
dos na cociña. Está prevista a posta en marcha dun proxecto para o aproveitamento
deste tipo de resíduos no ano 2004 en Santiago de Compostela e Ames. En Portugal
levouse á escala piloto primeiro e á escala industrial depois un sistema de recolla,
purificación e utilización do aceite usado como combustíbel limpo e renovábel para
veículos a motor, unha acción promovida polo grupo ecoloxista Quercus. No caso
do proxecto galego, o destino do aceite será unha planta valenciana onde tamén se
transformará en combustíbel ecolóxico.

5.4.4. Recolla separada e tratamento específico de diferentes correntes residuais

O tratamento descentralizado de augas negras (retrete e urinarios) e grises
(lavadora, lavaplatos, lavavos e ducha ou baño) pode acometer-se por separado e
mediante técnicas axeitadas a cada un destes resíduos (os xa mencionados dixes-
tores anaerobios ou as fosas sépticas para os primeiros, e os filtros verdes ou lei-
tos de plantas para os segundos e para o efluente pretratado polos primeiros).
Evítase o custo de transporte e o consumo de enerxia típicos do saneamento cen-
tralizado, e facilítase o tratamento ao prevenir a dilución e permitir a selección
das tecnoloxías mais axeitadas ás características de cada corrente.

5.4.5. Tecnoloxías de depuración naturais e de baixo custo

As tecnoloxías naturais e de baixo custo poden aplicarse tanto a nível descen-
tralizado como a efluentes centralizados. Sustituiranse os tratamentos ou esta-
cións depuradoras intensivas en materiais e consumo enerxético (lodos activos,
arexamento prolongado...) por (pre)tratamentos anaerobios seguidos do uso agrí-
cola do efluente ou de tratamentos naturais extensivos. A combinación dun trata-
mento anaerobio seguido dunha zona húmida ou filtro verde presenta os máis bai-
xos custos de instalación e operación, non consume enerxía e xera a menor canti-
dade de lodo posíbel. A compostaxe in situ deste permite unha solución integral
ao problema das augas residuais. Ademais, a depuración en zonas húmidas per-
mite a desinfección natural e a eliminación de nutrientes, polo que mediante pro-
cesos sinxelos se acada unha depuración terciaria dos efluentes. A alternativa do
uso agrícola do efluente pretratado anaerobicamente permite o aproveitamento
dos nutrientes en sistemas de saneamento centralizados ou descentralizados, ainda
que a sua aplicación é mais doada nestes últimos.
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1. As augas en Galiza. Evolución dos
usos e aspectos socio-culturais

Afonso Sánchez Regueiro

1.1. INTRODUCIÓN

Nun momento no que os debates e discusións acerca do uso e aproveitamento das
augas na Península Ibérica, o que moitos expresan simplemente como política da auga,
adquiren un novo pulo histórico considero que convén reflexionar, aínda que sexa con
brevidade, acerca desta cuestión na Galiza.

Os cambios que están a afectar na actualidade aos usos da auga evidencian a profun-
didade e importancia deste debate. A porcentaxe de auga empregada na industria e nos
fogares aumenta continuamente, reducíndose a usada na agricultura. Moitas das infraes-
truturas hidráulicas existentes no agro galego están a desaparecer polo seu abandono -
desde os sistemas de rego ata os muíños e outros enxeños-, e xunto con elas toda unha
serie de explotacións agrarias e pratenses. Pero tamén desaparecen en paralelo as rela-
cións sociais e culturais que xiraban arredor do uso das augas e que influían con forza no
funcionamento interno das comunidades. Na actualidade o debate xira en torno a cues-
tións como o completo aproveitamento dos recursos, os abastecementos urbanos, a depu-
ración das augas residuais ou a correcta distribución entre os distintos usos. Cuestións
todas elas importantes pero que centran case en exclusiva a discusión, obviando temas
que tamén deberían ser obxecto deste debate: a desaparición dunhas infraestruturas que
forman parte fundamental do patrimonio etnográfico, a alteración ou destrucción dos cau-
ces fluviais e os ecosistemas asociados e a marxinación e olvido dunhas relacións sociais
e culturais que moitas veces eran o mellor expoñente de coñecemento do medio.

