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ANTROPOCENO 
E COLAPSOS

Parque Forestal de Beade – VIGO
Domingo, 8 de maio, 10 horas.



Antropoceno e Colapsos

O Antropoceno é unha proposta para unha nova época xeolóxica. O 
termo, que aínda non aceptado oficialmente pola ICS (International 
Commission of Stratigraphy) ou a IUGS International Union of
Geological Sciences, ten amplo uso común e científico e ven nomear a 
época na que a Humanidade convertiuse no principal axente xeolóxico 
do planeta.

Hoxe a humanidade, animada por un insostible consumo de recursos 
xeolóxicos fósiles, regula e intervén nos ciclos xeolóxicos externos e 
mesmo internos, modificando os caudais e cursos das augas superficiais, 
acidificando os océanos, mudando a composición da atmósfera e o clima 
terrestre, ou variando as taxas de erosión e sedimentación.

Esta emerxecia da humanidade como forza xeolóxica está a provocar os 
Colapsos dos equilibrios bio-xeo-químicos do planeta a unha velocidade 
catastrófica.

Esta andaina quere poñer á vsita á magnitude e extensión da 
intervención humana nos ciclos xeolóxicos no noso propio entorno e os 
colapsos a que deu lugar.

Xeolodía é un conxunto de andainas coordinadas pola
SGE, guiadas por xeólog@s, de balde e abertas a todo
tipo de público. Co lema “A Xeología diante da
Emerxencia Climática”, o seu principal obxectivo é
amosar que a Xeología é unha ciencia atractiva e útil
para a nosa sociedade. Celébrase o mesmo fin de semana
en todo o Estado.

¿Que é o XEOLODÍA?

www.geolodia.es



1     HUMANIDADE E XEOLOXÍA

Empezamos nun monumento que sinala as primeiras fronteiras físicas e 
o primeiro mapeado xeolóxico do territorio: unha mámoa que xunto a 
ducias doutras como ela nas divisoiras de augas limitan bacias 
hidrográficas.

Esta é a primeira intervención humana significativa na paixase galega e 
a primeira apropiación e monumentalización da terra: as mámoas, máis 
vellas ca as pirámides exipcias, sinalan na Galicia a entrada do 
Neolítico e a primeira alteración humana dos rexistros xeolóxicos. 

2      A ESCALA DE TEMPO XEOLÓXICO 
Á VISTA

Trataremos de dar unha breve explicación das 
magnitudes temporais da Escada Xeolóxica nos grandes 
elementos xeolóxico-temporais na paixase: Paleozoico. 
Mesozoico, Cenozoico, Holoceno, Megalayense, 
Antropoceno. Falaremos de cambios xeolóxicos, de 
actualismo e catastrofismo e introduciremos os 
conceptos da Gran Aceleración e do Colapso. 



4     ANTROPOCENO 1. MIRADOR DO CAMPO DE 
FÚTBOL

Panorámica da Gran Aceleración na mudanza da paixase. Atenderemos 
aos cambios dos últimos 70 anos (o Antropoceno): Urbanización. 
Automóbilización. Cambio de usos. Erosión e sedimentación. 
Modificación da liña de costa. Contaminación océanos e atmósfera. 
Aquí daremos as gandes cifras: alteración dos grandes ciclos xeolóxicos, 
taxas de erosión e sedimentación globais, etc.

3      MÁMOA DAS XUNQUEIRAS 1. COLAPSOS E 
LÍMITES

A mámoa das xunqueiras 1, desaparecida, cóntanos unha pequena 
historia do colapso patrimonial e ambiental. Tamén o topónimo de 
Campus das Lagoas fai referecia a unha paxase desaparecida. 
2022 cumpre 50 anos da publicación de The limits to Growth.  
Anticipamos os impactos que iremos tratar polo miudo nas seguintes 
paradas.  



6      ANTROPOCENO 3. REGUEIRA DA FRAGA

Nesta vella regueira -unha técnoloxía presente en Galicia dende hai 2000 
anos, canto menos-, falaremos do uso da auga, da sobre-explotación dos 
acuíferos, das secas, etc., e daremos un breve repaso ao nivel de 
explotación actual das augas superificais e subterráneas de Galicia e 
alteración do ciclo hidrolóxico: pozos, ruina de acuiferos, ermados, etc. 

5     ANTROPOCENO 2. GAIOLAS DO PARQUE

Entre o espazo forestal e o Parque, a carón das gaiolas hoxe baleiras, 
falaremos das extincións xeolóxicas e da actual 6ª Gran Extinción, da 
desaparición e degradación dos hábitats e seus efectos sobre a propia 
natureza humana.



8      ANTROPOCENO 5. VIAL AG-57.

Aproveitaremos a última parada para falarmos da contaminación 
acústica (atmosférica e subterránea). Das sombras do desenvolvemento e 
das paixases tras o colapso. De aquí (quen queira) voltamos ao Parque 
Forestal de Beade

7    ANTROPOCENO 4. ALDEA DA FRAGA

Nos restos da vella aldea da Fraga falaremos de Colapsos e Historia. 
Trataremos de presentar o impacto dos colapsos na historia e vida 
común e contaremos a historia de Gallaecia/Galicia entre dous grandes 
colapsos sinalados no rexistro xeolóxico. Unha historia que nos leva 
da minaría da prata e a civilización greco-romana, á minaría do 
ouro e invención da Gallaecia/Galicia, e ao abandono, o 
despoboamento e as mudanzas nos xeitos de vida na Gran Aceleración. 



E noutros rexistros..

No século 21 as referencias ao Antropoceno (e á «Great Acceleration») 
experimentaron un crecemento exponencial, mentras as referencias ao 
Holoceno diminuíron.

Dende a década dos 80s as referencias (relativas) á «xeoloxía» 
experimentaron un grave colapso.. 

Búsquedas anuáis de «geolodia» en Google-España até marzo de 2022. 
Este ano promere record...



Antropoceno e Colapsos

Xeolodía 2022 – Pontevedra
Data: domingo – 08 de maio

Lugar: Parque Forestal de Beade - Vigo
Loxitude da andaina: 4 km
Duración: 3 horas aprox.
Dificultade media-baixa: (convén levar calzado de monte)
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oscar_pazos@hotmail.com
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