hábitat, sendo 
os bancos de humedales e os bancos de conservación os que desempeñan o papel 
máis importante en conservación da biodivesidad. 
 
Os últimos datos do informe elaborado por Ecosystem Market Place sobre os mercados 
ambientais a nivel mundial en ao ano 2011 botan que o número de bancos segue en 
crecemento. Os datos reflicten a importancia do modelo en Estados Unidos.  Existen 
798 bancos de humedales activos, 45 inactivos, 125 pendentes e 137 completamente 
vendidos. En canto aos bancos de conservación, o crecemento é menos notable. Os 
datos do informe presentan 90 bancos de conservación activos, 4 inactivos, 17 
pendentes e 19 completamente vendidos. A superficie baixo protección permanente 
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con estas figuras, supoñen aproximadamente máis de 182.000 ha de humedales e 
30.300 ha de bancos de conservación. En total, todos os mercados norteamericanos 
de biodiversidade supoñen un mercado anual de 2 e 3,4 billóns de dólares e unha 
superficie media anual protexida de 15.000 hai. 
 
Un banco de hábitat créase a través da implantación dun proxecto de creación, 
mellora, restauración ou conservación ambiental. Este proxecto xera un incremento do 
valor ambiental no terreo, que se comercializa en forma de créditos ambientais. Estes 
créditos ambientais son comprados por operadores ou promotores para compensar 
danos ambientais que xeran ou van xerar nun futuro, para o seu uso como posible 
establecemento de garantías, como inversión ética ou como compra voluntaria. 
 
 Os bancos de hábitat permiten lograr efectividade no sistema de  compensacións por 
varias razóns: crean valor natural que ha de ser conservado a moi longo prazo, o valor 
natural creado é equivalente ou superior ao dano que compensan e, ademais, 
pódese crear antes de que se produza o dano. Ademais, en certas circunstancias, 
permite compensar danos nun lugar diferente a onde se produciu o dano. 
 
 Outra característica fundamental dos bancos de hábitat é que o valor ambiental 
xerado hai que mantelo no tempo, para lograr o obxectivo de non perda neta de 
biodiversidade, e para iso han de establecerse as  garantías necesarias en termos 
ecolóxicos, financeiros e legais. Para lograr este obxectivo, búscanse obxectivos máis 
próximos e máis doadamente alcanzables, como son: 
 
A conservación dos ámbitos naturais: 
 

 A efectividade das compensacións ambientais. 
 A internalización dos beneficios e custos ambientais. 

 
Ademais existen outras consecuencias vinculadas ao desenvolvemento dos bancos 
de hábitat que axudan a conseguir un desenvolvemento máis sostible: 
 

 Fomentar o financiamento privado da conservación ambiental, co obxecto  de 
dotala de recursos adicionais. 

 Involucrar propietarios privados na conservación ambiental,  posibilitando a 
obtención de ingresos polo desempeño de labores de creación e 
conservación de recursos e servizos ambientais. 

 
Tamén permiten a obtención de novos ingresos aos propietarios de terreo rural que, 
noutras circunstancias, se ven abocados ao abandono das súas propiedades por falta 
de rendibilidade ou mesmo porque o custo das explotacións é superior aos beneficios 
obtidos por estas. 
 
É dicir, desenvólvese un modelo win-win mediante o cal saen beneficiados tanto 
administracións, como propietarios e investidores en activos naturais. Os bancos de 
hábitat permiten: 
 

 Gañar biodiversidade. 
 Facilita gobernanza do territorio. 
 Aforro de custos de planificación e execución. 
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 Simplificación dos trámites. 
 Mellorar a eficiencia empresarial. 
 Crear novos mercados. 
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6.5.3 EXPERIENCIAS EN EUROPA 

 
Púxose en marcha unha experiencia para o desenvolvemento de compensacións 
voluntarias. Este proxecto está a ser liderado polo DEFRA (DepartmentforEnvironment, 
Food and Rural de UK) e ten por obxecto o desenvolvemento de experiencias piloto 
en 6 localizacións en Reino Unido. 
 
Alemaña 
 
 Existe un mecanismo para realizar compensacións previas aos  desenvolvementos 
urbanísticos. Este mecanismo, que existe dende 1976, cando se creou o Impact 
Mitigation Regulation en Alemaña, garante a dispoñibilidade de áreas apropiadas 
para a posta en marcha de medidas complementarias de reparación dun dano. O 
mecanismo de intercambio realízase a través dun sistema de "ecopuntos" 
(Ökopunkte). 
 
Este modelo non pode contemplarse como un mercado de créditos ambientais ao 
uso e, a pesar de ter un bo modelo de partida contrastado, necesítanse aínda 
complementalo cunha serie de factores para establecer un mercado. 
 
Australia 
 
Existen dous programas en funcionamento desenvolvidos por dúas  administracións 
territoriais, Victoria e Nova Gales del Sur, chamados Bush Broker e Biobanking 
respectivamente. 
 
Ambos os dous programas fomentan a creación de créditos ambientais por parte dos 
propietarios rurais que se inclúen nun rexistro. O fin destes programas é facilitar as 
compensacións ambientais mediante a comercialización de créditos, de maneira que 
os propietarios rurais poidan obter rendas a partir da venda destes créditos que lles 
permitan acometer accións de mellora ambiental nas súas terras. Ambos os dous 
programas son xestionados directamente polo departamento de Medio de cada un 
dos estados. 
 
O programa Bush-Broker, posto en marcha en 2007, alcanzou a cifra total de venda de 
créditos no período de 2007 a 2011 de 24 millóns de euros e 3.420 ha de terreos 
protexidos, cunha media de vendas de 5 millóns de euros e 855 hai protexidas anuais. 
 
O programa Biobanking comezou a mediados do ano 2010 e en menos dun ano tiña 
un total de vendas de créditos por un importe de 1,9 millóns de euros e 757 créditos 
transferidos. 
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 La conservación de los entornos naturales:  
 La efectividad de las compensaciones ambientales. 
 La internalización de los beneficios y costes ambientales. 