Desde un punto de vista reduccionista e economicista, enténdese por política da auga o
conxunto de accións das administracións que, en distintos niveis e ámbetos, afectan ao
desenvolvimento (aumento das cantidades de auga dispoñibles) e asignación (distribución
entre os diferentes tipos de usos e de usuarios) dos recursos hídricos (Ciriacy-Wantrup,
1992: 22). Así, a auga é considerada como un recurso natural e un factor de producción
necesario para determinadas actividades económicas, reducindo a súa xestión a un proble-
ma técnico-monetario e optando por un concepto de eficiencia no que prima a capacidade
de obter un maior valor monetario por cada unidade de auga empregada (Aguilera, 1995:
359-360). A aceptación e utilización deste concepto de política da auga na análise econó-
mica e histórica encubre e marxina unha gran cantidade de elementos que estiveron, e están,
asociados ao dominio e uso das augas.

Na actualidade son numerosos os investigadores que defenden un cambio radical no
enfoque da cuestión. Neste sentido, Federico Aguilera Klink propón: "unha reconceptua-
lización da auga como activo social ou comunal -nun sentido amplo-, é dicer, como un
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patrimonio económico, ecolóxico e social, no sentido de que pertence a sociedade, faci-
lita un estilo de vida determinado, forma parte fundamental da riqueza dun país -anque
nen sequera aparece na Contabilidade Nacional- e proporciona un conxunto de funcións
ambientais que, en definitiva, permiten o mantenemento da vida" (1995: 359-360).

Considero que esta mesma reconceptualización pode, e debe, empregarse na análise
histórica do fenómeno da auga, atendendo a factores como a súa contribución á evolu-
ción da xeografía e dos sistemas agrarios, a súa incidencia nas relacións de traballo, a
importancia que adquire como forza motriz nos primeiros procesos industriais ou o seu
actual papel na produción enerxética e os novos usos na agricultura, sen esquecer os esen-
ciais abastecementos urbanos. Pero, ao mesmo tempo, tamén se debe facer fincapé na súa
importancia histórica como elemento artellador da cultura popular e como factor deter-
minante das relacións sociais.

A auga hai que entendela como bastante máis que un recurso a controlar e repartir
entre unha serie de usuarios, aínda que moitas veces sexa esta a súa manifestación máis
evidente e coñecida. Como xa indicamos noutra ocasión (Sánchez Regueiro e Soto
Fernández, 2000), é necesario dar paso a unha historia de carácter máis popular, máis
pendente do(s) individuo(s) e, neste sentido, a análise precisa da intervención de diversi-
dade de disciplinas, desde o estudo dos aspectos xeográficos, históricos, socioeconómi-
cos e ecolóxicos ata a atención aos factores antropolóxicos e etnográficos. Nesta liña,
coido que a antropoloxía e a etnografía, como instrumentos de análise histórica, tamén
son ferramentas indispensables para investigar e entender o complexo mundo vinculado
á auga, permitindo achegarnos un pouco máis ao coñecemento dese patrimonio econó-
mico, ecolóxico e social que define Aguilera Klink. O presente artigo pretende incidir
nesta liña de traballo, prestando especial atención á evolución nos usos da auga mais
tamén aos factores culturais e sociais que xiran ao seu arredor.

1.2.  A TRANSMISIÓN DO COÑECEMENTO A TRAVÉS DO SIMBOLISMO
E OS RITUAIS

Tendo en conta a evolución histórica da Galiza nas últimas centurias e o esencial papel
do rural na mesma, debemos situar ao campesiñado no centro desta análise de conxunto.
Durante moito tempo é o propio campesiñado o principal artífice da realidade do agro gale-
go -lembremos que a intervención institucional efectiva no rural é un feito relativamente
recente-, pero tamén, o que máis nos importa aquí, é a figura que vai crear e propiciar todo
un mundo simbólico e de relacións sociais arredor da auga. Non é para menos: a auga é
esencial para o desenvolvimento da vida, é o sangue da terra, en coñecida metáfora do noso
campesiñado. Así, Xosé Chao Rego, en referencia ao comezo do relato bíblico, sinala: "No
principio era a auga. Xa se ve. Pero logo, a auga tamén segue sendo. Dúas terceiras partes
do peso dos humanos están compostas dela. Velaí a raíz e mailo fondo da súa capacidade
simbólica" (1995: 18).

