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10. CONCLUSIÓN

Así e todo este magoante panorama, un pequeno esforzo por parte dos axentes
implicados emendaría, de maneira apreciábel, moitos dos efectos negativos que
inciden sobre os nosos ríos. Existen técnicas de rehabilitación, mitigación ou reme-
dio para restaurar e asegurar a permanencia de ecosistemas sans e compatíbeis co
desenvolvemento social e económico, e deberían contemplarse en todos os proxec-
tos que impliquen un uso importante de auga, tendo en conta, de forma sistemática,
os riscos ambientais e as incertezas derivadas da utilización do recurso, especial-
mente no que respecta ao funcionamento dos ecosistemas sobre os que se asenta.

A situación na que nos atopamos debería ser argumento suficiente para facer
entender que os ecosistemas acuáticos sans subministran unha rendibilidade para a
sociedade moi superior á que se pode obter en estado degradado, epecialmente a
quen, con posicionamentos economicistas, non repara en comprometer a conserva-
ción do noso patrimonio natural.

4. EQUIPAMENTOS E PRÁCTICAS
AFORRADORAS DE AUGA NOS USOS
DOMÉSTICOS

Virginia Rodríguez Álvarez e Ramsés Pérez Rodríguez

“Princípio 4º do Fórum Social das Águas: 
Promover atitudes ecologicamente corretas, pesquisas

e diagnósticos para aumentar o conhecimento da sociedade
para a conquista da efeitiva gestao participativa e 

integrada dos recursos naturais”
Março-2003, Cotia-SP-Brasil

4.1. INTRODUCCIÓN

A visión que nos dan os satélites do planeta terra non é precisamente dun lugar
de cores ocres e terras, senon dunha esfera azul:  a cor da auga. Este elemento ocupa
dous tercios do espacio do planeta, o planeta auga. Pero esta visión pode levar a
engano, xa que de toda esta cantidade de auga só unha parte moi pequena é accesí-
bel para o consumo humano: o 0,007%. 

Non podemos esquecer que a vida e grande parte da humanidade naceron a beira
da auga, dos rios. Galiza, o pais dos mil rios, non é unha excepción. A auga dende
sempre tivo uns usos moi variados, na rega de cultivos e prados, como enerxia para
transformar moitas das colleitas, no uso doméstico, etc. E a nosa cultura deixa abon-
do probas desta dependencia da auga, por calqueira recuncho do pais, en forma de
muiños, lavadoiros, fontes, curtidorias, mallos, etc, así como na cultura de tradición
oral, refráns, contos....

4.2. O USO INEFICIENTE DA AUGA

A auga como outros moitos recursos do noso planeta está mal xestionada e a súa
explotación  pode levar a conflictos. En anos vindeiros, como hoxe en dia sucede
co petróleo, probabelmente nos enfrontemos a loitas pola auga, o “ouro azul” do
século XXI. Cada vez somos máis persoas no planeta, logo aumenta o consumo,
porén a auga é sempre a mesma; cada vez son menos as posibilidades de aceder a
ela, xa que hai máis demanda e a que queda está mais contaminada. En 1990 a falta
de auga afectaba a 300 millóns de persoas, e según estimacións das Nacións Unidas
no 2025 a escaseza poderá atinxir a máis de tres mil millóns de persoas.

O noso consumo de auga é excesivo asi como a contaminación que producimos,
sen decatarnos que estamos a destruir un recurso sen o cal a nosa superviviencia non
é posíbel. Así, segundo un estudo que realizaron os compañeiros ecoloxistas portu-
gueses da Quercus, no seu pais, como na maioria das sociedades occidentais, non
se percibe o consumo de auga coma un problema ambiental, nen se coñecen cales
son as actividades cotiás que provocan maiores gastos de auga (cales son?). E o que
é mais grave, o consumo é moi elevado en comparanza ao que se precisa para unha
vida confortábel.A sociedade consumista na que vivimos, do “usar e tirar”, que dila-
pida recursos e materias primas sen perguntarse de onde veñen e desfaise rapida-
mente deles sen pensar a onde van, repite este modelo coa auga.
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Este aumento no consumo tamén leva parello unha pegada no noso medio que
ten forma de encoros, vertidos incontrolados, augas residuais aos rios e ao mar, sus-
tancias químicas na auga, perda de humedais e da sua biodiversidade, etc.
Deberiamos pensar non en como manter ou aumentar a demanda (máis encoros,
novos transvases...) senon en como reducir o consumo. 

