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O 19 de novembro de 2002, o petroleiro Prestige parte en dous e afunde a 130
millas do cabo Fisterra. Ao día seguinte xa estaban tinxidos de negro máis de 300
quilómetros de costa galega.

Ao pasaren os días o chapapote foise estendendo por miles de quilómetros das
costas portuguesas, cantábricas e francesas.

O impacto da marea negra sobre o medio natural foi moi elevado provocando
tamén un forte impacto social e económico pois durante varios meses obrigou a
cesar na súa actividade pesqueira a máis de 30.000 persoas.

A pesar do dramático desta traxedia, as mareas negras son só unha pequena
parte da problemática ambiental do mar. Vertidos urbanos e industriais, sobreex-
plotación pesqueira, deterioro da costa por un urbanismo especulativo... son
outros exemplos do proceso de degradación ao que están sometidos os mares.

En calquera caso, as mareas negras son unha máis das consecuencias dun mode-
lo enerxético, baseado nos combustibles fósiles, que é o principal responsable do
cambio climático e produce graves danos aos ecosistemas da Terra.

Con ese libro, o CEIDA e a Fundació Territori i Paisatge pretendemos facer refle-
xionar sobre o noso modelo de consumo de enerxía ademais de estimular nos lec-
tores novos comportamentos a prol dun novo modelo enerxético máis sostible
ambientalmente.

O CEIDA e a Fundació Territori i Paisatge colaboran
para reflexionar sobre o modelo enerxético actual
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Introducción

No mes de novembro do ano
2002 aconteceron feitos destina-
dos a ter un perdurable impacto
na historia ambiental de Galicia,
feitos que afectaron ao medio
ambiente de maneira drástica,
pero que tamén influíron fonda-
mente, na economía, nas actitu-
des e na percepción social da
lexitimidade da representación
política. O Pres-tige e todos os
acontecementos que rodean a
catástrofe ambiental asociada a
ese nome tiveron unhas conse-
cuencias de relevancia inaudita. 

En Galicia, a historia ecoloxista é
longa, como o é a súa vertente de
defensa do mar, pero as circuns-
tancias que confluíron nese mes
de novembro, mestura de suceso
anunciado, imprevisión, prepoten-
cia e incompetencia, fixeron saltar
as percepcións e os comportamen-
tos. As reaccións sociais, na súa
envergadura, orixinalidade e
implicación de estamentos diver-
sos, condicionaron para sempre o
futuro da sociedade galega.

Os feitos ocorridos en novembro
de 2002 constataron que os pro-
blemas ambientais non son pro-
blemas naturais nin da natureza,
senón sociais, e que cada vez
resulta máis evidente para a opi-
nión pública que os conflitos
ambientais están no cerne das
expectativas de calidade de vida
das sociedades que os producen
ou padecen.

Unha das características máis chamativas das mobiliza-
cións cidadáns de protesta pola marea negra foi a súa ori-
xinalidade e criatividade
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I

O Prestige non representou a primeira oportunidade en que un problema ambiental sacu-
día a conciencia da sociedade galega. A loita antinuclear a comezos dos anos oitenta
do século pasado, que tivo a súa continuidade nas protestas contra a vertedura de resi-
duos radioactivos no mar, así como a oposición a modelos de industrialización agresivos
co ambiente e cos intereses dos sectores populares que vían ameazados os seus recursos
naturais de subsistencia (plantas de celulosa, minaría enerxética), xeraran xa importantí-
simas mobilizacións sociais. Estas circunstancias determinaron, así mesmo, a aparición
de estruturas organizativas estables que van desde o nacemento da organización ecolo-
xista decana no ámbito español, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia,
constituída en 1974, ata a creación de plataformas cidadás que aínda hoxe seguen a
ser referenciais. Sirva como exemplo a Plataforma pola Defensa da Ría de Pontevedra,
que ten como obxectivo conseguir desprazar o complexo papeleiro de ENCE-ELNOSA
das súas instalacións en Lourizán que, ademais de contaminar veñen condicionando o
desenvolvemento urbanístico e dos recursos naturais de toda a marxe sur desa ría.

A historia das loitas ecoloxistas en Galicia é longa, e tivo un dos seus fitos na movilización antinuclear e contra o
verquido de residuos radiactivos na Fosa Atlántica
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II

A catástrofe do Prestige puxo ante os nosos ollos colectivos moitas verdades ata
o momento veladas. Unha desas verdades é a importancia do mar. O mar para
Galicia é parte da súa identidade, da súa cultura, da súa idiosincrasia e da rela-
ción co mundo. É todo isto porque, ante todo, é o espazo de vida, traballo e
realización dunha fracción moi ampla –en cantidade e intensidade– dos seres
humanos que conforman a comunidade que se autodefine con ese nome. Non é
por casualidade. Estamos a falar dunha beiramar recortada que fai que nun
territorio que representa apenas pouco máis do 5% da superficie da península
Ibérica, máis de mil quilómetros de litoral subministren hábitat, alimento e traba-
llo a miles de persoas. Ademais, Galicia conta cunha orixinalidade xeolóxico-
ecolóxica, as rías, caracterizadas por unha produtividade biolóxica fóra do
común. E ten unha localización xeográfica que propiciou a viaxe e a comunica-
ción con outras nacións por vía marítima, o que converteu á galega nunha cul-
tura mariñeira. Cultura mariñeira que o chapapote vestiu de loito.

Poboación ocupada na pesca e acuicultura: Galicia - España

Ano 2004. Toneladas capturadas 
de pesca fresca. Galicia-España

Ano 2004. Valor en 1ª venda da
pesca capturada. Galicia-España

Fonte: Galicia en cifras, 2005

Resto de España: 
290.863 Tm. 

59%

Galicia:
205.952 Tm.

41%

Resto de España: 
716.200 Miles de €

60%

Galicia:
477.734 Miles de €

40%
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Outra verdade que o accidente do
Prestige deixou patente é que, a
pesar da importancia do mar, de
como dependemos del e o impor-
tante que é na nosa economía pro-
dutiva, e malia os precedentes, ese
mar se encontraba desprotexido
polos poderes públicos, en situa-
ción de desamparo. A pesar de
que por diante das costas galegas
discorre unha das rotas marítimas
máis importantes do mundo, pola
que circulan anualmente máis de
13.000 buques, moitos deles car-
gados con mercadorías perigosas e
potencialmente moi contaminantes,
a pesar de que dende 1970 os
accidentes de petroleiros que pro-
vocaron verteduras de produtos
petrolíferos e mareas negras de
miles de toneladas se viñeron suce-
dendo con puntualidade no noso
litoral, careciamos de medios anti-
contaminantes ata extremos próxi-
mos á irresponsabilidade, como o
Prestige puxo de manifesto. 