Como afirma Bouza Brey, no noroeste peninsular o culto e os mitos relacionados coa
auga tiveron un relevo proporcionado á importancia deste elemento na vida (1942: 35).
Un dos aspectos máis destacables deste feito é a imaxe que se ten da auga como un ser
animado, capaz de gardar a vida e de outorgala, dando lugar a unha clara humanización
dos ríos, as fontes e as lagoas , case sempre dotados de forza e de vitalidade, aos que
incluso é posible falar e solicitarlles favores . Existe unha crenza universal acerca da vir-
tude purificadora da auga, efectiva contra influencias malignas; pero tamén se teme o seu
poder danino e vingativo. Eran habituais, por exemplo, os ritos expiatorios e incluso os
sacrificios de animais que tiñan lugar en moitos dos nosos ríos (Limia, Támega, Miño,
etc.). As ofrendas facíanse a cotío en lugares de difícil paso ou cando se construía unha
ponte, xa que se consideraba unha afrenta ao río (Fraguas, 1996: 28 e ss.). De feito, era
normal afirmar que cando alguén afogaba, o río non facía máis que cobrar o seu trabuco.
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5.4.3. Aproveitamento dos recursos contidos nos residuos e nas aguas residuais

A táboa 5 indícanos a orixe dos diferentes componentes e as suas cantidades,
para modelos de vida occidentais considerados como “non ecolóxicos” (Lens et al,
2001). Estes dados ilustran o feito de que a maior parte dos elementos nutrientes
contéñense na ouriña, xa que esta achega o 78% do nitróxeno total, o 57% do fós-
foro e o 56 do potasio. De aí o interese das alternativas consistentes na recolla sepa-
rada da ouriña para o seu uso como fertilizante nos campos de cultivo. A ouriña é
un líquido estéril desde o ponto de vista microbiano, polo que é fácil que sexa reco-
llido en concentracións axeitadas para o seu transporte e aplicación agrícola.

Por outra banda, as augas negras, que incluen o retrete e a cociña, achegan
non só a maior parte dos nutrientes senon tamén da carga orgánica xerada nos
fogares. Se consideramos só a parte correspondente ás feces e á cociña, estas
duas correntes conteñen, de forma concentrada, o 84% da demanda biolóxica de
oxíxeno (DBO) e o 81% da demanda química de oxíxeno (DQO), ambos pará-
metros indicadores do contido orgánico dunha auga residual. O interese do tra-
tamento separado destas fraccións fica claro se temos en conta que o obxectivo
principal, se non único, dos tratamentos convencionais (de tipo secundario) de
augas residuais teñen por finalidade a eliminación de materia orgánica (DQO e
DBO). Esta fracción ten en orixen unha concentración 5 veces superior á que ten
a auga residual de Santiago de Compostela cando chega á estación depuradora
de A Silvouta, o que significa que neste último caso está a ocorrer unha dilución
de cinco veces antes do tratamento, mermándose a eficacia deste.

O tratamento específico das augas negras, incluíndo ou non a ouriña, pode aco-
meterse tanto en unidades familiares individualizadas como en formulacións de
saneamento semi-descentralizado a nivel de pequena urbanización. A través da
dixestión anaerobia pódese eliminar a maior parte da materia orgánica contida nes-
tas correntes residuais e obter unha cantidade importante de biogás para usos ener-
xéticos. Esta última alternativa tense considerado rendíbel para comunidades de
mais de 250 habitantes.

Alternativamente, os retretes secos ou de vacio para os escrementos, e dos siste-
mas de recolla e armacenamento da ouriña concentrada permiten non só o aprovei-
tamento dos diferentes recursos senon reducir ao mínimo o uso de auga fresca nes-
tas actividades cotidianas. 

Outra alternativa de aproveitamento de recursos e prevención da contaminación
da auga é a recolla selectiva de aceites vexetais xerados como aceites residuais usa-
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mover dos 200 para os 300 litros por habitante e día, cando sería razoábel unha
dotación de 100 litros por habitante e día. Este último obxectivo requere a mencio-
nada adopción de hábitos responsábeis por unha parte importante da poboación (ver
capítulo 4 deste Caderno), o que se pode acadar cunha educación ambiental e unha
política de prezos axeitadas. Isto, ademais, favorecería a sustitución progresiva de
equipamentos de alto consumo por outros equipamentos enomizadores xa disponí-
beis no mercado.

5.4.2. Equipamentos domésticos de baixo consumo de auga fresca

Existen equipamentos e técnicas que permiten reducir o consumo de auga fres-
ca no fogar. Entre os primeiros están os equipamentos de baixo consumo, aplicábeis
tanto en billas como en electrodomésticos e sanitarios, e que presentan un potencial
de redución do consumo que pode atinxir mais do 50% dos consumos actuais
(ECODES). 