O uso da auga na agricultura, nas actividades domésticas e na industria (de maior
a menor consumo, nesta orde), deberémola racionalizar evitando as perdas de auga,
a ineficiencia e o consumo abusivo. Un feito desta ineficiencia é o dato de que o
estado español é o primeiro de Europa no uso de auga na agricultura (27.863 m3)
pero o cuarto en productividade agrícola, sendo responsábeis deste desfase a impor-
tantísima cantidade de auga que se perde, os sistemas de rego ineficaces (por inun-
dación, a pleno sol...), etc, e en definitiva a falta dunha cultura da auga.

A auga deber ser considerada un factor estratéxico no desenvolvemento susten-
tábel dun pais, e como recurso básico que é debemos solicitar as diferentes admi-
nistracións que se xestione eficientemente. Esixir planos e campañas de aforro de
auga con medidas que garantan o seu uso eficaz, conxugando xestión e educación.
Promovendo campañas de educación ambiental, como propón O Foro Social das
Augas no seu primeiro principio. Aplicando tarifas axeitadas a realidade e penali-
zando o exceso de consumo. Regular certificados que garantan uns criterios de afo-
rro en electrodomésticos e instalacións, incentivar e apoiar a fabricantes destes dis-
positivos así como a investigación e innovación neste eido, e promover incentivos
fiscais na sustitución por produtos máis eficaces, etc, poden ser outras medidas. 

Hai que transmitir tamén esa necesidade a toda a cidadania, unha concienciación
en canto a que os recursos hídricos non son ilimitados e que debemos protexelos e
conservalos.

Finalmente, teremos en conta que a auga é tamén reflexo da desigualdade; así
cada vez que tiramos da cisterna estamos a consumir o mesmo que moitos dos habi-
tantes da Asia ou Africa ao dia.

4.3. MEDIDAS DE AFORRO DE AUGA NO FOGAR

Ademais de todo o anterior, cada un e unha de nós podemos aforrar auga en dis-
tintos momentos da nosa vida cotiá. Apresentámosche a continuación algunhas
medidas de optimización do consumo da auga no fogar que teñen por obxectivo, a
reducción de consumo de auga e dos volumes de augas residuais así como evitar a
contaminación desta.

No baño:
- Dúchate en lugar de bañarte. Nun baño por inmersión gástanse entre 150 e 200
litros de auga, nunha ducha, pechando a villa ao xabonarse, entre 20 e 40 litros.
- Enche un vaso de auga para escobar os dentes. Aforra entre 10 e 20 litros. Fai o
mesmo no caso de afeitarte.
- Tira da cisterna só cando sexa preciso; pensa que cada vez que o fas gasta entre
10 e 15 litros de auga.
- Reduce a cantidade de auga introducindo unha botella chea de area na cisterna, e
se é posíbel, múdaa por unha cisterna de doble descarga. 

Na cociña:
- Non freges coa auga correndo, introduce a louza nunha tina ou na bacia do frega-
deiro, para que se molle e ablande, e logo frega empregando o deterxente preciso,
sen abusar del, nen facer escuma como nos anuncios da TV. 
- Non desconxeles os alimentos con auga, sácaos co tempo preciso
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diza, se pode ser, aínda máis a problemática do cangrexo de río autóctono
(Austropotamobius pallipes), que en Galicia, con moita anguria, conserva pequenas
poboacións nos ríos da conca Miño-Sil. 

