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Introdución
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No ano 2016, o grupo de traballo do Antropoceno, dentro da Subcomisión de 

Estratigrafía do Cuaternario, órgano integrante da Comisión Internacional de 

Estratigrafía, organización científica englobada na Unión Internacional de Ciencias 

Xeolóxicas, recoñeceu que a época xeolóxica da Terra cambiou: acabouse o Holoceno, 

estamos no Antropoceno. Ata agora viviamos no eón Fanerozoico, era Cenozoica, 

período Cuaternario, época Holoceno. Antropoceno é un termo utilizado desde que Paul 

Crutzen e Eugene Stoermer o acuñaron en 2000 para denotar o intervalo de tempo 

presente, no que moitos dos procesos xeolóxicos están profundamente alterados polas 

actividades humanas. Jan Zalasiewicz é o coordinador do grupo de traballo do 

Antropoceno (formado por 38 especialistas) que, tras sete anos de traballo, decidiu, por 

votación entre os seus membros, que hai probas suficientes para concluír que o 

Antropoceno é unha nova época xeolóxica da Terra, dentro do período Cuaternario. 

Os humanos malamente poderemos atopar solucións se antes non entendemos os 

problemas: e temos problemas moi graves, non tanto como habitantes dun territorio 

máis ou menos extenso chámese Coruña, Galicia, España ou Europa, senón como 

terrestres. O noso planeta está a cambiar a pasos xigantescos a consecuencia das 

actividades humanas e poucos se decatan diso. Este artigo quere contribuír á 

divulgación deste novo coñecemento científico debido á súa importancia para o futuro 

da civilización. Pretendo contestar a catro preguntas:  

1. Que probas achegan os científicos do cambio da época xeolóxica? 

2. Cando empezou o novo tempo xeolóxico? 

3. Que consecuencias ten para a humanidade? 

4. Hai solucións? 
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Pregunta 1. Marcadores antropoxénicos do cambio da época xeolóxica
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Calquera recoñecemento formal do Antropoceno como unha época na escala de 

tempo xeolóxico depende de se os seres humanos cambiaron o sistema Terra o 

suficiente como para producir un rexistro estratigráfico nos sedimentos e no xeo distinto 

do Holoceno. A actividade humana está a deixar probas globais e persistentes na Terra; 

a continuación revísanse os marcadores antropoxénicos dos cambios no rexistro 

estratigráfico:  

 Apareceron materiais manufacturados nos sedimentos, que evolucionan a 

tecnofósiles. Os depósitos antropoxénicos recentes conteñen novos minerais e 

rochas, o que reflicte a rápida difusión mundial dos novos materiais: 

1. Aluminio elemental 

2. Formigón 

3. Plásticos 

 Transformación de máis da metade da superficie terrestre da Terra para uso humano. 

Os fluxos sedimentarios antropoxénicos aumentaron:  

1. Aumentou a erosión causada pola deforestación e a construción de 

estradas.  

2. A retención de sedimentos detrás das presas amplificou o afundimento 

dos deltas. 

 Probas xeoquímicas: 

1. Niveis elevados de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) 

2. Niveis elevados de bifenilos policlorados (PCB) 

3. Niveis elevados de residuos de praguicidas 

4. Aumento da proporción de Pb 207/206 debido ao chumbo da gasolina. 
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 O nitróxeno e fósforo do chan duplicáronse no último século debido ao aumento do 

uso dos fertilizantes; os niveis de nitróxeno dos estratos dos lagos e o xeo de 

Groenlandia son os máis altos dos últimos cen mil anos. 

 Contaminación global da atmosfera por partículas procedentes da combustión de 

combustibles fósiles: 

1. Aerosois orgánicos 

2. Aerosois inorgánicos 

 Clima 

1. As concentracións de dióxido de carbono e metano atmosféricos desde o 

1850, aproximadamente, e máis marcadamente desde 1950, aproximadamente, 

superan as do Holoceno e mesmo os patróns cuaternarios; asociado a unha 

diminución do C-13 capturado polos aneis das árbores e os fósiles calcáreos. 

2. O aumento da temperatura media global de 0,6 a 0,9 ºC, desde o 1900 ata 

a actualidade, que se produce principalmente nos últimos cincuenta anos, supera á 

variación ocorrida no Holoceno durante os últimos 1400 anos.  