Produción pesqueira en Galicia en primeira venda - Ano 2005
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Desde que en 1970 o
Polycomander vertera
70.000 toneladas de
hidrocarburos fronte á ría
de Vigo, sucedéronse os
accidentes de petroleiros,
como o Urquiola, en
1976; o Andros Patria, en
1978; o Aegean Sea, en
1992; aos que hai que
engadir outros accidentes
de buques con carga moi
contaminante ou perigosa,
como foi o caso do
Erkowit na ría da Coruña,
en 1970, ou o Casón en
Fisterra, en 1987. Malia
eses precedentes, cando
acontece o accidente do
Prestige, os remolcadores
existentes non tiñan capa-
cidade de xestionar bu-
ques das dimensións dese
petroleiro, as barreiras an-
ticontaminantes eran esca-
sas e estaban en mal esta-
do e non se aplicaron pro-
tocolos de emerxencia con
carácter técnico. 
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A marea negra provocada polo Prestige tivo unhas dimensións certamente espec-
taculares, con máis de tres mil quilómetros de costa afectados, con consecuencias
especialmente duras en Galicia pero afectando tamén a diferentes tramos da costa
cantábrica, ás costas portuguesas e ás costas francesas. 

Pero, independentemente dos seus impactos concretos sobre os ecosistemas lito-
rais, as verteduras do Prestige permiten reflexionar sobre os problemas ambientais
do mar. Sen dúbida, as mareas negras provocan un forte efecto social, porque as
súas consecuencias son moi espectaculares e prodúcense de maneira concentrada
no espazo e no tempo. Mais a contaminación do mar por produtos petrolíferos é
moito máis insidiosa e grave debido a hidrocarburos doutras procedencias, como
a información contida neste libro pon de manifesto. Pola súa vez, a contaminación
por hidrocarburos non é máis que unha das formas en que a contaminación afec-
ta aos océanos, con orixes e substancias moi diversas, que van desde os residuos
orgánicos de procedencia urbana ata as substancias químicas –algunhas de ele-
vadísima toxicidade e persistencia– ou os residuos radioactivos. O mar está a fun-
cionar como o gran vertedoiro dos refugallos das actividades humanas, coa con-
secuencia de que moitas áreas deste, incluíndo áreas litorais de enorme potencial
biolóxico, están sometidas a contaminación crónica.

Lamentablemente a contaminación non é máis ca unha das ameazas que penden
sobre o medio mariño. A elas hai que lles engadir a sobreexplotación dos recur-
sos, que xa levou ao colapso de importantísimas pesqueiras, á interrupción das
cadeas tróficas dos ecosistemas mariños coa eliminación dos grandes predadores,
á destrución de hábitats moi valiosos e singulares, como arrecifes coralinos, man-
guezais e outras zonas húmidas costeiras, e o proceso de urbanización do litoral
para usos urbanos, industriais ou de infraestruturas. 

Principais problemáticas ambientais que afectan aos océanos mundiais

verquidos radioactivos

contaminación forte

contaminación parcial

contaminación intermitente

contaminación potencial

concentración de
residuos de petróleo
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Contrasta a evidencia da deterioración de recursos mariños relevantes coa incapa-
cidade de frear a súa destrución. Os océanos achegan servizos ambientais, mate-
rias primas, subsistencia para as comunidades humanas que viven no seu contor-
no, potencial económico e emprego a través de industrias como as turísticas, posi-
bilidades de realización humana a través de experiencias intanxibles, pero ningun-
ha desas contribucións consegue impedir a súa degradación continuada.

A sobreexplotación está levando ao colapso das principais pesquerías do mundo

A urbanización do litoral está destruíndo espazos fundamentais pola súa biodiversidade e pola súa riqueza en
recursos naturais de gran importancia para a sociedade
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Contrasta este proceso de degradación e destrución dos ecosistemas mariños coa
importancia dos recursos –actuais e potenciais– que achega, e co descoñecemen-
to científico do seu potencial para satisfacer as necesidades humanas. Alguén ten
afirmado, con razón, que coñecemos mellor a superficie do noso satélite, a Lúa,
que o fondo dos océanos. O descubrimento de ecosistemas estraños e asombro-
sos, como os asociados a fumarolas nas dorsais oceánicas, produciuse hai so
unhas poucas décadas, e a mostraxe sistemática da biodiversidade dos fondos
mariños está nos seus comezos, achegando uns primeiros resultados que indican
a necesidade de revisar as nosas percepcións previas sobre a diversidade da vida
na Terra, con aparición de especies e liñaxes novas en porcentaxes totalmente
impensadas con anterioridade. 

Por outra banda, non é preciso ir a ecosistemas tan pouco estudados como os de
fondo oceánico para realizar descubrimentos sorprendentes. Na beiramar galega
descóbrense periodicamente especies novas, previamente descoñecidas para a
ciencia, e sabemos moi pouco do comportamento e da bioloxía de especies tan
conspicuas como as luras xigantes, as diferentes especies de tiburóns ou diversos
mamíferos mariños.

Os océanos enfróntanse ao desafío de que sexamos capaces de xestionalos e con-
servar os seus valores e riquezas. É un desafío que deberemos enfrontar con carác-
ter inmediato e que precisa dar resultados tanxibles nos próximos anos. Con carác-
ter xeral, o colapso das pesqueiras e a degradación sistemática, particularmente
de ecosistemas concretos como os arrecifes coralinos e as zonas húmidas costei-
ras, e a transformación xeneralizada de amplos tramos da interface terra-mar nas
áreas costeiras máis poboadas do mundo precisa de actuacións mundiais concer-
tadas que, ata o momento, resultaron ser ineficaces. Un exemplo particularmente
deprimente é a incapacidade de xestionar os recursos das pesqueiras antes de que
estas deixen de ser economicamente viables. 

Outro desafío concreto consiste na necesidade de avanzar na creación de áreas
protexidas no medio mariño, porque, se a conservación da natureza foi asumida
como unha responsabilidade gobernamental e das administracións públicas no
ámbito terrestre ao longo do século XX, co resultado de que hoxe está declarada
como área protexida máis do 12% da superficie terrestre emerxida, non acontece
o mesmo cos océanos, cunha porcentaxe de superficie protexida que apenas supe-
ra o 0,5% da súa superficie total. A necesidade de incrementar a superficie xestio-
nada con fins prioritarios de conservación, tanto en ámbitos litorais como en super-
ficies oceánicas libres, é un dos grandes desafíos da axenda mundial de conser-
vación para os próximos anos.
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III

O accidente do Prestige non só representa unha boa oportunidade para falar do
mar, da súa xestión e problemas. O Prestige tamén exemplifica e simboliza os cla-
roscuros, as debilidades e irracionalidades que subxacen no funcionamento da
sociedade humana global. A nosa sociedade, o seu modelo de produción e con-
sumo, depende dos combustibles fósiles, do carbón e, especialmente, dos hidro-
carburos. O uso que facemos destes recursos é voraz, de maneira que nun perío-
do ínfimo da historia humana sobre o planeta –o período seguinte á revolución
industrial do século XIX– estamos consumindo recursos que ao planeta lle levou
millóns de anos acumular. 