Diante desta grave situación, nunhas recentes xornadas sobre erradicación de espe-
cies exóticas e invasoras, celebradas en Santiago de Compostela, manifestouse entre
outras cousas, a urxente necesidade de impulsar campañas de información e concien-
ciación sobre a problemática das especies invasoras, dirixidas ao público en xeral e a
sectores chave como o turismo, o comercio, o transporte, etc., instando ás autoridades
pertinentes a incorporar a temática das especies exóticas invasoras nos Programas de
Educación Ambiental nos distintos niveis educativos, solicitar a formación e a capaci-
tación de persoal técnico en materia de prevención, detección e vixilancia (sector adua-
nas, Seprona, persoal técnico da Administración, cazadores e pescadores, etc.) e solici-
tar a revisión da lexislación existente sobre introduccións, detectando os puntos onde se
debe reforzar e promulgando novas normas onde sexa preciso, insistindo na necesidade
de aplicar o Principio de Precaución fronte a futuras introduccións intencionais, lem-
brando aos organismos competentes a necesidade de prohibir non só a repoboación con
especies exóticas se non tamén con xenotipos diferentes aos autóctonos.

9. ENFERMIDADES INFECCIOSAS

Para rematar, debemos mencionar, aínda que sexa de pasada, e pola súa impor-
tancia social, que estamos asistindo a un incremento progresivo da prevaléncia de
moitas enfermidades infecciosas, tanto víricas coma bacteriolóxicas, de peixes sal-
vaxes debidas principalmente a malas prácticas na xestión da pesca continental
(descontroladas e indiscriminadas repoboacións, deficiencias sanitarias en piscifac-
torías...). Así, non é infrecuente, nos últimos anos, a detección de bacterias patóxe-
nas como Aeromonas hydrophila, Aeromonas salmonicida ou Flavobacterium
psychrophilum, por citar algúns exemplos, que poden ser responsábeis de elevadas
mortalidades (superiores ao 50%) cando os peixes se atopan en condicións ambien-
tais desfavorábeis que lles orixinen unha depresión inmunolóxica (mala calidade da
auga, estres fisiolóxico, período reprodutor, etc.).
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Fig 7. As especies exóticas invasoras representan unha das principais ameazas contra a biodi-
versidade, especialmente en ecosistemas illados. O bivalvo Corbicula fluminea, orixinario do
continente Asiático, vive no leito dos ríos asociado a substratos brandos; estes exemplares pro-
ceden do río Miño onde se ten rexistrado a súa presencia desde hai máis de 10 anos.

 



especies foráneas, que adoitan levar emparellado, na maior parte dos casos, un forte
impacto sobre a dinámica das poboacións nativas e sobre a estructura da comuni-
dade onde se implantan.

As augas continentais galegas albergan actualmente unha preocupante cantidade
de especies exóticas, a maioría introducidas de forma intencionada, para o seu apro-
veitamento na pesca deportiva; pero cada vez son máis as introduccións accidentais
debidas a outras actividades como a acuariofilia ou o comercio. No contexto dos
vertebrados vencellados ás augas continentais galegas, o problema das especies inva-
soras atinxe xa unha certa gravidade. Se nos referimos á fauna íctica alomenos 8 espe-
cies foron xa introducidas en Galicia, xa sexan especies exóticas (Carpín: Carassius
auratus; Carpa: Cyprinus carpio; Troita arco da vella: Oncorhynchus mykiss; Black-
bass: Micropterus salmoides) ou especies nativas traslocadas (Gobio: Gobio gobio;
Piscardo: Phoxinus phoxinus; Tenca: Tinca tinca; Lampuxa: Cobitis paludica)

Esta nova ameaza, pola introducción de especies alóctonas, é un factor máis, pero
se cadra decisivo, que se ven a sumar aos outros que están a incidir negativamente.
Entre os Réptiles son tamén preocupantes os efectos de introducción da tartaruga de
Florida (Trachemys scripta), especie que compite co sapoconcho europeo Emys orbi-
cularis, que ademais vese afectado asemade por outras especies invasoras (black-
bass, cangrexo vermello,…) sexa por depredación ou por competencia polos recursos.

A introducción dalgunhas das especies anteriormente nomeadas resultou particu-
larmente nociva para a nosa fauna, e particularmente para diversas especies endémi-
cas de anfibios, con grande valor de conservación.