Aliás, algunhas alternativas técnicas, como a separación e recuperación das cha-
madas augas grises (lavabos e duchas, lavadora) para o seu uso como auga de cis-
terna permite reducións do 40% do consumo. O mesmo se pode conseguir median-
te o uso de retretes secos, coa vantaxe neste caso do posíbel aproveitamento da
materia orgánica para biogás e compost. Esta última opción requere un saneamen-
to descentralizado ou semidescentralizado, mentres que as medidas anteriores son
compatíbeis con calquera tipo de saneamento

A táboa 4 móstranos os consumos de auga en tres cenarios diferentes, no con-
texto dos países do norte de Europa (Lens et al, 2001). A situación actual conven-
cional indícanos un consumo global promedio de 240 l por habitante e día. En mui-
tos países do sul consúmese mais auga polo abuso da rega de xardíns e prácticas de
hixiene diferentes, aínda que a situación galega coincide no promedio cos valores
globais indicados para o Norte de Europa.

Diversos autores (Lens et al, 2001) estiman que o uso de equipamentos aforra-
dores permitirá reducir o consumo diario desde os actuais 240 l/persoa até só 105
l/persoa, o que significa un aforro de auga fresca do 56%. Asimesmo, estiman o afo-
rro adicional no uso de auga fresca mediante a depuración das chamadas augas gri-
ses (procedentes de lavabos, duchas e lavadoras) e a sua reciclaxe para o retrete e a
lavadora de roupa. Desta forma, o consumo global situaríase en só 51 l por persoa
e día, cun aforro total  do 79%.
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Esta personificación das augas deu lugar na mente popular galega a invocacións, ritos e
evocacións literarias recollidas no folclore. Como se ten indicado en diversas ocasións, ape-
nas hai corrente de auga que non conte con seres miríficos e marabillosos no seu seo: os
encantos, os xigantes, as feiticeiras, os xacios, os homes-peixe, as lavandeiras ou as donas.
Segundo Bouza Brey, era tal a variedade de deuses menores do noso panteón acuático que
cando o cristianismo os quixo purgar da mente popular viuse na obriga de substituílos por
multitude de santos e santas que cumplisen as mesmas funcións (1942: 93). De feito, era
común que en cada localidade existise algunha imaxe santa relacionada coa auga, ben fose
en virtude dun acontecemento especial ou para a regulación da chuvia. Aínda hoxe, estas
imaxes reciben o apelativo das augas.

Para moitos, estes santos e santas hidróforos, que na maior parte dos casos son consi-
derados como portadores de auga, acadan esta condición polas particulares circunstacias
que se lles supoñen nas súas lendas haxiográficas. Unha vez recoñecidas as súas cualida-
des pola comunidade rural é factible establecer un nexo de unión entre a súa data de cele-
bración e as condicións climáticas de cada época do ano. Existen numerosos ditos que
relacionan o santoral co ciclo agrícola e os fenómenos atomosféricos: a chuvia no San
Xoán tolle o viño e non dá pan; a chuvia no día da Ascensión cría nos trigos mourón; etc.
(Fraguas, 1996: 39). Porén, a respecto deste tipo de santos e as súas virtudes, é significa-
tiva a seguinte cita de Bouza Brey: "Parécenos, non obstante, que, por encima de todo,
determina a calidade de hidróforo dun benaventurado a súa colocación no calendario
durante as épocas nas que a chuvia se fai indispensábel" (1942: 102).

Este tipo de coplas e ditos, tan abundantes na cultura popular do rural galego, son
unha clara mostra de transmisión do coñecemento adquirido e acumulado durante xera-
cións. Transmisión que se realizaba de xeito oral polas imposicións do medio social -
analfabetismo xeralizado e escasa presencia da cultura escrita- e cunha forma compo-
sitiva que facilitaba a súa memorización. A utilización do santoral, máis aló da influen-
cia que o cristianismo e as vidas santas poidesen ter no campesiñado e na súa espiri-
tualidade, permitía a ubicación fixa de determinadas datas no calendario e, o que é máis
importante, no ciclo agrícola. Así, por exemplo, era habitual que as tarefas vinculadas
coa rega dos cultivos tivesen unhas datas determinadas marcadas polo santoral, ben
fose para a limpeza e reparación das canles da auga ou para o comezo e remate do
tempo de regas.