 
Además existen otras consecuencias vinculadas al desarrollo de los bancos de hábitat 
que ayudan a conseguir un desarrollo más sostenible:  
 

 Fomentar la financiación privada de la conservación ambiental, con el 
objeto de dotarla de recursos adicionales.  

 Involucrar a propietarios privados en la conservación ambiental, 
posibilitando la obtención de ingresos por el desempeño de labores de 
creación y conservación de recursos y servicios ambientales. 

 
También permiten la obtención de nuevos ingresos a los propietarios de terreno rural 
que, en otras circunstancias, se ven abocados al abandono de sus propiedades por 
falta de rentabilidad o incluso porque el coste de las explotaciones es superior a los 
beneficios obtenidos por las mismas.  
 
Es decir, se desarrolla un modelo win-win mediante el cual salen beneficiados tanto 
administraciones, como propietarios e inversores en activos naturales. Los bancos de 
hábitat permiten:  
 

 Ganar biodiversidad.  
 Facilita gobernanza del territorio.  
 Ahorro de costes de planificación y ejecución.  
 Simplificación de los trámites.  
 Mejorar la eficiencia empresarial.  
 Crear nuevos mercados. 
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Estas compensacións pódense realizar mediante bancos de mitigación. En 2011, este 
tipo de bancos estaban presentes en 37 dos 56 Estados. Ata esa data protexéranse 
182.108 hectáreas con este instrumento e xerouse un mercado anual de 1.624 millóns 
de euros, segundo se recolle nun traballo da Escola de Organización Industrial (EOI) 
que cita datos recompilados pola organización non gobernamental estadounidense 
ForestTrends. O valor deses créditos oscilou entre os 2.215 e os 443.084 euros. 
 
Os créditos de medio cotizados adquiren un valor de diferente en función 
do tipo de fauna, flora ou uso do chan que se utiliza. 
 
http://www.environment.nsw.gov.au/biobanking/tools.htm 
 
Para determinar o valor das hectáreas de estudio partimos dos valores  recollidos na 
análise previa das 2.393 hectáreas de espazo de compensación da minaría 
Ourensana. 
 
O estudio de valor dos recursos do espazo de compensación mineiro utilizáronse como 
un valor de referencia os métodos de cálculo do mercado Australiano para o medio 
rural e do mercado de EEUU para os espazos protexidos. 
 
Os parámetros utilizados son o tipo de chan e especie presente neste e considerouse o 
factor fauna como un valor de corte tradicional. 
 
Os sistemas de biobancos son un proceso de avaliación da biodiversidade para o 
desenvolvemento áxil, e é acompañado dun esquema de compensación rigorosa e 
crible. Este esquema de accións de conservación pódese tomar para xerar máximos 
beneficios da biodiversidade nos lugares onde é máis rendible facelo. O obxectivo é 
financiar os procesos de conservación dos animais en perigo de extinción, as plantas e 
os ecosistemas. 
 
A calculadora de crédito permítenos determinar o número e tipo de créditos 
necesarios para compensar o impactos sobre os valores de biodiversidade nun sitio de 
desenvolvemento, e o número e tipo de créditos creado nun sitio. 
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6.5.4 BIOBANCOS METODOLOXÍA DE AVALIACIÓN 

 
A metodoloxía avalía os valores de biodiversidade. Estes valores inclúen a 
composición, estrutura e función dos ecosistemas. Tamén inclúen ás especies 
ameazadas, en perigo, as poboacións ameazadas e ecolóxicas comunidades e os 
seus hábitats. 
 
A metodoloxía indica aos usuarios como avaliar os valores da biodiversidade nos sitios 
de desenvolvemento e sitios de biobancos. Tamén se describe o proceso utilizado 
para medir a perda de valores da biodiversidade que resulta da eliminación da 
vexetación nativa, ameazaron hábitat de especies ameazadas e especies nun sitio de 
desenvolvemento, así como a ganancia nos valores de biodiversidade de tomalas 
accións de manexo dun sitio biobanco. 
 
A metodoloxía establece dúas clases de créditos de biodiversidade que se poden 
crear a través de accións de xestión que levan a cabo nun sitio biobanco. As dúas 
clases de créditos de biodiversidade son: 
 

 Os créditos dos ecosistemas: estes son creados ou requiridos para todos os 
impactos sobre os valores de biodiversidade (Incluídas as especies ameazadas 
que se poden predicir de forma fiable por substitutos de hábitat), agás as 
especies ameazadas ou poboacións de especies que requiren créditos. 

 
 Créditos de Especies Estos son creados ou requiridos polos impactos sobre as 

especies ameazadas que non se pode predicir de forma fiable e se usa o uso 
dunha área da terra sobre a base de substitutos de hábitat. 

 
Destaca distintos tipos de espazos a protexer: 
 
ÁREAS DE BANDEIRAS VERMELLAS 
 
Unha área da bandeira vermella é unha área de terreo que se identifica pola 
metodoloxía como de alta valores da conservación da biodiversidade. Unha superficie 
de terra considérase que ten unha grande biodiversidade de valores de conservación 
se contén un ou máis dos seguintes elementos: 
 

 un tipo de vexetación que se explica en máis dun 70%. 
 

 unha comunidade ecolóxica en perigo crítico ou en perigo de extinción 
 

 unha ou máis especies ameazadas identificadas na Base de Datos de Especies 
Ameazadas de Perfil que non pode soportar unha maior perda na área de 
CMA a causa dun ou máis dos seguinte: 

 
 a especie é, naturalmente, moi rara, está en perigo crítico, ten poucas 

poboacións ou distribución restrinxida  
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 a especie ou as súas necesidades de hábitat son pouco coñecidas 
 

 a especie é unha poboación seleccionada (como se define na sección da 
metodoloxía. 

 
Para a nosa análise valoramos as especies presentes e futuras como de valor medio, e 
a existencia de fauna nun nivel medio de conservación e non nun factor extremo de 
especie en perigo de extinción ou endémica. Tamén determinamos que os valores de 
emisión dos efectos sobre o espazo natural representa un efecto medio. 
 