O exemplo máis representativo dunha especie invasora de mamíferos, asociada ás
augas continentais galegas, é o do visón americano (Mustela vison). Algúns exempla-
res que fuxiron das granxas peleteiras galegas nos anos 70, inzáronse polas fragas de
moitos dos nosos ríos e humedais, onde se alimentan de peixes, anfibios e pequenos
roedores. En Galiza coñécense algunhas poboacións estábeis desta especie, por exem-
plo nas ribeiras do Tambre, as Gándaras de Budiño e no encoro de Cecebre. Este ani-
mal aliméntase de todo tipo de presas e a súa expansión pode ameazar seriamente a
diversos anfíbios e réptiles e outros mamíferos como o furón (Mustela putorius) ou o
furapreseiras (Galemys pyrenaicus).

Dentro das especies invasoras dos invertebrados presentes nas augas doces gale-
gas. figura o Hidrozoo Craspedacusta sowerbyi, unha pequena medusa duns 2 cm de
diámetro de orixe descoñecida, e que adoita pasar desapercibida longos períodos de
tempo, pois son características as súas desaparicións repentinas despois de espectacu-
lares estoupidos demográficos, como o rexistrado o verán de 1994 no río Sil.

Entre os Moluscos débese salientar a presencia do Gasterópodo Potamopyrgus anti-
podarum, unha especie introducida, pero aparentemente moi común nos ríos galegos, e
especialmente o bivalvo Corbicula fluminea, que vive no leito dos ríos asociado a subs-
tratos brandos, do que temos constancia da súa presencia no río Miño desde hai máis de
10 anos. Esta especie, orixinaria do este asiático, que se atopa actualmente en numero-
sos ríos e canais da Península Ibérica, compite cos bivalvos autóctonos polos recursos
alimentarios e espaciais, chegando a causar problemas en instalacións enerxéticas e
industriais, semellantes aos que orixina outra especie de triste sona, o mexilón cebra.

Son ben coñecidos tamén os problemas asociados á invasión do cangrexo verme-
llo americano (Procambarus clarki) un Crustáceo Decápodo moi oportunista dende o
punto de vista da dieta e de rápido desenvolvemento. En Galicia chegou a atinxir nota-
bles densidades no encoro de Cecebre e nas Gándaras de Budiño. A súa posíbel
expansión supón unha moi seria ameaza para todas as nosas augas continentais e agu-
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- Reutiliza a auga de ferver ovos, verduras, etc, para regar plantas, aforras auga  e
as plantas aportas-lles nutrientes.

No baño e na cociña:
- Emprega difusores, atomizadores ou aireadores nas billas: reducen a cantidade de
auga ata nun 50%. Hoxe en dia, estes dispositivos podes atopalos facilmente en ten-
das de fontanería.
- Revisa as instalacións: unha pinga convértese en moitos litros ao longo dun dia ou
dunha semana, centos nun mes e milleiros nun ano.
- Controla a presión, esta é a responsábel da cantidade de auga que sae polas billas.
- As billas monomando, mixturadoras, reducen o consumo de auga mentres espera-
mos a que esta queza; afórrase tamén en augas residuais e enerxía.

Na rega:
- Rega as plantas a mañanciña ou a tarde-noite, xa que do contrario a auga evapo-
rarase máis rapidamente. 
- Se tes un xardín (ou no balcón) emprega plantas autóctonas ou que consuman
pouca auga.
- Un xardín deseñado cuns criterios de baixo consumo pode aforrar ata un 25% da
auga fronte aos xardíns convencionais.
- Reutiliza a auga de lavar verduras e froitas para regar as plantas.
- Reuliliza a auga da chuvia para regar.

Outros:
- Para limpar o coche ou a bici, chega como moito cunha vez ao mes; faino cun cal-
deiro e non con mangueira.
- Sustituindo o contador colectivo por contadores individuais (obrigatorios na
actualidade) o consumo de auga pódese reducir ata nun 20%.
- Revisa as instalacións e o contador por se hai algunha fuga. 
- Fai unha leitura periódica do contador para averiguar o consumo ou as posibeis
perdas.
- Se atopas algunha fuga de auga na rua, avisa ao servizo de augas do teu concello.