Como todo culto, o das augas levaba asociado unha serie de ritualidades, entre elas
os ritos pluviais para as demandas de chuvia. Pero tamén eran abundantes os ritos opos-
tos, adicados ao conxuro de fenómenos atmosféricos perxudiciais para o campo: o
exceso de chuvia, as tormentas ou os neboeiros. Deste xeito, xa se evidencia nun plano
máis simbólico e ritual a gran dualidade da auga na Galiza: o exceso nos periodos de
máximas precipitacións e a súa limitación nos meses de estiaxe.

Cómpre salientar, asimesmo, a división que o campesiñado dos Ancares establecía
á hora de regar: durante febreiro e marzo non se botan as augas aos campos porque
están preñadas (con diferentes versións sobre este feito) e nestes meses só se empregan
as fontes das propias fincas, pero non a auga dos ríos e regueiros. Con posterioridade,
a partir do mes de abril, pasan a utilizar as augas que proveñen do monte, que ademáis
considéranse purificadoras e fecundas para a terra (Rodríguez Campos, 1991). Estas
crenzas probablemente constitúen a expresión ritual dun coñecemento obtido co paso
do tempo e que evidencia as necesidades de rega que a terra e os cultivos precisan
segundo a estación do ano e as condicións metereolóxicas. A súa transmisión oral pro-
bablemente fose máis doada inserida nun relato metafórico; algo semellante ao que via-
mos que acontecía cos ditos populares.
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1.3. O ACCESO Á AUGA NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Tendo en conta que a auga é un elemento esencial para a creación e sostemento da
vida, enténde-se que o acceso continuado e doado a ela supoñía unha das principais pre-
ocupacións das comunidades, que establecían os seus asentamentos próximos a ríos e
fontes. De feito, o transporte de auga, tanto para consumo humano como animal, era unha
tarefa diaria, case sempre en mans das mulleres, e que implicaba un forte grao de inte-
gración social. Os pozos -ata fai pouco bastante escasos- e as fontes podían ser de pro-
piedade individual ou, o que era predominante, de carácter comunal. Polo tanto, a súa
construcción e mantemento dependía do conxunto dos usuarios. Só desde finais do sécu-
lo XIX as institucións oficiais pasaron a asumir como propias estas obras, aínda que,
como noutros moitos casos, as construccións para o fornecemento de auga respondían
case sempre a obxectivos clientelistas e interesados. Polo tanto, en moitas ocasións tiña
que continuar a ser a comunidade rural a que asumise como propio este traballo, igual que
aconteceu coas traídas de auga para as casas. Ata datas moi recentes as institucións locais
e supramunicipais non comezaron a levar a cabo estas infraestruturas, case sempre a
remolque da iniciativa comunitaria privada. A nacente administración contemporánea só
tivo un papel máis destacado nos abastecementos urbanos, tanto no que atinxe á cons-
trucción de fontes como á instalación de modernas redes de distribución desde comezos
do século XX.

O asentamento das poboacións na proximidade dos recursos fluviais provocou que
as augas se convertesen tamén nun elemento condicionador en canto á ordenación do
territorio. Os límites da maioría das parroquias fixéronse en función dos cursos fluviais,
o que converteu os ríos en punto de encontro e relacións, pero tamén en lugar de con-
flicto polo aproveitamento das súas augas. Neste sentido, é de destacar o alto grao de
humanización que desde sempre coñeceron os cursos fluviais do país (Díaz-Fierros et
al., 1993: 35).

Máis aló da súa necesidade para a subsistencia física, a auga converteuse co paso do
tempo nun elemento fundamental na evolución do sistema agrario galego . A pesar de con-
tar o país cun clima de claro predominio oceánico e, en consecuencia, non ser a auga un
recurso escaso, o proceso de intensificación que tivo lugar na agricultura galega entre os
séculos XVIII e XX deu lugar a que a súa demanda se fose incrementando co paso do
tempo. Demanda que, tendo en conta que a abundancia de auga non é uniforme nin xeo-
gráfica nin, sobre todo, estacionalmente, converteu este recurso nun factor limitante da pro-
dución en determinadas rexións e para determinados cultivos, en combinación sempre coas
características edáficas dos solos. Os complexos e ben regulados sistemas de rega creados,
xestionados e sostidos polas comunidades campesiñas e en funcionamento ata fai pouco
tempo, son un bo exemplo deste incremento da demanda e das medidas para ordenala. En
concreto, o uso da rega tiña como principais obxectivos as superficies pratenses e o cultivo
de millo, producións que en, diferente grao, medraron considerablemente no periodo sina-
lado. Aínda que sobarda os obxectivos deste artigo, sinalar que se pode falar con toda pro-
piedade da existencia dun ciclo da auga que vai parello e condiciona o propio ciclo agrario,
sobre todo na Galiza suroccidental.