Valores de control: 
 

 análise de formacións vexetais, 
 análise das cubertas vegatales, 
 grao de resposta e acción de conservación, 

 
O proxecto recolle un apartado especial para o sector mineiro valorando os créditos 
de biodiversidade que se poden crear no sitio despois da clausura da mina, e que 
dependen de factores tales como o uso da terra despois da minaría e a futura xestión 
desta. 
 
 O número de créditos creados nun sitio de mina rehabilitado pode ser utilizado para 
reducir o número por adiantado dos créditos necesarios para a limpeza inicial da zona 
da mina. O Valor do sitio actual da mina ou noutro lugar de rehabilitación é o Valor do 
Sitio tomada inmediatamente antes do inicio das accións de reparación.  
 
A ganancia na puntuación de Valor do sitio debe ser avaliarse en relación cos valores 
de referencia para os tipos de vexetación que se viron afectados orixinalmente polo 
desenvolvemento. Isto garante que os créditos creados para a rehabilitación se 
comparan en contra da vexetación orixinal no sitio e polo tanto son compatibles coas 
normas de compensación requirido pola metodoloxía.Outro valor de especial interese, 
é a valoración da paisaxe, é unha avaliación da configuración espacial da 
vexetación, incluíndo aporcentaxe de cobertura de vexetación nativa, área 
remanente adxacente ea conectividade. Para cada medida (Agás a superficie total 
remanente adxacente) hai unha avaliación do estado actual da paisaxe arredor de 
toda a proposta e unha avaliación do estado da paisaxe se a proposta era para 
proceder. 
 
A avaliación de valor paisaxístico baséase en: 
 
"A porcentaxe de cobertura de vexetación nativa na paisaxe nas escalas de 1000 ha 
e 100 hai ". 
 
Na nosa análise partimos dos prezos de referencia medios dos principais mercados 
mundiais dos valores de adaptación de bancos de hábitat, así como os casos de valor 
do proxecto "biobancos", que o goberno Australiano desenvolveu para o seu espazo 
rural e que eliximos polo tipo de características e pola recollida dos efectos de minaría, 
e a súa valorización como valores nos procesos de recuperación e mellora. 
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Para a análise, ao non dispoñer de medios de cálculos a nivel de Europa validados a 
nivel institucional e recoñecidos a nivel internacional realizamos un escenario de 
análise a prezos medios, xa que os valores do mercado no ano 2011 variaron dende 
2251 € ata os 443.084 €. No caso do proxecto de referencia que utilizamos márcanos 
na súa memoria un proceso de inversión en proxectos globais de rehabilitación de 4,7 
millóns que alcanza unha cifra de 63 proxectos financiados. 
 
Para a análise dos nosos valores no noso escenario tipo utilizamos o valor de referencia 
do escenario máis modesto, o prezo de referencia do cal é 2251€ No caso das zonas 
de compensación ten un valor medio partindo 2393 hectáreas en uso e determinando 
que son zonas consideras de valor non nativo pero aceptamos a capacidade de 
recuperación do valor a unha capa natural primaria.    
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Os valores son: 
 

HECTÁREAS  
PREZO DE 

REFERENCIA POR 
HECTÁREAS 

OBSERVACIONS PREZOS DE 
ESCENARIO 

2393 2251€ Suposto: recuperación a 
capa alta. 5.386.643€ 

2381 3.357€ Suposto: recuperación de 
todos os espazos. 7.992.350€ 

 
Debemos recordar que esta análise é un proceso de achegamento teórico ao 
desenvolvemento dos bancos de conservación e que a devandita análise se debe 
concretar no momento de aprobación da lexislación Española que regula os dereitos 
de créditos ambientais. 
 



                          

 

DESENVOLVEMENTO E ANÁLISE DUNHA METODOLOXÍA 
SOCIOECONÓMICA PARA O APROVEITAMENTO SOSTIBLE DAS 
EXPLOTACIÓNS MINEIRAS:  
ZONAS DE COMPENSACIÓN 

   

 

     

 

 
Paxina 179 / 209 

 

6.6 SUMIDOIROS DE CO2 
 
Neste momento está en elaboración o novo decreto de xestión da pegada de 
Carbono, por parte da Oficina de Cambio Climático do Magrama, que «persegue 
promover accións para a mellora das absorcións polos sumidoiros de carbono, de 
maneira que as reducións e absorcións que se leven a cabo nestes a?mbitos teñan 
reflexo no Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadoiro de Espan?a, 
facilitando o cumprimento dos compromisos internacionais e comunitarios asumidos 
polo Goberno español en materia de cambio clima?tico», recolle o propio borrador 
da proposta. 
 
Adicionalmente, este real decreto busca «sensibilizar e incentivar á sociedade no seu 
conxunto na loita contra o cambio clima?tico co fin de lograr unha economi?a baixa 
en carbono, dando resposta ao compromiso crecente que tanto entidades pu?blicas 
como privadas viñeron mostrando nos últimos an?os en relación coa redución de 
emisións de GEI». 
 
En resumo, o RD da Pegada de Carbono propón a creación dun rexistro voluntario co 
que medir a pegada da actividade que desempeñan os distintos sectores e seguir a 
súa evolución de maneira que permita recibir distintos incentivos, como desgravacións 
ou conseguir selos de recoñecemento que valoren o compromiso dos participantes. 
 
É reseñable que, a pesar da crise, a intensidade de dióxido de carbono emitido á 
atmosfera alcanzou unha nova marca en 2012, con 34.500 millóns de toneladas, 
segundo un estudio publicado en novembro polo Centro de Investigación da 
Comisión Europea (JRC, por o seu siglas en inglés), que recolle datos de 2011 e 2012. 
Aínda que a cifra é alta, o estudio apunta a que o incremento das emisións se 
suavizou a un 1,1% no último ano, o que é positivo en comparación co 2,9% rexistrado 
de media anualmente na última década. 
 
Outro dato destacado polos responsables comunitarios é que o consumo de recursos 
fósiles creceu o ano pasado; en concreto, un 2,2% o de gas natural, un 0,9% o dos 
produtos derivados do petróleo e un 0,6% o uso de carbón. 
 