4.4. MEDIDAS PARA EVITAR A CONTAMINACIÓN DA AUGA

No baño:
- Non empreges o retrete coma se fose unha papeleira, de facelo contribues a
malgastar auga ao premer o botón, contaminas a auga, e dificultas a súa depu-
ración.
- Esquécete de desodorantes que se disolven na auga: cunha ventilación de dez
minutos abonda.

Na cociña:
- Non vertas aceites ou residuos polo sumidoiro do fregadeiro.
- Rexeita os produtos de limpeza sofisticados, que adoitan ter formaldeidos, feno-
les... emprega os de gama ecolóxica ou solucións caseiras (p.e. vinagre e limón)

Coa lavadora e o Lavavaixelas:
- Pon a lavadora ou o lavavaixelas cando estén cheos (carga completa).
- Emprega deterxentes sen fosfatos, e lava en auga fria: aforras deterxente, enerxia...
e disgustos.
- Cando teñas que mercar ou cambiar estes aparellos, decídete por modelos de baixo
consumo de auga e ecoeficientes.
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Outras medidas:
Hoxe en dia existe tecnoloxía que permite reutilizar a auga na cidade. A separación

e reutilización das augas pluvias e grises (procedentes da bañeira, lavabo, lavadora),
diminuen o uso de auga potábel, así como axudan a reducir o vertido de augas residuais.
Estas augas pódense reutilizar para a cisterna, rego, limpeza de recintos e ruas, etc.

4.5. EXEMPLOS: AS CIFRAS DO CAMBIO

O uso correcto dunha cisterna eficiente permite aforrar un 25% da auga con-
sumida nun fogar

Muitas destas medidas poden supoñer, por insignificantes que parezan, un afo-
rro considerábel ao longo dos meses ou do ano. 

Así, a descarga dunha cisterna “normal” (sobre o 40% do uso de auga diaria) é
de dez litros; nunha casa de catro persoas, cunha frecuencia de descarga de catro
veces por persoa, supón case cinco mil litros de auga nun mes: 

(10 litros X 4 persoas X 4 descargas =  160 litros/dia,  4.880 litros/mes)

A instalación de cisternas de dobre pulsador, cunha capacidade de descarga
máxima  de seis litros e descarga mínima de tres litros, pode reducir de maneira con-
siderábel o gasto da casa anterior. Se temos en conta que a descarga completa se
precisa só un trinta por cento das veces e polo tanto o 70 %  a descarga mínima, o
resultado do aforro fronte a unha cisterna de descarga fixa é considerábel. É dicer,
gastamos 62.4 litros, co cal aforramos case cen litros ao dia:

(6 litros X 4 persoas X  0,3 X 4 descarga  = 28,8 litros/dia) 

(3 litros X 4 persoas X 0,7 X 4 descargas =  33,6 litros/dia)

28,8 + 33,6 litros = 62,4 litros/dia

A porcentaxe de aforro de auga na cisterna é do:

(160-62,4)/160 X 100 = 61%

e en relación ao consumo total de auga no fogar:

61 X 0.4 = 24.4%

Se ademais disto evitamos usar o retrete como papeleira, a reducción do consu-
mo pode ser maior.

Outra alternativa para reducir estas descargas fixas, no caso de non poder mudar
a instalación, é introducir unha botella na cisterna chea de auga ou area, que redu-
ce a capacidade de auga almacenada e polo tanto da descargada.

Experiencia práctica: Calcula se o caudal de auga na tua ducha é o axeitado

A ducha é un dos lugares da casa onde máis auga se consume, podendo chegar ao
39%, e situándose en segundo lugar logo das cisternas. Para averiguar cal é o caudal da
ducha  (ou de calquera outra billa) podemos facer un simple experimento. Enchemos un
recipiente de capacidade coñecida (por exemplo un caldeiro ou balde de 5 ou 10 litros)
e medimos o tempo de enchemento. Se o caudal que resulta é menor ou igual a dez litros
por minuto, trátase dun dispositivo eficiente. Se pola contra fora superior a dez litros por
minuto, a sustitución deste levaranos a un importante aforro de auga.
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río Eume merecerían un artigo aparte) proporcionánnolo os ríos Pucheiros, Lañas e
Brandelos da conca do Ulla. A grande acidificación das súas augas derivada dunha
explotación mineira a ceo aberto, antigamente dedicada á extracción da calcopirita,
acompañada da disolución de metais pesados, provocou a destrucción dos organis-
mos responsábeis da descomposición da materia orgánica e eliminou a práctica tota-
lidade dos invertebrados. Segundo as nosas observacións tan só chegan a sobrevi-
vir algúns organismos acuáticos con cubricións especiais que os illan parcialmente
do medio, e que son característicos de ambientes extremos con fortes oscilacións
(algúns Coleópteros acuáticos, uns poucos Heterópteros e certas larvas de
Dípteros.), mentres que os peixes desaparecen por completo.