Por outra banda, a abundancia de auga na época de maiores precipitacións tamén é un
problema a resolver. Os solos ven-se sometidos a un intenso proceso de lavado, o que lles
fai perder parte dos seus nutrientes, e aparecen terreos cun permanente exceso de auga que
presentan considerables dificultades para a súa posta en cultivo;  para evitar esto artelláron-
se diversidade de sistemas de drenaxe e mellora dos solos.

Este tipo de actuacións, tanto a rega como a drenaxe dos terreos, podía abordarse de
xeito individual ou, o que era moito máis frecuente, de forma colectiva (tamén era habi-

O transporte de auga,
tanto para consumo
humano como ani-

mal, era tarefa diaria,
case sempre en mans
das mulleres, e que
implicaba un forte
grao de interación

social

- Prevenir o consumo de agua e a dilución dos resíduos

- Facilitar o aproveitamento dos recursos contidos nos resíduos (nitróxeno, fós-
foro, potasio)

- Facilitar o aforro enerxético: baixo consumo de enerxía nas operacións de
saneamento e depuración

- Facer un uso reducido de materiais de construcción

- Presentar flexibilidade fronte ás variacións estacionais

Mais adiante comentaremos brevemente algunhas das accións e enfoques que
nos permiten achegarnos a un saneamento sustentábel, pero previamente convén
indicar que a análise das fontes ou actividades nas que se orixinan os resíduos e das
posibilidades e do interese da sua recollida segregada será necesaria para descu-
brirmos diferentes alternativas de tratamento e aproveitamento específico que con-
duzan a unha optimización ambiental e económica global. 

Neste sentido, a figura 2a móstranos o esquema actual do saneamento, no que a
vivenda ou a cidade son consideradas como caixas negras, sistemas aos que entra
auga fresca e dos que sae auga residual, pero sobre os que non podemos actuar.
Alternativamente, o esquema da figura 2b mostra unha situación posíbel na que se
identifican as fontes e as características de cada tipo de auga residual ou resíduo
xerado e as posibilidades de prevención en orixen e de reutilizacións, xuntamente
coa aplicación de tratamentos específicos optimizados.

É de salientar, seguindo os esquemas da figura 2, que o saneamento comeza
sempre no fogar e continua co transporte dos resíduos e o seu tratamento nas insta-
lacións de depuración. Calquera alternativa sustentábel deberá considerar todas as
fases do proceso, desde a orixen ou lugar onde se xeneran os resíduos, e por tanto
comezará no momento mesmo do uso da auga no fogar. Entre as medidas de redu-
ción do caudal e da contaminación das augas, asi como de saneamento e depuración
sustentábel, podemos considerar as seguintes:

- A modificación dos hábitos cotidianos de uso da auga

- Os equipamentos domésticos de baixo consumo de auga fresca

- O aproveitamento dos recursos contidos nos resíduos e nas aguas residuais

- A recollida separada e tratamento específico de diferentes correntes residuais

- As tecnoloxías de depuración naturais e de baixo custo.

Abondará coa adopción de medidas do tipo das dúas primeiras indicadas para
podermos atinxir unha redución no consumo de auga fresca de até o 80%. Á conti-
nuación repasaremos algo mais polo miudo en que consisten e como se xustifican
cada unha destas medidas.