Coñécese como sumidoiro todo sistema ou proceso polo que se extrae da atmosfera 
un gas ou gases e almacénase. As formacións vexetais actúan como sumidoiros pola 
súa función vital principal, a fotosíntese (proceso polo que os vexetais captan CO2 da 
atmosfera ou disolto en auga e coa axuda da luz soar o utilizan na elaboración de 
moléculas sinxelas de azucres). Mediante esta función, os vexetais absorben CO2 que 
compensa as perdas deste gas que sofren pola respiración e o que se emite noutros 
procesos naturais como a descomposición de materia orgánica. 
 
No Protocolo de Kioto considéranse como sumidoiros certas actividades de uso da 
terra, cambio de uso da terra e selvicultura (LULUCF polas súas siglas en inglés). 
 
O cambio climático é unha das principais ameazas para o desenvolvemento sostible e 
constitúe un importante reto mundial que xa está a causar impactos ambientais na 
economía global, a saúde, a biodiversidade, o 
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medio e o benestar humano. Este cambio climático prodúcese pola crecente 
concentración de gases de efecto invernadoiro (GEI) na atmosfera, entre os que 
atopa o CO2. Para loitar contra este fenómeno, débese evitar a concentración 
progresiva destes gases na atmosfera, reducindo as emisións ou aumentando a súa 
absorción. 
 
Os principais instrumentos internacionais establecidos para a loita contra este 
fenómeno son a Convención Marco de Nacións Unidas sobre Cambio Climático e o 
seu Protocolo de Kioto. 
 
O artigo 4 da Convención Marco establece que os países deben impulsar a xestión 
sostible dos bosques (que permite un aproveitamento sostido dos recursos sen que 
estes diminúan a longo prazo) e promover e apoiar a conservación e o reforzamento 
dos "sumidoiros", incluíndo a biomasa e os bosques. 
 
O Protocolo de Kioto permite aos países asinantes que utilicen parte das toneladas de 
carbono absorbido por estes "sumidoiros" para facilitar o cumprimento dos 
compromisos de limitación de emisións que os devanditos países adquiren ao ratificar 
o Protocolo. 
 
Considérase sumidoiro á "área por onde son canalizados a auga, os nutrientes ou 
calquera tipo de composto, físico ou químico, ou que serve de almacén destes. Na 
actualidade este termo aplícase aos bosques para significar o seu papel na absorción 
do anhídrido carbónico da atmosfera e a conseguinte redución do efecto 
invernadoiro" (Dicionario Forestal). 
 
O concepto de sumidoiro, en relación co cambio climático, foi adoptado na 
Convención Marco de Cambio Climático de 1992. Un sumidoiro de gases de efecto 
invernadoiro, segundo a Convención, é calquera proceso, actividade ou mecanismo 
que absorbe ou elimina da atmosfera unha destes gases ou un dos seus precursores, 
ou ben un aerosol e que o almacena. No ámbito do Protocolo de Kioto, a definición 
limítase a determinadas actividades de uso do chan, cambio de uso do chan e 
selvicultura (creación de novos bosques, xestión forestal e xestión de terras agrícolas, 
entre outras) que se traducen nunha captura do CO2 presente na atmosfera e o seu 
almacenamento posterior en forma de materia vexetal. Esta captura de CO2 
contribúe a reducir a concentración dos Gases de Efecto Invernadoiro da atmosfera, 
e polo tanto, a mitigar o cambio climático. 
 
Trátase dun proceso complexo, que se traduce na captación do dióxido de carbono 
da atmosfera e emisión de osíxeno á atmosfera. 
 
Para a estimación do carbono almacenado en chans agrícolas e en pasteiros 
utilízanse uns índices estimativos por hectárea, que dependen do clima, a actividade 
agrícola ou pastoral que se realice e a especie plantada, entre outros factores, e que 
multiplicados polo número de hectáreas. 
 
Unha cuestión clave nos sumidoiros é a permanencia do carbono almacenado. As 
cantidade de CO2 absorbidas por un sumidoiro, por exemplo, un bosque, poden 
volver á atmosfera se esa formación vexetal desaparece por calquera circunstancia. 
As causas máis comúns da diminución dos reservorios nos que se atopa almacenado o 
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carbono son as pragas, as enfermidades, os aproveitamentos (extracción de madeira 
ou recollida de colleita, por exemplo) e os incendios forestais. Debido a estes eventos, 
parte do CO2 previamente absorbido, e almacenado como carbono nos reservorios, 
sería reemitido á atmosfera. 
 
Pero tamén, como parte do ciclo do carbono, prodúcense emisións, é dicir, perdas de 
carbono acumulado no chan por mineralización, actividade Sumideros de carbono en 
España 
 
O factor clave é o uso do bosque, un bosque que vén definido nos Acordos de 
Marrakech como "a superficie mínima de terras de entre 0,05 e 1,0 hectáreas (ha) 
cunha cuberta de copas (ou unha densidade de poboación equivalente) que 
excede do 10 ao 30% e con árbores que poden alcanzar unha altura mínima de entre 
2 e 5 metros (m) á súa madureza in situ [...]. É unha definición específica para cada 
país, é dicir, cada Parte do Protocolo de Kioto ten que elixir unha cifra entre os umbral 
que permite esta definición. 
 

A. A  definición adoptada por España establece como parámetros básicos: 
 

   Cuberta mínima de copas: 20% 
   Unidade mínima de superficie: 1 hectárea 
   Altura mínima das árbores na súa madureza: 3 metros 

 
B. Elección de actividades adicionais. 

En canto ás actividades elixibles no ámbito do parágrafo 4 do artigo 3 do 
Protocolo de Kioto, España elixiu a xestión de bosques e a xestión de terras 
agrícolas. 

 
C. Rendemento de contas no ámbito do artigo 3, apartados 3 e 4 

 
España elixiu render conta destas actividades de uso da terra, cambio de uso da terra 
e selvicultura ao final do período de compromiso. 
 