2.7. OS CONTAMINANTES TÓXICOS

Os casos de contaminación tóxica son, aínda que esporádicos, máis frecuentes
do que puidera parecer. As análises de respostas morfolóxicas dos organismos
poñen de manifesto un tipo de contaminación susceptible de producir alteracións en
doses subletais, é dicir, os animais non reciben unha dose tal que lles produza a
morte pero sí a suficiente para producirlles alteracións morfolóxicas que van dende
casos teratolóxicos evidentes a leves modificacións na súa simetría. Estas anorma-
lidades poden ser consideradas como os primeiros sinais de degradación do medio
por contaminantes químicos. As teratoses e a análise da estabilidade do desenvol-
vemento, a través da asimetría fluctuante, poden ser utilizadas, entón, como bio-
marcadores (sensu lato) de contaminación, de maneira que os individuos deformes
son a parte visíbel do complexo proceso de estres tóxico ao que está sometida a
poboación. Cando se rexistran niveis elevados de perda de simetría ou de individuos
deformes, interprétase que tales malformacións son indicativas do contacto con sus-
tancias susceptibles de provocar alteracións nos mecanismos que conducen á orga-
noxénese dos seres vivos, o que cabe atribuír, entre outras sustancias, a algúns pro-
dutos fitosanitarios ou a metais pesados.

A este respecto, dende hai uns anos, temos rexistrado nos ríos galegos un bo
número de deformidades causadas pola contaminación, principalmente en insectos
acuáticos, pero non só nestes invertebrados se non tamén noutros organismos como
escalos, troitas ou mesmo lampreas. O caso máis soado, e do que se ocuparon polo
miúdo os medios de comunicación, foi o das troitas deformes atopadas no río
Freixeiro (Narón, A Coruña) que mostraban claramente o efecto teratóxeno que
vimos comentando. Actualmente coñecemos moitos dos numerosos efectos adver-
sos que determinadas substancias contaminantes exercen sobre a nosa saúde (efec-
tos mutaxénicos, disruptores hormonais, etc.). Así, nas últimas décadas asistimos a
un vertixinoso desenvolvemento de métodos de detección e avaliación da toxicida-
de de diferentes contaminantes baseados no estudo dos seus efectos sobre organis-
mos indicadores. A análise da estabilidade do desenvolvemento, a través da asime-
tría fluctuante, subministra información sobre danos netos ocasionados ás poboa-
cións, fronte aos danos potenciais que revelan a maioría dos biomarcadores dispo-
ñíbeis (bioquímicos ou moleculares) que presentan o inconveniente da súa alta
variabilidade natural, que necesita ser eficientemente ponderada, tanto no tempo
como inter e intrapoboacionalmente.

8. A INTRODUCIÓN DE ESPECIES FORÁNEAS

Outra fonte de estrés ambiental ven dada polos casos de contaminación biolóxi-
ca. As especies exóticas invasoras representan unha das principais ameazas contra
a biodiversidade, especialmente en ecosistemas illados. Tense estimado que o 39%
das extincións coñecidas dende o ano 1600 foron causadas pola introducción de

Especies exóticas
foron introducidas de
forma intencionada
(pesca deportiva) ou
accidental (acuario-
folía, comercio, ...