5.4.1. A modificación dos hábitos cotidianos de uso da auga

Trátase de trocar as prácticas despilfarradoras por outras que impliquen un afo-
rro importante do consumo de auga nos fogares e, por tanto, dos caudais de auga
residual xerados. Trátase de comportamentos individuais que teñen sido ampla-
mente divulgados en ámbitos ecoloxistas pero aínda non alcanzaron o estamento
planificador das políticas da auga, como se comproba polo feito de que a actual pla-
nificación hidrolóxica prevé incrementos nas dotacións urbanas que se están a
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5.4. ALTERNATIVAS PARA UN SANEAMENTO E DEPURACIÓN
SUSTENTÁBEIS

Nun sistema de saneamento centralizado pódense introducir algunhas melloras
que reducen parte dos inconvenientes que vimos de mencionar, nomeadamente a
elección dun tratamento mais económico e con un menor consumo enerxético.
Porén, muitas alternativas de prevención en orixen, aproveitamento de recursos e
aplicación dos tratamentos mais axeitados a cada tipo de resíduo xa non son de apli-
cación unha vez que os resíduos foron diluidos e mesturados nun efluente conxun-
to como os típicos dos sistemas centralizados.

As medidas de saneamento e depuración sustentábel poden abordarse en función
da redución do caudal, aforrando auga limpa procedente do meio natural, e da redu-
ción da contaminación e recuperación de nutrientes, aforrando enerxía e materias
primas. Entre estas medidas, unhas son compatíbeis cos actuais sistemas de sanea-
mento mentres que a aplicación doutras requere unha reformulación de todo o sis-
tema desde o inicio. 

As alternativas sustentábeis deben observar, entre outras, as seguintes características: 

- Ser economicamente viábeis: alternativas de baixo custo

- Ofrecer un tratamento avanzado e unha eficiencia real:  baixa xeración de lodo 
e prevención da transferencia de contaminantes á atmosfera e ao solo
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Figura 2. Orixen das augas residuais nas actividades domésticas e modelos de saneamento

 

tual que houbese unha combinación de ambas, completando os aportes de auga do siste-
ma comunitario coas minas ou pozos de carácter individual). Así, era a propia comuni-
dade campesiña a que construía e mantiña as infraestruturas precisas e a que regulaba -
de xeito oral ou na escrita- o acceso ao recurso. O arranxo anual destas infraestruturas e
o reparto das augas de rega, normalmente tamén anual, eran cuestións que atinxían á
comunidade de propietarios ou usuarios. O habitual era que se celebrasen reunións en
espacios públicos para acordar o arranxo dos regos para a auga -os comúns, xa que os de
cada finca debían ser amañados polo seu propietario-, establecer o inicio e fin das regas,
repartir as augas, resolver conflictos, etc.

Este tipo de institucións tiñan un alto sentido comunal xa que estaban representados
todos o veciños -por medio do cabeza de familia- afectados polo tema a tratar: usuarios
das vías de comunicación, propietarios de dereitos de augas, etc. Constituían, en conse-
cuencia, un marco de forte contacto e relación social, onde existían unha serie de normas
de actuación e onde os acordos debían ser aceptados e cumplidos por todos, so pena de
sofrer algún tipo de sanción ou quedar á marxe da comunidade. En consecuencia, arredor
do control e uso das augas xeneráronse unha chea de institucións, emanadas do seo da
propia comunidade campesiña -aínda que no século XX se intentaron asimilar ás institu-
cionais comunidades de regantes-, nas que se evidenciaba o distinto grao de acceso que
cada quen tiña ao recurso -por suposto, non era igualitario, existindo enormes diferencias
en canto ao tempo ou cantidade de auga dispoñible- e os conflictos orixinados, ben fose
polo incumplimento das normas reguladoras, polo desacordo no reparto ou polo uso de
augas non reguladas. Neste sentido, debemos sinalar que os conflictos de augas consti-
tuiron durante séculos un dos principais focos de enfrontamento social no rural galego,
ben fose entre distintas comunidades veciñais ou no seo de cada unha. Estes conflictos
podían ser resoltos en atención ás normas ou regulamentos dos que se dotaban os propios
usuarios ou, o que era moi frecuente, ser levados á administración de xustiza, o que deu
lugar aos coñecidos e abundantes pleitos de augas. Aínda que lonxe das posibilidades e
obxectivos deste artigo, non debemos olvidar a maior ou menor incidencia que puido ter
a creación, e as posteriores modificacións, polo estado español contemporáneo de todo
un corpo lexislativo acerca do dominio e uso das augas. Ao ser unha cuestión aínda por
investigar, non podemos establecer conclusións ao  respecto.