Estas tres cuestións definen os aspectos básicos no que se refire á utilización, por parte 
de España, dos sumidoiros de carbono para o cumprimento dos compromisos de 
limitación de emisións de gases de efecto invernadoiro. 
 
Potencial de absorción dos sumidoiros españois no período 2008-2012 
 
Para o cálculo da cifra de potencial de absorción polas actividades de uso da terra, 
cambio de uso da terra e selvicultura en España, no período 2008-2012, contabilizouse 
a absorción producida por actividades de forestación e reforestación e o aumento 
dos stocks de carbono debido á xestión de terras agrícolas e a xestión de bosques. 
Para a realización deste cálculo utilizáronse as Guías de Boas Prácticas para Uso da 
Terra, Cambios de Uso da Terra e Selvicultura elaboradas polo IPCC (Panel 
Intergobernamental de expertos de Cambio Climático) en 2003. No caso dos datos de 
xestión de terras agrícolas utilizáronse factores de conversión extraidos de 
documentación especializada. 
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Pero non todo o que se absorbe como consecuencia destas actividades é 
contabilizable. As normas de contabilización do Protocolo de Kioto establecen que só 
aquelas absorcións producidas por actividades realizadas dende 1990, directamente 
inducidas polo home e, ante todo, verificables, poden ser contabilizadas, e só se 
contabilizarán as absorcións producidas por estas actividades entre 2008 e 2012, é 
dicir, non se contabiliza o carbono almacenado, senón que se contabiliza o aumento 
de carbono absorbido que cumpre cos requisitos que establece o Protocolo, durante 
o período de compromiso. 
 
O potencial de absorción por actividades LULUCF en España, para o período 2008-
2012, estimouse nun 2% das emisións do ano base. Este 2% calculouse seguindo os 
criterios establecidos polo Protocolo de Kioto de "carbono absorbido contabilizable", 
isto quere dicir que o potencial real de captación dos sumidoiros en España é máis 
alto, pero o potencial de carbono "contabilizable" segundo o Protocolo, para facilitar 
o cumprimento dos compromisos adquiridos no ámbito deste Protocolo, supón unha 
pequena parte de este potencial total. 
 
Para desenvolver procesos de compensación interpaises podemos citar o Artigo 6-12 
do Protocolo de Kioto: 
 
As Partes do Anexo I poden participar en proxectos de Aplicación Conxunta (Art. 6) 
con outras partes do Anexo I: as actividades incluídas son forestación, reforestación, 
xestión de terras agrícolas, xestión de bosques, xestión de pastos e restablecemento 
da vexetación. Os criterios de execución destes proxectos e a contabilización das 
toneladas de carbono absorbidas levaranse a cabo de acordo coa normativa 
establecida polo país anfitrión para este tipo de proxectos. 
 
O Artigo 12 do Protocolo de Kioto, no Protocolo de Kioto non están incluídos os 
sumidoiros como actividades de proxectos de MDL, se incluíron na COP 6 Bis. As Partes 
do Anexo I poden realizar proxectos con Partes non-Anexo I (Art.12):  só as actividades 
de forestación e reforestación son elixibles durante o primeiro período de compromiso 
baixo este artigo. Na COP 9 adoptáronse as definicións, modalidades e 
procedementos para a inclusión de forestación e reforestación baixo o Artigo 12 do 
Protocolo de Kioto. 
 
A principal diferenza que presentan os proxectos de sumidoiros fronte ao resto de 
actividades non forestais é a non permanencia": o carbón secuestrado por un bosque 
pode ser reemitido á atmosfera por catástrofe natural, por acción do home ou 
accidente (p.e. incendios, cortas...). Esta cuestión soluciónase permitindo que o 
participante do proxecto poida elixir entre dous enfoques antes de comezar o 
proxecto: 
 
1. Unidades temporais (RCEts), que caducarán ao final do período de 
compromiso seguinte ao que foron xeradas. 
 
2. Unidades de longa duración (RCEls), que terán unha duración igual ao  período 
de acreditación do proxecto e terán que ser sometidas a  seguimento cada cinco 
anos. 
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Se nun seguimento se verifica que a cantidade de RCEls diminuíu con respecto á 
anterior mostraxe, deberá ser cancelado un número de unidades igual ao 
decrecemento da cantidade de carbono almacenado. 
 
España, no seu interese por fomentar os proxectos de uso da terra, cambio de uso da 
terra e selvicultura no ámbito do Mecanismo de Desenvolvemento Limpo, e dado o 
seu interese no fortalecemento de capacidades rexionais en Ibero América no campo 
deste Mecanismo, participou no Proxecto Forma, que trata de contribuír a entender a 
dinámica actual e as posibilidades futuras de desenvolvemento de proxectos MDL nos 
sectores forestal e de bioenerxía en Ibero América, facilitar a eliminación  de barreiras 
mediante o desenvolvemento de metodoloxías, a provisión de información científico-
técnica e asistencia financeira a proxectos en preparación, fortalecer capacidades 
específicas para a formulación dos proxectos identificados, xerar e difundir 
ferramentas e guías de apoio á formulación de proxectos MDL forestais e de 
bioenerxía, xerar, actualizar e difundir información de mercado e preparar guías para 
o comercio de RCEs deste tipo de proxectos. Isto conseguirase a través da selección e 
seguimento oito proxectos de forestais e de bioenerxía. Nesta mesma liña, España 
inverteu no Fondo Biocarbono del Banco Mundial para a adquisición de 2 millóns de 
toneladas de CO2 eqv, a través de proxectos de secuestro de carbono a través de 
actividades LULUCF no ámbito dos mecanismos de flexibilidade baseados en 
proxectos. 
 
