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1. INTRODUCIÓN: ANÁLISE DAS ALTER-
NATIVAS DE XESTIÓN DE RSU. UN
ENFOQUE PREVENTIVO.

1.1. PREVENCIÓN VERSUS CONTROLE NA XESTIÓN AMBIENTAL.

Nas últimas décadas prestou-se unha atención crescente á problemática ambien-
tal dos resíduos e das emisións contaminantes, xurdindo unha lexislación ambien-
tal que se fai cada vez mais extensa e tambén mais estricta. A resposta da tecnolo-
xia e dos tecnólogos foi a de desenrolar, instalar e facer funcionar equipas ou plan-
tas de tratamento das diferentes emisións, sexan sólidas, líquidas o gasosas. Estas
solucións constituiron a denominada alternativa dos tratamentos externos, ou de
final de tuberia.

Porén, o escaso éxito que esta tecnoloxia ambiental tivo e ten na resolución dos
problemas de contaminación foi posto de manifesto por muitos científicos, entre
eles Barry Commoner no seu livro En Paz con el Planeta1. Barry commoner lem-
bra-nos como, depois de que o DDT utilizado como plaguicida, os PCBs en diver-
sos usos industriais ou o chumbo da gasolina se convertiran en graves problemas
ambientais e de saúde, a única solución que permitiu invertir o incremento da sua
preséncia no meio natural, e mesmo nas persoas, foi a sua proibición e a sua erra-
dicación en orixen. Pola contra, a maioria dos graves problemas ambientais e de
saúde para os que se optou por solucións de final de tuberia continuan sen resolver-
se, levando a un sério fracaso ambiental das administracións actuais. Barry

Figura 1.1. Avaliación multimeio das tecnoloxias de tratamento.

1B. Commoner. En Paz con el Planeta. Ed. Crítica, Barcelona, 1992.
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Commoner alerta-nos sobre as consecuéncias das dioxinas para a saúde, e pon de
manifesto que o tratamento dos fumes non será solución a este problema, senon que
o que en relidade fai e trasladá-lo de lugar e de tempo (ver Figura 1.1).

A incineración do lixo é un bon exemplo desta tecnoloxia de fin de tuberia e do
errado da sua concepción. Non é gratuito afirmar que a incineración transforma
resíduos aproveitáveis (matérias primas como o papel, os plásticos, a matéria orgá-
nica... ) en resíduos tóxicos e perigosos. Os próprios dados do plano da Xunta, na
sua versión de novembro de 1996, asi no-lo confirman: a xeración de cinzas voan-
tes e outros refugallos tóxicos na incineración de 475.000 Tm de RSU prevista para
Cerceda, atinxe a cantidade de 85.000 Tm/ano, cando en orixen tan só o 1% do lixo
(unhas 5000 Tm/ano) se poderian considerar tóxicas.

É cada vez mais urxente pensar en novos enfoques dirixidos antes a prevenir a
xeneración de resíduos e emisións que a desenvolver e tecnificar a sua manipula-
ción. A prevención da contaminación ten a sua orixen na idea de que é mellor non
producir resíduos, descargas ou emisións contaminantes que desfacer-se deles
directamente no entorno, ou incluso que utilizar algún tipo de tecnoloxia para mane-
xar e controlar os resíduos. A alternativa dos 3Rs incide precisamente na redución
e reutilización, e na recollida selectiva que fai posível manexar as fraccións de lixo
como matérias primas e non como resíduos.

O concepto de "Produción limpa" foi formulada cos auspícios da UNEP
(United Nations Environmental Program) en París en maio de 1989, definindo-a
como unha aproximación conceptual e procedimental á produción, na cal todas as
fases do ciclo de vida dos produtos son tratadas de forma que se consigan os obxec-
tivos da prevención ou minimización dos riscos para o ambiente ou para as persoas
que puideran producir-se a longo ou corto prazo2. 

Desde o ponto de vista da sua implementación técnica, a produción limpa exixe
atención a todos os aspectos do ciclo de vida dos produtos, incluindo: 

a) a fase de deseño do produto
b) a seleción das matérias primas
c) a produción de matérias primas
d) a produción e montaxe dos produtos finais
e) o uso que os consumidores han facer dos produtos
f) o manexo e xestión de todos os produtos usados ao final da sua vida útil. 

Fases todas elas interrelacionadas e a veces dependentes. Por exemplo, unha
estratéxia seguida coa finalidade de reciclar os produtos plásticos unha vez utiliza-
dos (ponto f), consiste na sua diferenciación mediante un código no momento da
sua produción, o que afecta á etapa de deseño do produto (ponto a), asi como na
estandarización dos usos de diversos materiais (ponto d).

Esta definición introduce a Análise do Ciclo de Vida (ACV) como elemento
central de calquera valoración ambiental dunha determinada actividade, produtiva
ou de servizos, tratando-se dunha aproximación sistemática ao conxunto de impac-
tos ambientais e consumo de recursos asociados.