1.4. UN MUNDO EN DESAPARICIÓN QUE COMPRE RECONCEPTUALIZAR

Como acabamos de analizar, o acceso e uso das augas en Galiza deu lugar a toda unha
serie de fenómenos culturais e de relacións sociais no seo da comunidade campesiña que,
atendendo á reconceptualización de Aguilera Klink proposta ao comezo do artigo, debe-
mos considerar como parte do noso patrimonio social, ecolóxico e económico. Social en
atención ás relacións xa sinaladas; ecolóxico por canto constitúe un xeito de relacionarse
os humanos co medio, que está a mudar ao mesmo ritmo que se transforman ou desapa-
recen esas relacións sociais e culturais; e económico porque o sistema agrario no que se
asentaban xa non existe na maior parte do país.En efecto, os usos da auga na Galiza
mudaron en boa medida nos últimos decenios. A agricultura segue a consumir boa parte
do recurso, pero nun sistema agrario distinto no que as producións orgánicas perderon o
seu peso e, en consecuencia, a auga ten un papel distinto. As antigas infraestruturas de
rega e drenaxe desapareceron ou subsisten cun carácter marxinal; ficaron no olvido -no
mellor dos casos, nos arquivos- as normas que regulaban o acceso e uso das augas; o ima-
xinario colectivo apenas retén, máis aló da literatura, o ricaz mundo simbólico e de coñe-
cementos creado durante séculos polas comunidades campesiñas e os ecosistemas aso-
ciados desapareceron ao mesmo tempo que mudaba o sistema agrario. Incluso, en moi-
tos casos, teñen desaparecido os propios espacios físicos dos que estivemos a falar, ben
fose polas transformacións agrarias e urbanas máis recentes ou pola aparición e expan-
sión de novidosos aproveitamentos das augas. Neste sentido, destacan sobre todo os gran-
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des encoros construidos no século XX para a produción de enerxía eléctrica e para abas-
tecemento de auga potable aos núcleos urbanos, actuacións que afectaron nun primeiro
momento aos grandes ríos pero que nos últimos anos se están a estender ao resto dos cur-
sos fluviais. Mención especial merece a incidencia da contaminación industrial e urbana
nos nosos ríos e regatos, cuestión que xa se aborda noutros artigos deste caderno.

Debido ás limitacións de espacio e, en maior medida, ás capacidades de quen esto
escribe, este artigo só pretendeu ser unha aproximación ou introducción a unha cuestión
tan complexa e rica como é a das augas en Galiza. Cuestión que, ao meu entender, preci-
sa dun maior número de traballos de investigación e dunha maior proxección bibliográ-
fica, adoptando un enfoque interdisciplinar e histórico que, lonxe de visións nostálxicas
e folcloristas, nos permita calibrar a importancia do recurso e comprender non só a evo-
lución dos seus aproveitamentos senón tamén o rico entramado social, simbólico e eco-
lóxico que sempre xirou, e xira, arredor do sangue da terra.
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- A tecnoloxia de depuración mais extendida nos sistemas de saneamento cen-
tralizado é o proceso de lodos activos, xuntamente con outros procesos de arexa-
mento. Nestes sistemas pérdense á atmosfera muitos contaminantes perigosos,
maiormente compostos orgánicos voláteis e amoniaco.

O saneamento descentralizado alternativo baséase na satisfación das necesidades
de saneamento dentro da comunidade, de forma que non se trata só de actuacións e
instalación de pequena escala, senon que pode abórdarse a calquera escala. Baséase
igualmente na preferencia de solucións de baixa tecnoloxía e baixo custo, aínda que
non desbota alternativas de alta tecnoloxia cando se xusguen necesarias e conve-
nientes para os obxectivos globais.

As táboas 2 e 3 permítennos analisar algunhas das principais características dos
diferentes tratamentos de augas residuais urbanas, no que se refere á parte de depu-
ración (é dicer, excluindo o sistema de recollida e transporte ou centralización dos
efluentes residuais) (Ruiz et al, 2001, Lens et al, 2001, Soto et al, 2001). Ademais
da eficacia, o consumo enerxético, a xeración de lodo e o custo de instalación e ope-
ración son parámetros de grande importancia a termos en conta.

Aínda que non abondaremos nisto aquí, xa que será obxecto dun novo número
de Adega-Cadernos, a depuración mediante macrófitas, en zonas húmidas construi-
das móstrase especialmente competitiva no caso de pequenas poboacións e en
modelos de saneamento descentralizados. A combinación destas cun pretratamento
en dixestores anaerobios tipo UASB oferece unha das alternativas mais viábeis
desde o ponto de vista económico e ambientalmente sustentábeis.
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