Ademais das reflexións que o feito de que tres ou catro xeracións humanas aca-
ben con recursos planetarios non renovables poidan crear desde o punto de vista
ético –é unha constatación histórica do proceso e do modelo de desenvolvemento
da vida humana sobre a Terra–, hai outros aspectos dos que necesariamente pre-
cisamos ser conscientes, como o feito de que ese consumo masivo de recursos non
renovables faise de maneira inequitativa e ineficiente. Efectivamente, existe un con-
traste moi marcado entre as xeografías da produción e do consumo dos recursos
enerxéticos. Ese contraste, e a necesidade por parte das sociedades consumidoras
de garantir o abastecemento, así como o control de recursos tan estratéxicos, ten
tamén consecuencias sociopolíticas, como a guerra de Iraq se encarga de poñer
de manifesto.

Distribución mundial da produción e consumo de petróleo
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Ademais, este consumo masivo e insolidario de combustibles fósiles faise dunha
maneira manifestamente ineficiente, con perdas nos procesos de produción, trans-
porte e consumo que non se xustifican polas tecnoloxías actualmente dispoñibles (1).
Como subproduto necesario deste proceso de consumo masivo e ineficiente de com-
bustibles fósiles aparece un fenómeno de contaminación sen precedentes, o quenta-
mento global do planeta que está provocando un cambio climático acelerado. O
cambio climático vai ter efectos dunha enorme envergadura para o futuro, desde
consecuencias económicas negativas sobre o PIB mundial, a problemas de abaste-
cemento hídrico e alimentario, miles de mortos e desprazados debido á prolifera-
ción de fenómenos climáticos extremos, e extincións masivas na biodiversidade
terrestre, entre outras consecuencias (2).

As contribucións ao quentamento global
Emisións históricas de dióxido de carbono orixinadas pola queima de combustibles fósiles 1990-1999. 
(Fonte: World Resources Institute. 2005)

Fo
to

 s
at

él
ite

: A
 te

rra
 d

e 
no

ite
 (c

or
te

sía
 d

a 
N

A
SA

)
Emisións de CO2 por países no ano 2003

Fo
nt

e:
 D

iv
isi

ón
 e

sta
dí

sti
ca

 d
as

 N
ac

ió
ns

 U
ni

da
s

In
di

ca
do

r e
s 

do
s 

O
bx

ec
tiv

os
 d

e 
D

es
en

vo
lv

em
en

to
 d

o 
M

ile
ni

o

Milleiros de Tm de CO2

(1) Weizsäcker, E. et al. (1997). Factor 4. Galaxia Gutemberg, S.A.
(2) Legget, J. (1996). El Calentamiento del Planeta: el Informe de Greenpeace. Fondo de Cultura Económica, México.

Weart, S. (2003). The Discovery of Global Warming. Harvard University Press, Cambridge, Massachussets. Edición española: El
Calentamiento Global. Editorial Laetoli, S.L., Pamplona, 2006.
Gore, A. (2006). An Inconvenient Truh. Rodale, 33 E. Minor Street, Emmaus, PA 18098.
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Enfrontar o problema do cambio climático implica redefinir as nosas pautas de pro-
dución e consumo, fomentar fontes de enerxía alternativas e promover a eficiencia
enerxética. Redefinir as pautas de produción e consumo é difícil na práctica, por-
que significa cuestionarse o modelo social dominante, baseado no crecemento
económico continuado como meta central, así como a poderosa e complexa rede
de intereses que o sustentan e se benefician del, aínda que sexa a costa de xerar
miseria e desesperanza para unha fracción enorme da humanidade. 

O recurso a alternativas enerxéticas ás enerxías tradicionais baseadas nos combus-
tibles fósiles é unha opción, aínda que cómpre recoñecer que limitada e non exen-
ta de problemas. As enerxías alternativas baseadas nas enerxías renovables proce-
dentes directa ou indirectamente do sol –directamente a enerxía solar, indirectamen-
te a enerxía eólica, a hidráulica, a mareomotriz e a biomasa– tamén presentan pro-
blemas, aínda máis evidentes no caso da enerxía nuclear. A necesidade de buscar
alternativas enerxéticas capaces de facer fronte ao cambio climático tense utilizado
a miúdo para xustificar proxectos enerxéticos de enorme impacto ambiental. Así, os
parques eólicos instálanse en zonas que implican un impacto ambiental e paisaxís-
tico inaceptable desde unha racionalidade de uso sustentable dos recursos do terri-
torio, e véndese como enerxía verde a producida por unhas centrais hidroeléctricas
cuxa construción supuxo un enorme impacto ambiental e social (3).

Malia as evidencias dos proxectos precedentes, na actualidade séguese a publici-
tar como unha enerxía con custos ambientais moi limitados aínda que, como acon-
tece coa experiencia galega recente, os proxectos de minicentrais hidroeléctricas
ameazaban coa destrución directa de comunidades biolóxicas únicas no mundo,
con elevadísimas taxas de endemismos (4). E, en sociedades onde a conciencia
social ambiental aínda non dispón de suficiente masa crítica, séguese recorrendo
a proxectos megalómanos, como o encoro e a presa das Tres Gorxas, en China.
Se as enerxías alternativas non se libran de ter calquera tipo de impacto ambien-
tal, non só a hidroeléctrica e a eólica, senón tamén a mareomotriz ou a biomasa
que, mal formuladas, poden levar á exportación anómala de nutrientes dos solos
ou á substitución de comunidades vexetais e ao empobrecemento biolóxico. 

Máis dubidosa aínda parece a alternativa nuclear, a pesar de que os seus promo-
tores a pretendan presentar como alternativa inevitable para frear o cambio climá-
tico. Porén, os seus elevadísimos riscos ambientais asociados, particularmente na
xestión dos residuos radioactivos, na ameaza de accidentes ou atentados, e a súa
incapacidade para ofertarse como alternativa a curto prazo ou para resolver algún
dos problemas centrais das causas do cambio climático, como o debido ao incre-
mento vertixinoso das emisións asociadas á mobilidade e ao transporte, fai que
deban procurarse outras alternativas menos perigosas, máis flexibles e menos vin-
culadas a lobbies de poder, é dicir, máis democráticas (5).

(3) Vales, C. (1993). Os encoros hidroeléctricos e o seu impacto. Pp. 107-169 en: O Lobo, a Extinción de Especies e outros Ensayos sobre Conservación.
Martínez Gil, J. & M. Soto Castiñeira (coords.). (2006). O Tempo dos Rios. Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións.

(4) Cobo, F. & M. González. (2006). Auga e ecosistemas acuáticos: calidade e biodiversidade. Pp. 131-140, en Martínez Gil & Soto
Castiñeira, op. cit.

(5) Sandbach, F. (1980). Environment, Ideology & Policy. Basil Blackwell. Oxford.
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Quédanos o camiño da eficiencia, de reducir os consumos. Por un lado, posibilí-
tano as tecnoloxías dispoñibles. Por outro, necesitamos revisar os nosos patróns e
hábitos de consumo, tanto no ámbito social como no individual, que nos permitan  
cuestionarnos consumos innecesarios, non precisos para a nosa realización como
seres humanos, se queremos evitar o abismo do desarranxo total dos sistemas eco-
lóxicos básicos que sustentan a vida na Terra.