Deverá-se analisar o servizo en si mesmo, que ten por obxecto satisfacer unha
necesidade, e que ben poderia ser satisfeita sen ter que producir obxectos interme-
diários ou sen construir instalacións3. No eido do lixo, unha xestión ecolóxica do
mesmo non sempre requere a construción de grandes e caras plantas de tratamento
i eliminación. Por exemplo, no rural e nas pequenas vilas, a autocompostaxe e
outros aproveitamentos da matéria orgánica poden realizar-se sen inversións signi-
ficativas e sen impactos adicionais.
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2M. Soto. Resíduos: un enfoque preventivo. III Xornadas Galegas sobre a Didáctiva da Química. Coléxio Oficial de Químicos, abril
1997, Santiago.
3 R.C. Kirwood e A.I. Longley. Clean Technology and the Environment. Chapman & Hall, London, 1995
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1.2. CRITÉRIOS ECOLÓXICOS PARA A XESTIÓN DOS RSU.

Existe unanimidade sobre o feito de que un plano de xestión dos resíduos sólidos
urbanos deve ter un carácter integral, incorporando diversas alternativas técnicas e
organizativas de xestión, ainda que non necesariamente todas elas. Así, podemos
considerar dous elementos claves:

1º.- Unha alternativa ecolóxica e racional ha de priorizar as solucións preven-
tivas (Redución e Reutilización), seguidas das de Reciclaxe, e valoriza-
ción se é o caso, e por último do vertido en condicións controladas.

2º.- Unha alternativa ecolóxica e racional ten como obxectivos xerais  reducir
tanto a cantidade e volume de resíduos a verter como a sua perigosidade
e toxicidade, xuntamente coas emisións hídricas ou gasosas en instala-
cións intermédias. Somos conscientes de que nengunha solución, hoxe
por hoxe, permite chegar ao vertido cero, pero ainda asi existen grandes
diferéncias no impacto ambiental dunhas e outras técnicas.

Tendo en conta o anterior, un plano de xestión ecolóxica e racional, acorde coa
normativa legal, ha de priorizar as actuación segundo a seguinte xerarquia:

1) Reducir a xeneración e perigosidade en orixen.
2) Reutilizar materiais para evitar que se convertan en resíduos.
3) Reciclar os materiais, optando polas alternativas

que permitan unha reciclaxe da maior parte do
material, sempre sen incrementar a toxicidade ou
perigosidade dos materiais e as emisións ao meio
ambiente. Esta actuación permite reducir a extrac-
ción de matérias primas virxes, reducindo tanto a
sua agotabilidade como o impacto ambiental da
extracción.

4) Aproveitar a enerxia das diferentes fraccións,
sempre que iso sexa compatível coa reciclaxe e
non incremente a perigosidade e toxicidade dos
materiais, sen incrementar o impacto ambiental
dos mesmos, e se presenta un rendimento enerxé-
tico non só satisfactório senon que axude á redu-
ción do consumo de enerxia primária.

5) Reducir a cantidade, o volume e a toxicidade ou
perigosidade das fraccións e refugallos que fican das actuacións anterio-
res (estabilización e/ou inertización).

6) Verter os refugallos e resto resultante en condicións de seguridade
ambiental e sanitária, perferivelmente como inertes.

A modo de exemplo, a valorización enerxética mediante incineración non é
necesária para acadar os obxectivos de redución do vertido, ao tempo que vai acom-
pañada da xeneración de mais resíduos tóxicos, incrementando a perigosidade e o
impacto ambiental. Aliás, a recuperación enerxética é xeralmente duvidosa, e entra
en confrontación cos aforros enerxéticos que permiten solucións alternativas de
reciclaxe. Pola contra, as plantas de biogás compost permiten obter unha enerxia
renovável e limpa e reciclar na forma de compost a fracción orgánica do lixo.

Por último, o cumprimento cos obxectivos xerais só é compactível co vertido
controlado de todo  aquelo que non se poda evitar ou reciclar, polo que os verte-
deiros controlados para lixo de recollida conxunta, sen separación e reciclaxe pré-
via, non se han de considerar como adecuados (caso do actual vertedeiro e sistema
de xestión en Santiago de Compostela). Aliás, os refugallos procedentes dun siste-
ma de reciclaxe han de ser inertizados (estabilización da fracción orgánica) e com-
pactados previamente ao seu vertido.

A alternativa do furado único defendido por SOGAMA axuda pouco á toma
de conciencia cidadana
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1.3. ANÁLISE AMBIENTAL DAS ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO.

Coa finalidade de valorar ambientalmente as diferentes alternativas de xestión
dos resíduos sólidos urbanos, e nomeadamente o vertido, a incineración e a recicla-
xe, teñen-se considerado diferentes níveis, que se corresponden con diferentes lími-
tes de análise. 

