
Que imos ver?
A Mina Serrabal, cuxa explotación se iniciou no
ano 1979, é a maior mina ao descuberto que exis-
te hoxe en día en Galicia, que explota o maior
filón de seixo de toda Europa e case con toda
seguridade un dos máis importantes de todo o
mundo.

Nesta visita, ademais de recibir unha interesante
explicación sobre a xénese
xeolóxica do filón, póden-
se observar as operacións
de retirada do montículo
que recobre o filón de
seixo, as operacións de
arranque do mineral, así
como o seu procesado
para a obtención do seixo
metalúrxico e os áridos
para construción.

Que hai de diferente?
A política de sustentabilidade da mina pon de
manifesto o emprego das escorregadas pluviais,
a reutilización das augas de tratamento do mine-
ral e un traballo continuo de restauración das
áreas de desenvolvemento dos labores mineiros. 

Na nosa política tamén son destacables aspectos
como a aposta pola tecnoloxía de última xera-

ción que nos permite optimi-
zar o aproveitamento na
selección de minerais e a
colaboración das Universi -
dades de Santiago de
Compostela, Vigo, Oviedo e
Madrid para o desenvolve-
mento de actividades de I+D+
i e para o estudo da xeoloxía,
a xénese e a tectónica do
filón da mina.
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Identificación:
Termo municipal: Vedra e Boqueixón
Provincia: A Coruña
Enderezo: Mina Serrabal, San Pedro de Vilanova, s/n
Contacto: Roberto Almuiña
Teléfono / fax: 981 512 202
Enderezo electrónico: cuarzosi@teleline.es

Actividade  principal: Extracción e preparación de seixo metalúrxico
Duración da visita: 2 horas

Reserva: Necesaria

Grupo máximo / Mínimo: 30 / 20 visitantes
Idade: A partir de 12 anos
Prezo: Gratuíto

O seixo, 
un mineral 
tecnolóxico
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Cales son os aspectos
que hai que distinguir?

A xeoloxía rexional deu orixe á formación dun filón de seixo de
dimensións excepcionais como o da mina Serrabal.

A planificación dos labores mineiros, para permitir o seu desen-
volvemento no tempo en condicións económica, social e ambien-
talmente sostibles.

As plantas de preparación e tratamento dos minerais e produtos
complementarios.

As plantas especializadas de selección mediante visión artificial
dos minerais de seixo para aplicacións de alto valor engadido.

As plantas de tratamento das augas de proceso para optimizar a
recuperación das augas empregadas.

Os labores de control de calidade I+D+i que permiten dun lado
garantir a calidade dos minerais e do resto dos produtos, e do
outro asegurar que os nosos minerais se adecúen á demanda dos
nosos clientes.

A atención prestada aos traballos de revexetación das superficies
xeradas con carácter definitivo no transcurso dos traballos
mineiros.

Algunhas cuestións
Debater sobre a importancia dos minerais nas nosas vidas.

Cal é o papel dos enxeñeiros de minas nas explotacións mineiras?

Relación entre sustentabilidade e minaría.

Importancia da investigación tecnolóxica na minaría.

Cales son as principais aplicacións do mineral de seixo?
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