IV

Ante todos os desafíos ambientais que o Prestige xerou ou puxo de manifesto, o
CEIDA, como centro de referencia na educación ambiental en Galicia, non podía
menos que deseñar mecanismos de participación dirixidos aos distintos sectores da
opinión pública e aos diferentes estamentos sociais potencialmente involucrados.
Destacaremos cinco aspectos do traballo do centro que consideramos especialmen-
te destacables: 1) as actuacións desenvolvidas durante a catástrofe, 2) as activida-
des de divulgación e sensibilización ambiental, 3) as contribucións ao proceso inte-
lectual de reflexión, investigación e debate que o Prestige estableceu como de-
safío; 4) os programas de educación ambiental e, 5) o traballo de documentación
e referencia bibliográfica.

1. As actuacións durante a catástrofe consistiron en colaborar na limpeza
do litoral petroleado, en organizar e dinamizar a colaboración dos volunta-
rios, que tan destacado papel xogaron na loita contra o chapapote, e en dar
formación aos colaboradores na recuperación e limpeza de aves petroleadas.

2. Actividades de divulgación e sensibilización ambiental. Un elemen-
to central neste traballo de utilizar a catástrofe como elemento de sensibiliza-
ción ambiental da sociedade galega foi a elaboración, coa colaboración e
patrocinio da Fundación Territori i Paisatge, da exposición “Prestige, crónica
negra dun modelo enerxético insostible”. A exposición pretendía non só falar
da marea negra e os seus impactos ambientais, senón reflexionar sobre a

O CEIDA formou voluntarios, e colaboradores na limpeza do litoral petroleado
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importancia de conservar os océanos e sobre a insostibilidade do noso modelo
enerxético baseado no consumo masivo de combustibles fósiles, así como na
inequidade, ineficiencia e nos impactos socioambientais do modelo.

A exposición, inaugurada no Castelo de Santa Cruz, Oleiros, sede do CEIDA, cir-
culou posteriormente por distintas salas e localidades, sendo visitada por máis de
oito mil persoas.

Nº de visitantes da exposición 
Prestige, crónica negra dun 
modelo enerxético insostible
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Ademais da exposición citada, o CEIDA divulgou outras exposicións que poñían de
manifesto o impacto que sobre diversos artistas galegos tivo esta catástrofe. Tamén
o persoal do CEIDA impartiu numerosas conferencias e charlas divulgativas sobre o
impacto da marea negra e sobre a necesidade de protexer o litoral, os ecosistemas
e os recursos mariños.

Marea Negra

Celebrada en xuño de 2003, as trinta e oito fotografías de Federico García
Cabezón amósannos as consecuencias do impacto da marea negra provocada polo
afundimento do Prestige no litoral, entre Roncudo e Touriñán nos primeiros meses da
catástrofe. A exposición comeza con 3 instántaneas que lembran o desastre do
Aegean Sea, ocorrido 10 anos antes.
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3. Seminarios, cursos e encontros sobre o Prestige e temáticas relaciona-
das. Unha das funcións dun centro de referencia ambiental como o CEIDA é
fomentar a reflexión sobre os problemas ambientais e dinamizar a formación
ambiental dos diferentes actores sociais. Nese sentido, o CEIDA ofreceu a súa
infraestrutura para a realización de seminarios, debates e encontros arredor
do Prestige, as mareas negras, os problemas do medio mariño ou o modelo
enerxético, algunhas das cales sinalamos a continuación a título de exemplo.

Cuspindo a barlovento

Entre marzo e abril de 2004 o CEIDA acolleu as fotografías de Manuel Sendón
sobre o afundimento do Prestige, unha das miradas máis incisivas sobre a catástro-
fe e a impactante "marea branca" de voluntarios que desde todos os lugares viñe-
ron socorrer as nosas costas.
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4. Programas de educación ambiental. Se algo provocou o accidente do
Prestige como revulsivo na sociedade galega foi a conciencia da importancia
do mar, dos recursos mariños, na vida socioeconómica galega, así como na
súa identidade comunitaria. Ese revulsivo foi aproveitado polo CEIDA para
deseñar un programa de educación ambiental, fundamentalmente dirixido a
público escolar, destinado a afondar no coñecemento do mar e nas actitudes
comprometidas coa súa conservación e uso sustentable. Este programa desen-
volveuse ao longo do curso escolar 2004/05 e tivo a súa continuidade en pro-
xectos educativos posteriores que aínda hoxe continúan en activo (máis infor-
mación en www.ceida.org).
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Febreiro 2004 - Febreiro 2005

Febreiro 2005 - Febreiro 2006
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5. Documentación. Outra das actividades desenvolvidas polo CEIDA é a de
crear un fondo de documentación ambiental ao servizo de investigadores, pro-
fesionais, estudantes e o conxunto da cidadanía interesada nesta temática. Esa
actividade de documentación e catalogación implicou un especial esforzo no
caso do Prestige porque, con seguridade, ningún outro accidente de petroleiro
ou marea negra anterior  xerou tanta investigación científica, co único prece-
dente próximo do Exxon Valdez. Ademais, dada a amplitude do impacto xeo-
gráfico, social e político, as noticias xeradas nos medios de comunicación e a
bibliografía producida foron numerosísimas. En consonancia, o CEIDA reali-
zou un esforzo especial para poñer a disposición dos interesados esta informa-
ción. Os fondos existentes no Centro de Documentación Ambiental Domingo
Quiroga, do CEIDA, sinálanse na bibliografía anexa.
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As mareas negras son masas de petróleo ou dos seus derivados vertidas ao mar
que acaban chegando á costa. Anualmente no mundo vertemos ao mar uns 3
millóns de toneladas de petróleo, das que só unha fracción moi ínfima se produce
por accidentes de petroleiros. 

As verteduras de petróleo e outros problemas ambientais do mar provocan conta-
minación e graves prexuízos ecolóxicos e económicos na zona afectada.

As mareas negras son unha pequena parte dos pro-
blemas ambientais do mar 

Causas da contaminación mariña

En 1999 vertéronse en Europa 109.000 t de petróleo ilegalmente, por limpeza de tanques

Funcionamento de 
petroleiros

Accidentes de 
petroleiros

Explotación de 
petróleo no mar

Outras causas

Causas naturais

Contaminación 
desde terra e aire

7%

5% 2% 12%

10%

64%
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Principais mareas negras no planeta
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O mar sofre todos os días agresións diversas

A depuración de todas as augas urbanas en Galicia é un problema pendente de resolver

A pesar da grandeza dos océanos, a súa capacidade para asimilar os impactos
ambientais é limitada, polo que debemos intentar usalos de xeito sostible.

A deterioración dos océanos é un feito cada vez máis preocupante e ameaza
seriamente o noso benestar. As causas principias da degradación dos mares son
as verteduras de petróleo por accidentes e lavado de sentinas dos barcos, a con-
taminación industrial e de augas urbanas, a sobreexplotación pesqueira, a altera-
ción do medio físico con obras, recheos e urbanización da costa e a introdución
de especies alleas aos nosos ecosistemas.
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Nos últimos 30 anos Galicia sufriu 7 dos 11 maiores
desastres mariños de Europa

As mareas negras: 
un problema crónico en Galicia
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O Prestige era un buque petroleiro monocasco de 26 anos que facía a viaxe de
Letonia a Singapur. O barco cumpría a normativa, e estaba en posesión dos cer-
tificados técnicos pertinentes, aínda que nas anteriores revisións detectáronselle
ata 11 deficiencias.