 Hidrosfera 

1. Os niveis do mar aumentaron 3,2 ± 0,4 mm / anuais entre 1993 e 2010; 

agora están a subir por encima das taxas do Holoceno Tardío.  

 Biosfera  

1. As taxas de extinción superaron ás taxas de referencia desde 1500 e 

aumentaron aínda máis no século XIX e máis aló. 

2. As comunidades de especies en todo o mundo foron alteradas por 

invasións foráneas,  

3. As comunidades de especies en todo o mundo foron alteradas pola 

agricultura e a pesca. 

 Probas radioactivas 



1. A detonación atómica en 1945 iniciou unha choiva radioactiva de 1945 a 

1951. As probas con armas nucleares xeran un sinal global desde 1952 a 1980.  

2. O pico bomba do C-14, Pu-239 e outros radionúclidos artificiais alcanza 

un máximo en 1964. 

Pregunta 2. Comezo do Antropoceno
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A formalización é unha cuestión complexa porque a utilidade do Antropoceno 

excede á comunidade xeolóxica; expresa o grao en que a humanidade está a impulsar 

cambios rápidos e xeneralizados no sistema Terra, cambios que persistirán e que teñen 

capacidade para aumentar no futuro. Os marcadores sinalados no apartado anterior 

indican que o Antropoceno é estratigraficamente distinto do Holoceno e de épocas 

anteriores. As probas apoian a formalización do Antropoceno como unha época cuxo 

límite inferior aínda non se identificou. 

Propostas para marcar o inicio do Antropoceno: 

1. A difusión da agricultura e a deforestación 

2. O intercambio das especies do Vello e do Novo Mundo desde 1492 

3. A revolución industrial cara ao 1800 

4. A gran aceleración do crecemento da poboación e a industrialización a 

metade do século XX 

O grupo de traballo do Antropoceno, xa mencionado, decidiu que os residuos 

radioactivos do plutonio son a marca que determina o cambio de época; o que quere 

dicir que o Antropoceno comezou no ano 1950; fundamentalmente, porque se trata 

dunha marca sincrónica e global. 

A efectos de comparación lembrarei que o período Cuaternario, a era Cenozoica 

e  o eón Fanerozoico comezaron, respectivamente, hai 2,588 millóns de anos, 66 

millóns de anos e 541 millóns de anos. 

Pregunta 3. Consecuencias: límites dun planeta san
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Achegámonos a puntos de inflexión planetarios, que nos levarían a un ambiente 

novo e inhóspito para os humanos? Un equipo internacional de científicos, dirixido 

por Johan Rockström, identificou nove procesos ambientais que poderían impedir 

que o planeta albergase vida humana:  

1. O cambio climático 

2. A perda de biodiversidade 

3. A contaminación por nitróxeno e fósforo 

4. A redución do ozono estratosférico 

5. A acidificación dos océanos 

6. O consumo de auga doce 

7. O uso do chan 

8. A contaminación atmosférica por aerosois 

9. A contaminación química  mundial  

Para os sete primeiros estableceron límites dentro dos cales a humanidade 

podería operar sen risco; os dous últimos aínda non se estudaron en profundidade 

polo que non se determinaron os seus límites. 

A análise demostra que tres dos procesos: perda de biodiversidade, 

contaminación por nitróxeno e cambio climático pasaron os seus límites;  os demais 

encamíñanse aos seus valores limiares. 

Pregunta 4. Solucións
5
 

Para a economía clásica o crecemento é a panacea que remedia os males 

económicos: pobreza, paro, superpoboación e degradación da natureza. Pero a 

economía é un subsistema da biosfera que é finita: entre o crecemento económico 

ilimitado e a biosfera limitada a contradición é flagrante. Temos que satisfacer as 

necesidades do presente sen comprometer a capacidade das xeracións futuras de 

satisfacer as súas propias necesidades; e para lograr este resultado cada xeración 
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debe legar á súa sucesora unha riqueza igual á que ela herdase. Facer un tránsito a 

unha economía viable converteuse nun imperativo imprescindible para que a 

civilización humana perdure. 
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