AUGA E ECOSISTEMAS ACUÁTICOS: CALIDADE E BIODIVERSIDADE18

O balance de oxíxeno no medio está ligado ao proceso de descomposición da
materia orgánica que chega ao río. A biodegradabilidade dunha substancia expresa
a súa aptitude para ser descomposta polos microorganismos descompoñedores (bac-
terias, fungos, etc.). Estas substancias van ser descompostas segundo procesos que
dependen das condicións do medio (temperatura, reaireación, etc.). En aerobiose, a
transformación da materia orgánica conduce a unha mineralización máis ou menos
completa con produtos finais como o anhídrido carbónico, nitratos, fosfatos, etc.
Este proceso constitúe o que se chama autodepuración do río. Pero cando, por dife-
rentes motivos, a carga orgánica é grande, existe pouca aireación e se eleva a tem-
peratura, o oxíxeno disolto dispoñíbel non supera a demanda biolóxica e é consu-
mido polos organismos aerobios podéndose criar unha situación de anaerobiose.
Isto leva a desaparición progresiva das especies estenoxibiontes en beneficio das
eurioxibiontes e, nos casos extremos, en beneficio das especies que viven en medios
case anaerobios. Nesta situación, ademais, a descomposición conduce a produtos
diferentes como o metano, amoníaco, sulfuro de hidróxeno, mercaptanos, etc., que
acostuman producir diferentes problemas de toxicidade.

Pero a pesar de todo isto e da súa frecuencia, estes casos de deterioro ambiental
son os máis facilmente emendábeis e os que mellor responden ás medidas correc-
toras. En outubro de 1992 un pequeno afluente do río Miño, que viña sufrindo con-
tinuos vertidos dunha empresa láctea experimentara unha perda da súa biodiversi-
dade do 90%. Perto de 20 meses máis tarde, a simple posta en funcionamento dunha
depuradora, xa permitira unha recuperación efectiva do 60%.

2.6. OS VERTIDOS DA MINERÍA

A minería é outra actividade que incide negativamente sobre as nosas augas. Son
frecuentes os episodios de contaminación por vertidos orixinados pola actividade
extractiva de caolín, lousa, ou minerais metálicos, lavado de áridos, etc. e moitos os
cursos de auga afectados: Sil, Dubra, Ouro, Landro, Barcés, Deza, Umia, etc. Un
excelente exemplo dos catastróficos efectos das drenaxes ácidas de minas sobre a
biodiversidade dos nosos ríos (a explotación de lignitos de As Pontes e o caso do

Fig. 6 - As deformidades poden ser consideradas como os primeiros sinais de degradación do
medio por contaminantes químicos. Neste caso unha troita do río Freixeiro (Narón) que amosa
os efecos teratolóxicos dun episodio de toxicidade aguda.

Casos frecuentes e
xeneralizados de con-
taminación orgánica
afectan permanente

ou temporalmente ao
90 % da rede hidro-

gráfica galega

EQUIPAMENTOS E PRÁCTICAS AFORRADORAS DE AUGA NOS USOS DOMÉSTICOS

No caso de que sexa negativo, estuda a posibilidade de mudalo por un máis efi-
ciente. Na maioría dos casos abonda con elexir un cabezal de ducha axeitado.
Tamén podes controlar a presión e reducir os tempos na ducha. Coa auga deste
experimeto rega, frega, coce, etc... reutilízaa.

4.6. PISTAS PARA NAVEGAR AFORRANDO AUGA E SEN CONTAMINAR

Para ampliar información, podes consultar o “Informe Mundial sobre o
Desenvolvemento dos Recursos Hídricos” na páxina da UNESCO e a Directiva.

Marco de Auga da Comisión Europea: www.unesco.org ou www.europa.eu.int/

Podes facer un cálculo do consumo de auga empregando o programa da
Confederación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores e Usuarios de España:
www.asociacionesdevecinos.org

Na páxina da Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), atoparás informa-
ción da sua experiencia “Zaragoza, ciudad ahorradora de agua” : www.ecodes.org

Na actualidade existen outras experiencias similares a de ECODES, como a de
Alcobendas, enmarcada dentro do proceso de implantación do plan estratéxico de
Alcobendas: www.wwf.es/casadelagua/

Podes coñecer o listado de produtos que teñen a Etiqueta Ecolóxica pola Unión
Europea (lavadoras, lavavaixelas, produtos de limpeza, etc) na páxina da
Generalitat de Catalunya (nesta mesma páxina atoparás consellos para reparar e evi-
tar fugas): www.gencat.es/mediam/