O Prestige: 
un barco antigo refuxiado nunha mala normativa

Dimensións:
manga, 38,5 m; calado, 
18,7 m; eslora, 243 m.

Capacidade de carga:
81.589 t;
transportaba 77.000 t.

Construción:
1976 en Xapón.

Armador:
Grego. Universe Maritime Ltd.

Tripulación:
25 filipinos e 2 gregos.

Bandeira:
Bahamas.

Propietario:
Mare Shipping, rexistrada en
Liberia e controlada pola saga
navieira grega dos Coulouthros,
responsables do Mar Exeo.

Propietario da carga:
a sociedade suíza Crown Resources, incluída no grupo ruso Alfa Bank a través
dunha rede de filiais instaladas en varios paraísos fiscais.

Certificado:
American Bureau of Shipping.

Habilitado ata:
o 11 de marzo de 2005.

Produto transportado:
fuel pesado de baixa calidade que non podería ser utilizado na Unión Europea.

No mundo hai rexistrados 7.030 petroleiros, cunha idade
media de 18 anos. Só o 21% están dotados de dobre casco
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As bandeiras de conveniencia agachan buques antigos, tripulacións en malas condicións laborais e
inspeccións inadecuadas; así aforran ata un 50% dos custos
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O Prestige estaba rodeado dunha complexa rede xurídica, comercial e operati-
va que resultaba pouco transparente. Os propietarios gregos, con rexistro libe-
riano e bandeira das Bahamas, dilúen as responsabilidades finais do desastre
acontecido amparados polas actuais regras do transporte marítimo internacio-
nal, que cómpre mellorar.  

¿Quen é o responsable final do Prestige?

A partir do accidente do petroleiro Erika en Francia, aprobouse a obrigatorieda-
de do dobre casco para o ano 2015 e mellorouse o fondo de indemnizacións,
pero queda moito traballo por facer cara unha reforma total da normativa para
que as compañías se fagan cargo de todos os danos causados.  

A normativa na unión Europea segue a ser limitada e favorece o
contaminador
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O rumbo errático e contraditorio do Prestige

Desde o momento da chamada de socorro, o petroleiro sufriu numerosos e inexpli-
cables cambios no seu rumbo; aínda hoxe existen lagoas de información para
explicar estes feitos.

A ruta do Prestige e o transporte marítimo internacional 

1. Mércores 13:  Vía de auga de 20 metros, cunha escora de 45 graos. 

2. Mércores 13: Remólcase o petroleiro, que deriva cara á costa. 

3. Xoves 14: A 5 millas do Cabo Touriñán. O remolque do Prestige rumbo ao
noroeste. 

4. Xoves 14: Afastar o barco máis alá das 120 millas. 

5. Venres 15: Rumbo sur co obxectivo de transvasar a carga en Cabo Verde. 

6. Sábado 16: Fenda de 40 m no casco; risco de que o barco se parta en dous. 

7. Domingo 17: As verteduras están en 190 quilómetros do litoral. O remolca-
dor Chino De Da entra en acción.

8. Luns 18: Alerta máxima. A brecha do casco é de 50 m. A fragata portugue-
sa prohibe entrar en Portugal. Corríxese o rumbo cara ao sudoeste. 

9. Martes 19: O Prestige parte en dous e vaise a pique. O petroleiro quebra en
dúas partes ás 7 da mañá. Foi engulido polo Atlántico 6 horas e media despois.

Ao día seguinte do afundimento había 300 quilómetros de costa danada
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O corredor de Fisterra: unha autoestrada mariña con moito
tránsito perigoso

Fronte ás costas galegas navegan anualmente 50.000 barcos, dos que 13.000 trans-
portan mercadorías perigosas. Esta densidade de tránsito, unida á dureza dos tempo-
rais no inverno e á perigosidade da costa, fai que Galicia sexa a zona con maior
número de emerxencias e accidentes. O corredor marítimo de Fisterra pasa moi preto
dos caladoiros moi importantes onde traballa unha parte da flota pesqueira galega.

O 70% do tráfico de cru de Europa pasa fronte ás costas galegas, ameazando coa súa carga
a riqueza das costas e caladoiros galegos
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Afastar o barco da costa estendeu a vertedura de fuel

Segundo a opinión de numerosos técnicos, organizacións e profesionais maríti-
mos, a decisión de afastar o barco constituíu un erro atendendo a criterios técni-
cos, científicos e xurídicos. Unha decisión que só se explica por unha mala avalia-
ción dos riscos e alternativas posibles por parte dos responsables, unida á falta de
medios necesarios para afrontar esta situación.

O Centro de Coordinación de Operacións decidiu afastar o barco máis alá das 120 millas sen ter
en conta o simulacro realizado en 2001, que foi a fondeadura do barco e o transvasamento de fuel

 



O transporte marítimo de petróleo no mundo

Estas rutas son a consecuencia das nosas necesidades de enerxía, transportándose
petróleo das áreas produtoras ás consumidoras.
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Resulta necesario realizar reformas na lexislación española e europea en canto a
prevención, seguridade marítima, responsabilidade penal e coordinación das
administracións, así como dotarse de maiores medios técnicos e humanos para
facer fronte a estes accidentes de buques. No período 2005-2008 iranse facendo
efectivos algúns medios como remolcadores de grande potencia, buques polivalen-
tes, avións de recoñecemento de mareas negras, material de loita contra a conta-
minación mariña.

¿Que necesitamos cambiar para que non se volva a
repetir esta catástrofe? 

As barreiras adecuadas e os barcos anticontaminación axudan a minimizar o impacto das mareas negras

Medidas para reforzar as políticas de seguridade e transporte
marítimo na UE

- Afastamento do corredor marítimo de Fisterra ata as 50 millas ou 90 km. 
- Declaración das costas galegas como “Área Especial” que obriga a cumprir

medidas de prevención e control da contaminación mariña.
- Promover iniciativas internacionais que rematen cos paraísos fiscais e regulen

as bandeiras de conveniencia estimulando a formación e mellorando as condi-
cións de traballo das tripulacións.

- Establecer a responsabilidade ilimitada: “Quen contamina paga todos os gastos”,
como no caso do Exxon Valdez. Actualmente as indemnizacións son insuficientes.

 



Resulta necesario ter remolcadores de grande potencia dispoñibles para traer os barcos a porto en
caso de accidente
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Infraestruturas, medios técnicos e humanos

- Dotar o corredor de Fisterra con cobertura de satélite para vixilancia e control,
medios operativos permanentes e unidades de vixilancia aérea.