Ademais, poderanse incluír proxectos de forestación e reforestación no ámbito do 
Mecanismo de Desenvolvemento Limpo e proxectos de LULUCF no ámbito da 
aplicación conxunta no Fondo Español de Carbono (xestionado polo Banco Mundial) 
e na Iniciativa Iberoamericana de Carbono (xestionada pola Corporación Andina de 
Fomento). 
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6.6.1 CALCULO DO SUMIDOIRO DE CO2 DO ESPAZO DE COMPENSACIÓN DO SECTOR DO  
GRANITO DE OURENSE: 

 
O cálculo ou estimación das absorcións das formacións vexetais non é tarefa doada. 
Para facilitar a comprensión do cálculo, como exemplo, estimaremos o carbono 
almacenado nunha árbore de dúas especies distintas. Eliximos o piñeiro resinero 
(Pinuspinaster) e o Eucalipto por ser, especies de especial interese para o noso estudio 
e análise do escenario de mellora avaliado. 
 
Os datos necesarios para a estimación do CO2 retirado da atmosfera por unha árbore 
son: 
 

 Volume madeirable con codia (Vcc): é o volume con codia do fuste, é dicir, 
do madeiro da árbore sen considerar ramas nin raíces. 

 Densidade (D): tonelada de materia seca (tms) por metro cúbico de árbore 
recén cortada. 

 Factor de expansión de biomasa (BEF, polas súas siglas en inglés): parámetro ou 
función que permite estimar o volumen aéreo da árbore a partir do seu 
volumen madeirable, é dicir, multiplicando o Vcc polo BEF obteremos o 
volumen de toda a árbore. 

 Factor R: relación entre biomasa aérea e raíces. 
 Factor FC: factor de conversión de tonelada de materia seca (tms) a tonelada 

de Carbono (tC), fixado en 0,5 tC/1tms. 
 44/12: proporción molecular para pasar de carbono (C) dióxido de carbono 

(CO2). 
 
Para realizar a estimación do carbono almacenado polas especies e poder 
comparalas, tomamos como exemplo un pé de cada unha destas especies cun 
volume madeirable con codia de 0,2 m3, o que nos permitirá diferenciar entre as 
distintas capacidades de absorción das distintas especies. 
 
As especies con densidade da madeira máis alta, a unha mesma cantidade de 
volume madeirable almacena unha maior cantidade de carbono. No caso de 
bosques ou masas forestais, ante a imposibilidade de calcular o contido de carbono 
árbore a árbore, realízanse estimacións dependendo do volume madeirable por 
hectárea, e da superficie ocupada por cada especie presente na devandita masa 
forestal. A isto haberá que engadir o carbono dos outros tres reservorios (chan, 
madeira morta e follaxe), que se considera de xeito similar. 
 
No caso doutros ecosistemas como, por exemplo, pasteiros e cultivos, o carbono 
almacenado na parte aérea da vexetación é moi baixo (agás nos cultivos leñosos). 
Ademais, en moitos casos a produción retírase anualmente (colleita de cultivos e sega 
dos pastos), polo que o reservorio máis importante nestes casos é o chan. 
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6.6.2 CALCULO DO CARBONO POR TIPO DE ESPECIE PRESENTE: 

 
Valoración de valores menores: vexetacións forestais arbóreas de pés menores. 
Realizouse unha análise de valoración por referencias de análise tipos para España. En 
concreto neste caso para unidades de menos de 7,5 cm. de diámetro. 
 
No caso de matogueiras, que veñen definidos por un tipo de agrupación vexetal que 
definido polas súas partes ou aspectos, conferidos polo feito que o estracto superior 
está caracterizado polo predominio de matas, plantas plurianuais leñosas, de menos 
de 7 metros de altura, con talo ramificado de base a cota. Para analizar o valor dos 
efectos temos que asumir o valor de referencia de CO2 do peso do átomo do 
carbono (3,67). E asumimos un valor medio de tamaño e peso igual para todos os 
compoñentes do chan mineiro de compensación. Ademais, asumimos, como no caso 
dos estudios de referencia, que non podemos diferenciar todo o tipo de especies 
baixo o criterio de matogueiras. 
 
O dato de valor é: 4,003 t CO2 equivalente. 
 
No caso dos valores de cultivo da vide os valores tipos en produción de secaño 
equivalente é: 17,29 t CO2/ha. 
Valores para a oliveira: 81 t CO2/ha 
Pinussilvetris: 231 t CO2/ha 
 
Presenza de: 
 

 EUCALIPTO, PIÑEIRO E CADUCIFOLIAS: 139 t CO2/ha 
 CADUCIFOLIAS: 100 -200 t CO2/ha 
 MATO E CADUCIFOLIAS E ESPECIES MADEREIRAS: 100 tCO2/ha 
 ALAMO/CHOPO: 4 t CO2/ha 
 MATO E CADUCIFOLIAS: 31-100 t CO2/ha 
 CADUCIFOLIAS E PIÑEIRO: 177 t CO2/ha 
 MIMOSAS EN MAIORÍA, PIÑEIRO E CADUCIFOLIAS: 9,97 
 PIÑEIRO: 231 tCO2equi/ha 
 CARBALLO: 100 tCO2equi/ha 
 EUCALIPTO: 199,55 tCO2equi/ha 
 ABETAIS: 400 tCo2equi/ha 
 HAXAS: 200 tco2equi/ha 
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ESCENARIO ACTUAL: 
 

 CLASE25MIL AREA HECTAREAS CAPTURA 
DE CO2 

T CO2 
EQUI/HA 

PREZO 
MEDIO DO 
MERCADO  

3 EUCALIPTO, PIÑEIRO 
E CADUCIFOLIAS 86.329,00 8,6329 139 1199,9731 4,46 5351,88003 

1 CADUCIFOLIAS 133.666,00 13,3666 100 1336,66 4,46 5961,5036 

5 MATO E ESPECIES 
MADEREIRAS 285.562,00 28,5562 100 2855,62 4,46 12736,0652 

4 MATO E 
CADUCIFOLIAS 709.697,00 70,9697 31 2200,0607 4,46 9812,27072 

2 CADUCIFOLIAS E 
PIÑEIRO 1.519.229,00 151,9229 177 26890,3533 4,46 119930,976 

6 MATOS 1.939.201,00 193,9201 4,003 776,26216 4,46 3462,12923 

7 MIMOSAS EN 
MAIORÍA, PIÑEIRO E 

CADUCIFOLIAS 
2.228.050,00 222,805 9,97 2221,36585 4,46 9907,29169 

8 PIÑEIRO 2.900.753,00 290,0753 231 67007,3943 4,46 298852,979 

  
 980,2487 791,973 104487,689  466015,095 

 
Nota: o prezo de referencia do mercado corresponde ao peche do mercado de final 
do mes de novembro de 2013. 
 