Tes un amplo catálogo de mecanismos aforradores da auga (Griferia sanitaria e
rociadores de ducha, electrodomésticos, etc) na páxina da Empresa Municipal  de
Abastecemento e Saneamento de Augas de Sevilla: www.aguasdesevilla.com

Máis sistemas aforradores e un amplo catálogo de contadores de consumo podes
consultalos tamén nesta outra páxina da Fundación Ecologia y Desarrollo:
www.agua-dulce.org

Podes consultar sistemas aforradores pero desta vez específicos para o teu xar-
dín en: www.elriego.com

Na páxina  por unha nova cultura da auga, poderás coñecer unha nova visión
sobre o recurso auga, así como da sua xestión e planificación: www.unizar.es/fnca/

Na páxina oficial da auga da rexión de Murcia, atoparás moita información ao
redor dos usos da auga e por unha nova cultura da auga: www.portal-agua.com/

Finalmente, informámosche  de catro páxinas onde atoparás recursos educativos
para educadores/as, docentes e interactivos para os máis pequenos:

www.asac.es/aigua/
www.aguasdesevilla/infantil/
www.imta.mx/otros/tedigo/wet/entrada.html
www.ploppy.net

Nota: páxinas revisadas o dia 22 de marzo do 2004, dia mundial da auga.
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3. AUGAS RESIDUAIS DA INDUSTRIA:
IMPLANTACIÓN DE TECNOLOXÍASLIMPAS NO SECTOR

CONSERVEIRO DE PRODUTOS MARIÑOS

Francisco Omil Prieto

3.1. TENDENCIAS NO USO DA AUGA NOS PROCESOS DE FABRICACIÓN

Moi frecuentemente considérase o pasado século XX como o século da quími-
ca orgánica debido ao desenrolo de milleiros de diferentes compostos utilizados
para a elaboración dunha infinidade de novos produtos: fibras sintéticas, plásticos,
medicamentos, etc. Paralelamente, isto supuxo o vertido ao medio ambiente en
forma de efluentes líquidos, sólidos ou gasosos, dun grande número destas sustan-
cias, con un forte impacto asociado sobre o medio receptor. Este impacto está en
numerosas ocasións orixinado polo papel limitado que poden xogar estas sustancias
nos ciclos naturais de descomposición da materia debido ao seu carácter antropo-
xénico e xenobiótico. Un exemplo claro constitúeo a industria química e petroquí-
mica, que ten a dubidosa honra de ser a principal fonte deste tipo de residuos, com-
pletamente diferentes ós residuos xerados polo sector agroindustrial.

Na actualidade, un dos principais puntos que ten en conta a nova lexislación da
Unión Europea é a necesidade de adoptar procesos de produción con “emisión
cero”, que poden desenrrolarse a partires da minimización da descarga dos conta-
minantes xerados polas actividades industriais. Para alcanzar ese obxectivo, a pri-
meira prioridade sería a reducción da emisión de contaminantes en cada etapa do
proceso de fabricación, namentras que a segunda centraríase na reciclaxe e o trata-
mento máis eficaz dos productos residuais.

Os procesos de fabricación máis antigos (figura 1a) estaban baseados nun con-
sumo considerábel de auga limpa, o que implica un caudal moi grande do efluente
a tratar. Ademáis, debido á complexidade da composición destas augas, a planta de
depuración será necesariamente grande e complexa.

Ao contrario, os novos procesos de fabricación teñen como un dos seus princi-
pais obxectivos a minimización das necesidades de auga de proceso, polo que se
basean na adopción on site de plantas de tratamento específicas para tratar as
correntes xeradas por un proceso determinado. Este concepto implica unidades de
tratamento máis pequenas e específicas, que poden producir auga reutilizábel en
cada proceso. Só a fracción residual xerada por estas unidades trataríase nunha
planta xeral de tratamento de augas (figura 1b).

Por outra banda, é tamen unha prioridade a optimización da selección e operación
dos procesos de tratamento de augas residuais co obxectivo de combinar tanto a
desexada alta calidade do efluente final como a minimización do consumo enerxéti-