- Dotación orzamentaria para o Centro de Seguridade Marítima en Galicia.
- Creación de portos ou lugares refuxio e centros de almacenamento con medios

e protocolos de actuación operativos.
- Aumento da cantidade e calidade das inspeccións de buques que atracan en

Galicia. 
- Dotar de medios técnicos suficientes para a loita da contaminación mariña.
- Facer efectivo e cumprir o Plan de Continxencia da Xunta de Galicia, facéndoo

operativo, eficaz e de resposta inmediata. Elaborar os plans de continxencia de
rías e portos coa participación de todos os axentes.
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A viaxe do fuel

O fuel nos 
fondos mariños

Nas últimas prospeccións vese
que os fondos mariños teñen
aínda 347 t de fuel en bólas

de 2 a 12 cm. Isto pode afec-
tar ás areas de desova de

moitas especies

O impacto ambiental do Prestige tivo unha grande dimensión, percorrendo máis
de 2.900 km de costa. A marea negra afectou seriamente á vida do mar e espe-
cialmente a algunhas especies protexidas. As repercusións ambientais estanse a
investigar e deixaranse sentir polo menos durante 15 anos. 

O fuel do Prestige impactou gravemente sobre o
medio natural
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A marea negra afectou a 250.000 aves e 800 mamíferos mariños 

Na costa de Galicia víronse
afectados de forma signifi-
cativa 20 Espazos Naturais
Protexidos. Houbo un
impacto importante sobre a
paisaxe e o medio físico,
sobre dúas especies de
flora e catro de fauna prote-
xidas. Resultaron afectadas
250.000 aves, recolléndo-
se unhas 23.000, das que
o 75% morreron. O arao
dos cons foi a máis afectada, seguido do arao voaquento, o arao loro, o mascato
e o corvo mariño cristado. Calculase que foron afectados  uns 800 mamíferos mari-
ños,  recolléndose 6 cetáceos, 90 tartarugas, 3 focas e 11 lontras petroleadas.

Espazos naturais 
protexidos afectados
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¿Como evoluciona o fuel no mar? 

A vertedura de fuel aboia e mestúrase coa auga de mar multiplicándose por dous,
espallándose rapidamente. Despois unha parte evapórase, outra vaise para o fondo
e outra chega á costa.

O vertido de fuel reduce primaria de fitoplancton provocando unha afectación en cadea do resto
dos seres vivos do mar

 





As verteduras do fuel ocasionaron unha paralización da actividade pesqueira.
Afectou a unhas 120.000 persoas e provocou no sector pesqueiro que supón o
2,4% do PIB galego, perdas estimadas de 1390 millóns de € no ano 2003. 

A economía e as persoas afectadas pola marea negra  

Os custos totais achegaranse aos 10.000 millóns de €

As perdas económicas para o sector pesqueiro cífranse no ano 2003 en 1.390
millóns de €, producíndose un 35% menos de ingresos. Na pesca produciuse un
descenso de capturas do 28%, o que supuxo unhas perdas de 70 millóns de €,
segundo as Confrarías. O custo total do Prestige, incluíndo os gastos de limpeza,
subvencións, investimentos públicos para a rexeneración ambiental, económica e
de emprego, estímase en 10.000 millóns de €. 
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30.000 persoas tiveron que parar de traballar no mar

En Galicia, que posúe un forte sector pesqueiro, unhas 30.000 persoas resultaron
afectadas directamente por cesamento da actividade pesqueira. Nos sectores indi-
rectos relacionados co mar a cifra elévase a 90.000 persoas. Estas cantidades
representan un 12% do emprego galego.
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A acumulación de substancias tóxicas nos seres vivos da cadea alimentaria do mar pode che-
gar aos humanos se non se fan os controis adecuados

O fuel do Prestige é tóxico e de lenta eliminación no mar

Contén substancias canceríxenas para as persoas e moi persistentes no medio
como o mercurio e o cadmio. Vertéronse aproximadamente 17.000 kg de tóxicos
e 73.000 kg de metais pesados ao mar.
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España era un dos países da UE que no momento do accidente do Prestige conta-
ba con menos medios para facer fronte á contaminación mariña, co paradoxo de
ser un dos Estados que máis costa posúe e que máis accidentes ten sufrido na his-
toria. A limpeza fíxose con falta de planificación e con voluntarismo nos primeiros
momentos e, nalgúns casos, utilizando métodos demasiados agresivos co medio.

A contención, extracción e limpeza do fuel: 
falta de medios e de planificación

As barreiras anticontaminación inchables evitan o avance e dispersión da mancha ou tentan pechar
espazos sensibles para que non entre a contaminación

A limpeza do fuel nas praias e rochas: un labor que evite maio-
res impactos

A limpeza debe facerse sempre cumprindo os protocolos de actuación adaptados
a cada ecosistema, escollendo os métodos máis inocuos e evitando causar máis
impactos. Ademais, deberanse ter en conta todas as medidas para protexer a saúde
das persoas que limpan.

A contención e extracción do fuel

No momento do accidente, as barreiras inchables de mar eran escasas e inade-
cuadas. Ademais, para a extracción e eliminación do petróleo do mar non había
barcos anticontaminación dispoñibles.
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A falta de medios agudizou o enxeño e a participación dos voluntarios que usaron aparellos artesa-
nais para liberar o mar do fuel
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170.000 t de residuos e fuel foron retiradas do mar e das costas. En Galicia unhas 91.000 t, alma-
cenadas en Cerceda, deberían ser tratadas como residuos perigosos e descartar a súa incineración

Nalgúns casos, a falta de dirección inicial nas tarefas de limpeza e a escasa for-
mación descoidaron a protección da saúde e causaron impactos como a apertura
de pistas indiscriminadas na costa; utilizouse maquinaria pesada en zonas de alto
valor ecolóxico e paisaxístico e realizáronse inadecuadas actuacións en dunas e
hidrolimpeza agresiva nas rochas.

Miles de voluntarios, o exército e empresas contratadas pola Administración encar-
gáronse da limpeza palmo a palmo da costa.
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A recuperación ambiental do mar e a costa afectada,
algo máis que limpeza 

Extraéronse 13.500 t de fuel do
Prestige a 3.500 m de profundi-
dade. O custo desta operación

foi de 100 millóns de €

Buque de operacións 
Polar Price

Petroleiro Odín

O robot Tritón
conecta a válvula

á lanzadeira para
transportar o fuel

ao barco Odín

4

Subida da
lanzadeira
por flotación

3

Lanzadeira na
que se transporta
o fuel extraído

2

Os robots perforan
varios buratos no

pecio e instalan unha
válvula para traspasar
o fuel ás lanzadeiras

1

Algúns pasos necesarios para a recuperación ambiental son a extracción total do
fuel do pecio do Prestige, a biorremediación, a limpeza e recuperación dos fon-
dos mariños e costas e a rexeneración dos espazos degradados pola limpeza.