Asi, temos:

- Nível 1. Un primeiro nível no que só se valoran as eficácias de cada un
dos métodos desde o ponto de vista da redución da cantidade e volume a
verter, esquecendo a toxicidade e o impacto ambiental. Non incorpora, por
tanto, critérios ambientais significativos.

- Nível 2. Un segundo nível é aquel que ademáis avalia as emisións de con-
taminantes ao meio de cada unha das alternativas: lixiviados, cheiros e lixo
volante, emisións gasosas, resíduos tóxicos e perigosos (cinzas, escórias e
outras fraccións tóxicas), etc. Este nível incorpora elementos de avaliación
ambiental, pero non abarca a todo o ciclo de vida dos resíduos e da alter-
nativa de xestión.

- Nivel 3. Un terceiro nível corresponde-se coa análise do ciclo de vida
(ACV) dos materiais que acaban constituindo os resíduos. O límite do sis-
tema expande-se, principalmente cara atrás, abarcando todas aquelas etapas
dos procesos produtivos nas que se ven involucrados os materiais que cons-
tituen os resíduos ou que teñen incidéncia sobre os mesmos, e contabili-
zando non só os factores enerxéticos e de resíduos e emisións durante a fase
de eliminación (opción de xestión dos RSU), senon tamén os factores
enerxéticos, de resíduos, emisións e consumo de recursos naturais nesas
etapas previas de fabricación, transporte, comercialización e consumo.
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Figura 1.2. Aplicación da análise do ciclo de vida á xestión de RSU.
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A Figura 1.2 presenta un esquema da aplicación da análise do ciclo de vida á xes-
tión de RSU, definindo os límites do sistema. 

Por último, ha de notar-se que a reciclaxe presenta-se como ambientalmente mais
recomendável a medida que ampliamos os límites do sistema, e pasamos do nível 1
ao 2 e, finalmente, ao nível 3 de análise. Isto é devido aos aforros tanto enerxéticos
como en recursos e á redución de emisións e resíduos pola reintrodución de mate-
riais no ciclo produtivo. 

Por outro lado, a depuración dos fumes dunha incineradora só permite mellorar
esta solución técnica dentro do nível 2 de análise (xeneración de emisións e resí-
duos durante o tratamento dos RSU), sen que sexa posível unha incidéncia positiva
sobre etapas previas do ciclo. Isto é común a calquera alternativa ou opción de final
de tuberia, sexa a incineración ou o vertido.

Anteriormente indicamos a existéncia de diferentes níveis de análise e os obxec-
tivos xerais que ha de perseguir un plano integral de xestión do lixo. Resulta de inte-
rese comparar directamente os resultados que cabe esperar de diferentes alternati-
vas de xestión, no que se refere á volume ocupado finalmente no vertedeiro polos
refugallos de cada alternativa e o balanzo enerxético directo. Esta comparación da-
no-la a Figura 1.3, recollida e adaptada dun estudo realizado polo Instituto Cerdá4.
Un plano integral de reciclaxe aparece vantaxoso en ámbolos dous índices: conse-
gue reducir o volume mais alá do que o permite a incineración, e oferece un balan-
zo enerxético unhas catro veces mais positivo.

Por outro lado, un balanzo ambiental de xeración de contaminantes e de consu-
mo de matérias primas para o plano de incineración de SOGAMA e o de redución
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Figura 1.3. Redución de volume e balanzo enerxético para diferente alternativas.

A contaminación das incineradoras afecta á
natureza, aos alimentos e ás persoas



e reciclaxe proposto por ADEGA (Capítulo 3), presenta os resultados que se ofere-
cen na Táboa 1.1. O resultado é claramente negativo para a alternativa de incinera-
ción, e mais ainda o seria se se realiza unha análise completa do ciclo de vida de
cada unha das alternativas, xa que a redución e reciclaxe conlevan tamén unha forte
redución de contaminación nos procesos produtivos da indústria.

Táboa 1.1. Comparación do balanzo ambiental directo
da incineración e da reciclaxe.

* Os correspondentes á recollida en orixen dos resíduos domésticos tóxicos e perigosos. 

PLANO DE SOGAMA ALTERNATIVA DE ADEGA

REDUCIÓN EN PESO (%) 76,6 74,3

REDUCIÓN EN VOLUME (%) 88,6 88,3

RECICLAXE(%) 5.0 70

CONTAMINACIÓN:

RESÍDUOS TÓXICOS (Tm/ano) 87.468 7.500*

EMISIÓN GASES ÁCIDOS (Tm/ano) 1.750 0

METAIS PESADOS (kg/ano) 15.000 0

ÁGUAS RESIDUAIS (m3/ano) 44.890 0

CONSUMO DE ÁGUA (m3/ano) 1.656.000 REDUCIDO

CONSUMO DE FUEL-OIL 52.795 0

PRODUTOS QUÍMICOS (CAL, Tm/ano) 9.000 0
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