ESCENARIO CON MAIOR VALORACIÓN: 
 

ESPECIE ESCENARIO PERFECTO   
HAXA 2393 400 957200 
EUCALIPTO 2393 199,55 477523,15 
PIÑEIRO 2393 231 552783 
CARBALLO 2393 100 239300 

 
Os maiores valores de emisión e fixación podémolos atopar nos hayales, ou en 
proceso dos piñeiros, vides e cultivos. 
 

CLASE25MIL AREA HA TCO2EQUI TCO2EQUI/HA PREZO DE 
REFERENCIA EUROS 

VIÑEDO 133.046,00 13,30 17,29 230,036534 4,46 1025,96294 
PRADOS EN MAIORÍA, 
CULTIVOS ANUAIS E 
VIÑEDO 

259.407,00 25,94 4,003 103,8406221 4,46 463,129175 

CULTIVOS ANUAIS EN 
MAIORÍA E VIÑEDO 263.931,00 26,39 17,29 456,336699 4,46 2035,26168 

PRADOS EN MAIORÍA E 
CULTIVOS ANUAIS 455.000,00 45,50 4,003 182,1365 4,46 812,32879 

VIÑEDO EN MAIORÍA E 
CULTIVOS ANUAIS 653.540,00 65,35 17,29 1129,97066 4,46 5039,66914 

 
 176,49  2102,321015  9376,35173 
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Nota: o prezo de referencia do mercado corresponde ao peche do mercado de final 
do mes de novembro de 2013. 
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6.6.3 ESTUDIO DO CASO. 

 
Tomando como referencia a cartografía realizada durante o 3er Inventario Forestal 
Nacional, e as ortofotografías realizados no Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 
(PNOA), tomando a capa de usos do chan procedente do proxecto CORINE Land 
cover que é dirixido pola Axencia Europea do Medio, a vexetación potencial, as series 
de vexetación, a produtividade potencial forestal, as división administrativas, etc., 
cruzouse a información e elaborado filtros que permitiron diferenciar as diferentes 
fontes de biomasa e agrupalas por sectores tendo en conta os seguintes parámetros: 
 

 Materia prima en orixe: Clasifica a biomasa tendo en conta a procedencia, é 
dicir, se se trata de masas forestais de frondosas, resinosas, vexetación 
arbustiva, residuos agrícolas como palla, polpa de froita, cascas de froitos 
secos, ósos de oliva, residuos urbanos, etc. 

 
 Rendemento enerxético: Clasifica a que primará en rendemento calorífico por 

unidade de medida da biomasa presente, diferenciando entre aquelas con 
maior e con menor capacidade calirífica. 

 
Sectorización: 
 
Tendo en conta o expresado no punto anterior escóllense as zonas teoricamente máis 
prósperas e clasifícanse en maior ou menor medida segundo a súa calidade dentro 
dos aspectos considerados ao respecto: 
 

  Selección das zonas con maior produción anual e poder calirífico. Deste punto 
extráense diferentes calidades en función dos resultados que achegan as 
diferentes áreas. 
 

 Selección de zonas que por proximidade á industria resulten máis competitivas. 
 

 Clasificación das zonas pola industria de destino á que se pretenden levar, 
supoñéndose esta como a óptima segundo as características da materia prima 
existente. 

 
Baseándose nisto escolleuse unha zona representativa considerada homoxénea en 
produción co resto do territorio. Cada unha destas zonas correspóndese con cada un 
dos tipos de biomasa forestal contemplados a grosso modo polo resto do sector de 
transformación sendo esta matogueira, madeira de conífero e madeira de frondosa. 
 
O propósito é extrapolar os datos reflectidos no inventario destas zonas ao resto da 
área de estudio para así poder facer unha estimación da cantidade total de biomasa 
dispoñible que existe sobre o terreo. 
 
Toma de datos 
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Formulada a idea de realizar a caracterización selvícola do estado da biomasa 
dispoñible sobre o terreo, leva á elección da localización da área de mostraxe. Tendo 
en conta os principais tipos de biomasa considerados a cuantificar e o seu 
rendemento enerxético, escolleuse unha área de inventario que se corresponden con 
aquelas de maior produción en matogueira, frondosa e conífera. Fíxose unha mostraxe 
relascópico, logo de "mostraxe piloto", que serve para describir brevemente o estado 
das masas e dá a información necesaria para o cálculo do número de parcelas e 
deseño do inventario. 
 
Cos resultados da mostraxe piloto dimensionarse o número de parcelas a reformular 
planificando a recollida de datos en campo para o seu posterior procesado. 
 
Localización 
 

 
Fonte elaboración propia. 
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A área de estudio que se tivo en conta durante a redacción deste texto inclúe as 
seguintes zonas de actuación:   
 

 
Fonte elaboración propia. 
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Entre todas as zonas de traballo reunimos un total de 3.100 metros de servizo. 
 

 
Fonte elaboración propia 
 
PARCELA 1                                                                                                    SUPERFICIE 1.371 m² 

 
Fonte elaboración propia 
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PARCELAS 2 E 3                 SUPERFICIES : 1.095 m² Y 2.018 m²                    TOTAL: 3.113 m²    

 
Fonte elaboración propia 
 
PARCELAS DE OPTIMIZACIÓN PARA APANTALLAMENTO  
SUPERFICIES:  468 m² , 248 m²  Y 2.921 m²                                                       TOTAL: 3.637 m²       

 
 
Fonte elaboración propia 
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 AREA CLASIFICAC SUPERF. ZONAS (m²) SUPERF. TOTAL  
(m²) 

1 1.371 APTA 
4.484 

8.121 

2 1.095 APTA 
3 2.018 APTA 
4 468 OPTIMIZACION 

3.637 5 248 OPTIMIZACION 
6 2.921 OPTIMIZACION 

Fonte elaboración propia 
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IMAXES PARCELA 1 