Pero resulta necesario un Plan Integral de Recuperación que inclúa estudos científi-
cos que informen do seguimento e das repercusións no tempo, a creación das áreas
marítimas protexidas e a rexeneración dos espazos naturais máis valiosos para ace-
lerar a recuperación, que segundo todos os estudos pode demorarse ata o 2015.
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A biorremediación consiste na reparación lenta das zonas afectadas, baseada na actuación de
microorganismos que transforman os hidrocarburos noutras substancias non contaminantes

É necesaria a limpeza dos fondos mariños e do petróleo aloxado en capas profundas de area con méto-
dos respectuosos
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A restauración dos ecosistemas dunares e a eliminación e peche das pistas usadas para a limpeza
son actuacións necesarias para a total rexeneración

Situación no 2005 
dos Espazos Naturais Galegos

A Costa da Morte, Carnota, Monte e Lagoa de Louro, foron os lugares máis afec-
tados. Nas praias de Nemiña, O Rostro e Lariño e nos coídos de Cabo Touriñán,
do Cuño e Punta de Boi, a retirada do fuel prolongouse durante meses e houbo
que aplicar técnicas de biorremediación. 
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Temos un modelo enerxético petróleo-dependente,
desequilibrado e insostible

As políticas enerxéticas actuais teñen unha forte dependencia do petróleo e dos
combustibles fósiles, o que provoca contaminación e agudiza o cambio climático.
Ademais, existe un importante e inxusto desequilibrio, pois o 15% de poboación
rica consome o 53% da enerxía mundial. 

Precisamos un cambio do modelo enerxético para conseguir a compatibilidade do
consumo e produción de enerxía co desenvolvemento sostible. As claves para o
futuro serán os plans e axudas económicas para a eficiencia e o aforro enerxético
e o fomento das enerxías renovables.

Fontes de produción de enerxía primaria

O grao de dependencia enerxética está en torno ao 80%. España consome anualmente as
toneladas de petróleo equivalentes ás transportadas por 944 barcos como o Prestige
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A produción e uso da enerxía ameaza o equilibrio do planeta

O uso intensivo do petróleo e combustibles fósiles no mundo provoca graves pro-
blemas ambientais que afectan ao medio ambiente e á nosa saúde.

O protocolo de Kioto tenta loitar contra o cambio climático. Tomáronse acordos
para a redución mundial das emisións de gases de efecto invernadoiro, proceden-
tes da queima de combustibles fósiles ata o ano 2012. As emisións españolas
superan en 20 puntos o obxectivo, o resto dos países terán que esforzarse moito
no futuro para cumprir co acordado.

O consumo de enerxía no planeta
é desigual entre os países

Cada persoa consome 600 l. de petróleo por ano, 25 veces máis que os pobres
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Radiación 
solar 

entrante

Capa de CO2 
outros gases invernadoiro 

Contaminación e gases 
da combustión, 

producidos por industrias,
coches e outras 

actividades económicas

A emisión de gases de efecto invernadoiro, como o CO2, poden producir no futuro a subida
do nivel do mar e cambios drásticos no clima
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Esgotaremos o petróleo que move o mundo en 40 anos

Gases (butano, propano...)

Gasolinas, disolventes, pegamentos, resinas...

Fibras téxtiles

Queroseno

Gasóleo e aceites

Plásticos

Fuelóleo barcos e calefaccións, ceras,
industria petroquímica

Pinturas, explosivos, insecticidas

Caucho, lubricantes

Asfaltos, alcatrán, pinturas, coque

Do petróleo tiramos combustibles e outros produtos moi valiosos na nosa vida cotiá

O refino do petróleo

Na sociedade actual o petróleo é un ben moi prezado e escaso que se esgotará
nuns anos. Estes factores e o desequilibrio entre produción e consumo inflúe nos
seus prezos e na economía mundial.
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Motores

Bomba
de lodo

Banco
xiratorio

Tubo de sondeo

Trépano

Gas natural

Sal

Xacemento 
de petróleo

O petróleo extráese dos pozos por medio de torres de perforación e transpórtase aos lugares
de transformación e consumo.

 



67prestige crónica negra dun modelo enerxético insostible

O desequilibrio entre as zonas de produción e consumo de
petróleo no mundo

A produción de petróleo no mundo está dominada polos 11 países da OPEC e
polas poderosas multinacionais. No ano 2003 foi de 3.690 millóns de toneladas.
Ao ritmo actual, as reservas esgotaríanse cara ao 2044. 
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Desde Ecuador a Nixeria e desde Indonesia a Chad, o "ouro negro" despraza e destrúe o medio
dos pobos indíxenas

A subida dos prezos do petróleo inflúe na economía

Esta subida vén dada pola diminución das reservas e por distintas situacións políti-
cas ou guerras nos países produtores. Todo isto inflúe negativamente na economía
mundial e nos prezos dos combustibles dos que un 55% pertencen a impostos.

As reservas declaradas de petróleo están arredor dos 1,1 billóns de barrís de cru, uns 172.000
millóns de toneladas (2003)
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A traxedia do Prestige amosounos a parte luminosa da sociedade onde a solidari-
dade, a participación e a creatividade foron os valores predominantes. Os prota-
gonistas principais foron os voluntarios e mariñeiros, a Plataforma Nunca Máis que
aunou aos distintos colectivos e certos medios de comunicación que informaron
obxectivamente.

A resposta creativa e participativa da sociedade civil

A plataforma Nunca Máis
aglutinou a forza cidadá

A preocupación que causou a marea
negra do Prestige fixo xurdir unha plata-
forma que aglutinou a resposta cidadá,
integrada por máis de catrocentas orga-
nizacións, asociacións e colectivos onde
estiveron as asociacións ecoloxistas,
artistas, escritores, científicos, escolas... 

A plataforma creou o símbolo da bandeira coa
que esixiu responsabilidades pola xestión leva-
da no desastre do Prestige

A plataforma de artistas Burla Negra na carpa voluntaria “O País de Nunca Máis” crearon unha
fábrica de imaxinación e un refacho de aire fresco esixindo información clara sobre o Prestige
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Reclamaron a inmediata dotación de recursos de todo tipo para reparar as graves
consecuencias económicas, sociais, ambientais e para a saúde provocadas polo
sinistro do Prestige, e solicitaron mecanismos de prevención para impedir que estes
feitos se volvan a repetir. 

As organizacións ecoloxistas de Galicia e España realizaron labores de seguimento da marea negra, rei-
vindicación, información, coordinación do voluntariado, limpeza das costas, recollida de aves e mamíferos 

O 1 de decembro de 2002 foi a maior manifestación da historia galega, á que acudiron máis de 200.000
persoas en Santiago de Compostela berrando Nunca Máis e solicitando dignidade e respostas
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Area Negra traballou dende os colexios e realizou a cadea humana de 40 km, solicitando xustiza,
liberdade, dignidade e cultura

Os nenos e nenas plasmaron nos seus debuxos a marea negra do Prestige
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130.000 voluntarios ofreceron a Galicia mareas de solidariedade enfundando o buzo branco.
Sentiron a náusea do petróleo e rasparon a costa centímetro a centímetro
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O museo de Man, a súa obra vital de arte-natureza, foi invadido polo fuel. Posiblemente esta circuns-
tancia foi un dos factores que influíu na súa morte

Man e a súa obra vital de
arte-natureza, foi invadida

polo fuel. Posiblemente esta cir-
cunstancia foi un dos factores

que influíu na súa morte
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Os mariñeiros traballaron incansablemente recollendo fuel no mar para salvar as rías. O primeiro día
de batalla recolleron 1.500 t; en 3 días alcanzáronse as 7.000 t recollidas
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O futuro enerxético: 
aforro, eficiencia e enerxías renovables 

Consumo de enerxía na nosa casa

Co aforro e a eficiencia podemos pagar un 30% menos na nosa
factura de enerxía

A mellor forma de axudar a conservar o medio ambiente e
mellorar a nosa calidade de vida é usar a enerxía
racional e produtivamente. O afo-
rro e a eficiencia apoiada
polos avances tecnolóxi-
cos poden axudarnos. 

As lámpadas de baixo
consumo son moi eficien-
tes; poden aforrar ata un

80% da enerxía

¿En que consumimos a enerxía?

A nosa factura enerxética na casa representa un gasto de 1.300 € anuais por
fogar de media. O coche particular supón o 50% do consumo.

Consumimos máis dun 50% da enerxía na calefacción e na auga quente da casa
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A casa eficiente

Usa racionalmente os
medios de transporte

Un coche emite por cada litro de
gasolina consumida 2,6 kg de
CO2: usa o transporte colectivo,
anda a pé ou en bicicleta... daras-
lle un respiro ao medio ambiente

Utilizar termóstatos na calefacción que
manteñan a temperatura sobre uns 20ºC

As lámpadas de
baixo consumo gas-
tan ata un 80%
menos e poden afo-
rrar ata 11 por ano

Colocar nas ventás dobre
acristalamiento a aillar ben a
casa aforra un 20%

Facer os pequenos despraza-
mentos a pé ou en bicicleta

Compartir o
coche, téndoo en
boas condicións
de mantemento

Os paneis solares, fotovoltai-
cos e térmicos, proporcionan
electricidade e auga quente

sen contaminar

Os pequenos aeroxeneradores de
vento producen moita enerxía que se

pode acumular en baterías

Pasar o ferro utilizando o
de vapor que é máis efi-

ciente. Secar a roupa coa
enerxía directa do sol

Galerías e ventás orienta-
das ao sur aproveitan a

enerxía solar dando calor
e luz natural ás casas

Comprar electrodomésticos
de clase A, eficientes.
Consumen ata un 55%
menos de enerxía

O gas é o sistema máis 
eficaz enerxéticamente para as 
necesidades de auga quente e calor. 
Se utilizas outros sistemas faino racionalmente

O secador consome moita
enerxía. Utilízao só cando

sexa necesario

Na ducha podemos aforrar
ata a100 l. de auga en com-

paración co baño

Usar a lavadora a
plana carga e en

auga fría representa
un aforro do 90%
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O fomento das enerxías renovables deberá ser compatible coa
conservación do medio

No ano 2010 as enerxías renovables deberán representar o 12% da enerxía pro-
ducida. Galicia é líder en España; superará amplamente esa cifra ata conseguir
nese ano que o 50% da enerxía eléctrica sexa renovable. 

Pero a instalación destas enerxías (eólica, minihidráulica...) debe ser compatible
coa conservación dos recursos naturais. 

Se non se establece un límite para a súa instalación, o impacto no medio pode ser elevado

O hidróxeno pode ser unha enerxía ecolóxica e limpa para o futuro, xa que é moi abondosa e non
contamina
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Cifras, preguntas e respostas do desastre do Prestige

• Toneladas de vertedura finais: 64.000 t de fuel. Retiradas do pecio afundido:
13.000.

• Residuos e fuel retirados: 170.700 t. incluindo Francia e o resto de áreas afectadas.
• Diñeiro polas perdas do FIDAC: cubrirá só 200 millóns, o resto asumirao o con-

xunto da sociedade.
• Custo total calculado do desastre ambiental provocado polo Prestige:

10.000 millóns de €.

• Custo de recollida, xestión, tratamento do fuel e recuperación ambien-
tal: 1.100 millóns de €.

• Aves afectadas: unhas 250.000. Recolléronse 23.138, o 75% mortas. 
• Quilómetros de costa afectada: 2.980 km.
• Praias contaminadas: 1.137. 
• Rochas impregnadas de chapapote: 450.000 m2.
• Fuel nos fondos mariños no 2003: 347 t 
• Tempo de apertura da pesca: 3 meses despois do afundimento do Prestige. No

desastre do Erika tardouse 18 meses. 
• Persoas afectadas: 30.000 directas. Un total cos postos indirectos de 119.874

persoas, un 12,2% do emprego galego.
• Indemnizacións do Estado: 19.000 afectados cobraron unha media de 1.200

€ ao mes cun custo total de 110 millóns de €.
• Proxectos científicos postos en marcha: 100.
• Tempo estimado de recuperación total do medio mariño: 15 anos.
• Perdas en facturación do sector pesqueiro para no ano 2003: 1.400

millóns de €, cun impacto do 35%. Supón o 2% do PIB galego de 2002. No 2004
uns 17 millóns de €.

• Ocupación nas prazas hoteleiras en 2003: o sector turístico en Galicia tivo
un 4% menos de ocupación.

• A valoración dos danos económicos nos sectores produtivos mariños
do desastre do Mar Exeo: 217 millóns de €.

A catástrofe do Prestige tamén nos deixou unha marea de cifras. A continuación
recóllense algunhas das máis significativas. 
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As consecuencias do impacto da vertedura de fuel do Prestige perdurarán na memoria dos galegos
durante moito tempo
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Numerosas aves mariñas resultaron afectadas pola
marea negra do Prestige
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A marea negra provocada polo Prestige causou a morte de gran cantidade de
seres vivos. As aves mariñas foron sen dúbida, unhas das máis afectadas.

Recolléronse máis de 23 mil exemplares, dos que o 75% estaban mortas.
Calcúlase que só se recollen o 10% das aves que morren no mar, polo que se cre
que as aves mariñas afectadas superaron os 250 mil exemplares.

O Prestige supuxo
un golpe máis na
xa crítica situación
das colonias repro-

dutoras do arao
dos cons en

Galicia
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Ademais do transporte terrestre, especialmente por oleodutos, os petroleiros son os único
medio para o transporte de grandes cantidades de cru (uns 1800 millóns de toneladas).

Actualmente case todos os petroleiros de nova construción teñen dobre casco
fronte aos más antigos que tiña nun só casco, debido a que son menos sensibles
a sufrir os danos e provocar vertidos en accidentes por colisión con outros buques
ou se encallasen.

A diferenza dos petroleiros monocasco, nos que o cru que transportan só está
separado do mar por unha chapa, nos de dobre casco os tanques de almacena-
mento do petróleo teñen unha segunda chapa interna, situada a unha distancia
suficiente da primeira que permite que no caso de que unha delas rompese, siga
existindo unha barreira entre o petróleo e o mar. Isto, ademais, tería avantaxes adi-
cionais, pois no caso de sufrir problemas nun dos tanques de almacenamento o cru
poderíase bombear ao espazo que queda entre os dous cascos.

Aínda así, a implantación do dobre casco non é garantía suficiente para que non
volvan acontecer catástrofes derivadas do transporte do petróleo.

No caso do Prestige, se este fose un petroleiro de doble casco, gran parte do desastre ecolóxico
podería terse evitado ou mesmo podería non ter ocorrido

Doble casco, ¿a resposta?

Buques monocasco Buques de doble casco
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