 

 
 

 

 
 

LATERAL Y - ACCESO LATERAL  LíMITE DE CANTEIRA 
 

 
 

 

 
 

LATERAL W - INTERIOR LATERAL S - PROPIEDADE 
 
 
 
 



                          

 

DESENVOLVEMENTO E ANÁLISE DUNHA METODOLOXÍA 
SOCIOECONÓMICA PARA O APROVEITAMENTO SOSTIBLE DAS 
EXPLOTACIÓNS MINEIRAS:  
ZONAS DE COMPENSACIÓN 

   

 

     

 

 
Paxina 195 / 209 

 

 
IMAXES  PARCELAS 2 Y3 

 

 
 

 

 
 

LATERAL S – LINDE PROPIEDADE LATERAL N – LINDE PROPIEDADE 
 

 
 

 

 
 

LATERAL S – PENDENTE  LATERAL E – LINDE PROPIEDADE 
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ZONAS DE OPTIMIZACION  
 

 
 

 

 
 

LATERAL N – LINDE PROPIEDADE LATERAL E – ZONA OPT. 
 

 
 

 

 
 

LATERAL E – ZONA OPT.  LATERAL N– LINDE PROPIEDADE 
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Fitoclima 
 
O clima é un dos factores máis determinantes na composición vexetal dos nosos 
montes. Existen outros como o chan, a fisiografía ou o home que, combinados co 
clima, dan orixe á estrutura vexetal da nosa paisaxe. A fitoclimatología é a asociación 
de grandes tipos de vexetación (fitosociología)a grandes tipos climáticos 
(climatoloxía). Allué, J.L. desenvolve unha clasificación fitoclimática para España a 
partir dos datos do Instituto Nacional de Meteoroloxía (INM), as Series de Vexetación 
de Rivas Martínez e o traballo de campo. O resultado é a caracterización de 19 
subtipos de vida vexetal, cada un deles asociado a unhas características climáticas 
concretas e que se reúnen en catro tipos fitoclimáticos xerais. Ordénanse de climas 
máis cálidos e con secas asociadas ás altas temperaturas, a climas máis fríos, que 
tamén poden implicar deficiencias hídricas, aínda que neste último caso asociadas ás 
xeadas. En ambos os dous extremos a vida de vexetación con porte arbóreo non é 
posible debido ás condicións climáticas extremas. 
 
Dentro da área de estudio están representados 3 dos subtipos que se corresponden 
aos tipos fitoclimáticos, Nemoral e Mediterráneo. 
 
Tipo fitoclimático Asociaciones potenciais de vexetación subtipo (Allué) Mediterráneos 
Lentiscares, Coscojares, Acebuchales, Aciñeirais (Quercusilex rotundifolia) e Aciñeirais 
alsinares (Quercusilexilex) IV4 Nemorais Quejigares, Melojares ou Rebollares, Aciñeirais 
alsinares, Carballeiras pubescentes e pedunculados, Faiais VI(IV)1, VI(IV)2. 
 
 
Medio físico 
 
A área de estudio presenta unha orografía de relevo pouco acusado que abrangue 
dende os 110 m aos 1.580 m sobre o nivel do mar, atopando a súa máxima cota ao 
sur, cunha altitude media de 727 m. 
 
Sobre esta superficie discorren 1.728 km de redes fluviais entre as que destacan as 
cuncas dos ríos Duero, Huebra, Águeda e Pasiles. Limita ao norte coa provincia de 
Zamora, ao leste co resto da provincia de Salamanca, ao sur coa provincia de 
Cáceres e ao oeste con Portugal. 
 
Propiedade 
 
Grande parte da propiedade do chan que se localiza dentro da área de estudio 
corresponde a propietarios privados, seguido dos Montes de Utilidade Pública e 
Montes do Estado ou da Comunidade Autónoma. Na táboa seguinte detállanse as 
superficies ocupadas por cada un deles: 
 
Propiedade Superficie (ha) 
 
Montes de UP consorciados ou convidos 1.424 
Montes de UP non consorciados nin convidos 7.654 
Montes de libre disposición ou das deputacións consorciados ou convidos 2.961 
Montes de particulares consorciados ou convidos 1.217 
Montes de particulares non consorciados nin convidos 368.702 
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Montes do Estado ou das Comunidades Autónomas 1.010 
TOTAL 382.968 
 
Principais resultados do escenario do caso. 
 
Cos datos do estudio e a xeito de exemplo de conclusións analizamos os principais 
resultados do estudio dentro do escenario descrito: 
 
 CAPTURA DE CO2 VALOR NO MERCADO 
VALORES DO TERREO 135,92 

tco2equi/ha 
 

4,46€= 606,22€ 

VALORES DO TERREO Volumen da área Valor do mercado 

 3,113 =3,113 *2252=7100,47€ 

VALORES DO TERREO Volumen da área 
plantación Eucalipto Valor do mercado 

3,113 4000€ plantación /ha 
1000€ mantenimiento /ha 

(70meses). 
 

(12.452)€ 
(9339)€ 

 

VALORES DO TERREO Volumen da área de 
plantación de cardo Valor do mercado 

3,113 15000pies /HA =45.000 pies 
 

(1245,2)€ coste 
implantación. 

(180€) coste de recollida 
 
Fonte: Elaboración propia. 
 
Como podemos ver na táboa anterior, os resultados do caso determínannos as 
distintas opcións que analizamos no estudio xeral. 
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6.7 CONCLUSIÓNS XERAIS: 
 
A actuación sostible da minaría de granito de Ourense pode favorecer: 
 

 A mellora das emisións de CO2 do sector, cunha redución de 844 toneladas 
ano. 
 

 Substitución de enerxía fósil por enerxía de bioenerxía. Xerando un potencial de 
biomasa de 800.000 árbores novas, un 20% da superficie queimada no ano 
2013 en Galicia. 
 

 Potencial de creación no rural de 134 de novos postos de traballo. 
 

 Mellora da imaxe do sector a nivel local e internacional. 
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