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ben coñecido no Estado español (en comunidades como Madrid, por exemplo), 
tamén é un filtro de plantas. Un filtro verde é un sistema de infiltración no terreno 
con aplicación superficial constituído por chans con baixa permeabilidade 
plantados con árbores como chopos. Por outra parte, un filtro de plantas tamén é un 
biofiltro. Os filtros percoladores, que son sistemas convencionais de depuración 
con biomasa fixa, tamén se acostuma denominalos biofiltros. Á vista de todas estas 
dificultades, recomendamos empregar o termo humidal construído de fluxo 
subsuperficial. 

Os humidais de fluxo subsuperficial clasifícanse segundo o sentido de 
circulación da auga en horizontais ou verticais. Os humidais con fluxo horizontal 
funcionan permanentemente inundados, anque hai algunhas experiencias recentes 
satisfactorias con sistemas intermitentes (Vymazal e Masa, 2003). Os humidais con 
fluxo vertical deséñanse con funcionamento intermitente, é dicir, teñen fases de 
recheo, reacción e vertido. A intermitencia e o asolagamento permanente confiren 
propiedades moi diferentes aos sistemas verticais e horizontais respectivamente. En 
particular afectan moito a transferencia de oxíxeno e polo tanto ao estado de 
oxidación-redución do humidal. Os sistemas con fluxo horizontal tratando augas 
residuais urbanas, operando con cargas superficiais razoábeis (2-6 g DBO/m2.día, 
García (2003)) producen efluentes con ausencia de oxíxeno, potencial redox moi 
negativo (EH menor en moitos casos de -100 mV) e posibilidade de maos cheiros 
(García et al., 2004a; Huang et al., 2004). Ademais estes efluentes poden tornar de 
cor brancacenta debido á precipitación de carbonatos e en relación coa 
sulfatoredución (Hammes e Verstraete, 2002). Todos estes problemas poden se 
evitar operando con cargas menores ou segundo traballos recentes con 
profundidades da lámina de auga de 0,3 m (García et al., 2004a, b). Hai que indicar 
que os humidais con fluxo horizontal deseñáronse xeralmente cunha profundidade 
de 0,6 m.  

Os sistemas con fluxo vertical operan con cargas superiores que os horizontais 
(entre 20 e 40 g DBO/m2.día, segundo estimacións realizadas a partir de datos de 
Cooper (2003)), producen efluentes máis oxixenados (valores de concentración de 
oxíxeno de até 13 mg/L, preto do 90% de saturación segundo experiencias recentes 
de Marta (2003) en Dinamarca e durante inverno) e libres de maos cheiros. Porén, 
a experiencia dispoñíbel con sistemas verticais corresponde principalmente a 
estudos realizados no norte e centro de Europa, onde as condicións ambientais e as 
características das augas residuais son moi diferentes ás do Mediterráneo. É 
necesario no noso caso realizar experiencias ao respecto. 

 

5.2. HUMIDAIS DE FLUXO SUBSUPERFICIAL E SUPERFICIAL 

As principais vantaxes dos humidais de fluxo subsuperficial respecto aos de 
fluxo superficial son: 

- Menor incidencia de maos cheiros debido á natureza subterránea do fluxo. 
Esta vantaxe é relativa xa que os sistemas de fluxo superficial acostúmanse aplicar 
para mellorar a calidade de efluentes secundarios, co que xa receben augas bastante 
tratadas, con baixo potencial para a emisión de maos cheiros. 

- Baixo risco de exposición directa das persoas e de aparición de insectos 
grazas tamén ao fluxo subterráneo. O control de insectos pode chegar a ser unha 
actividade custosa en sistemas con fluxo superficial. 
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3. TRATAMENTO ANAEROBIO DE AUGAS 
RESIDUAIS.  APLICACIÓN A EFLUENTES URBANOS 

Xoán A. Álvarez, Manuel Soto 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. O PROCESO DE DIXESTIÓN ANAEROBIA 

O tratamento anaerobio baséase na dixestión da materia orgánica por parte de 
microorganismos anaerobios presentes en augas e lodos que non conteñen oxíxeno, 
obténdose como resultado desta degradación metano e dióxido de carbono, e trazas 
de sulfuro de hidróxeno, amoníaco, nitróxeno, etc. Esta situación prodúcese de 
forma natural nas augas semiestancadas, ou en leitos onde unha gran cantidade de 
materia orgánica esgota o oxíxeno existente. 

O proceso de dixestión anaerobia ten lugar a través dunha serie de etapas e 
reaccións realizadas ou intervidas por bacterias específicas, ou por enzimas 
producidos polas bacterias. De acordo coa figura 3.1, estas etapas son as seguintes: 

a) Primeiramente os compoñentes de alto peso molecular, tales como 
proteínas e polisacáridos, ou as partículas sólidas, son degradados en sustancias 
solúbeis de baixo peso molecular tales como aminoácidos, azúcares e ácidos graxos 
de cadea longa. Esta etapa coñécese como etapa hidrolítica. 

b)  Posteriormente, estes compostos degrádanse en ácidos graxos de 
cadea corta, sendo os principais o ácido butírico, ácido propiónico e sobre todo o 
ácido acético, denominándose os tres como ácidos graxos volátiles (AGV). Esta 
fase denomínase etapa acidoxénica. 

c) Nunha terceira etapa, os AGV distintos do acético convértense en 
acético, hidróxeno e CO2, nunha etapa denominada acetoxénica. 

d) Por último, o ácido acético é convertido en metano e dióxido de 
carbono, na denominada etapa metanoxénica. O metano tamén se produce a partir 
de hidróxeno e dióxido de carbono. 

Así mesmo, en función das características do medio, no proceso poden xerarse 
pequenas cantidades de nitróxeno, hidróxeno e sulfuro de hidróxeno. Os gases 
xerados reciben o nome de biogás, que polo xeral está constituído de metano (CH4, 
50-80%), dióxido de carbono (até 50%), e cantidades variábeis pero pequenas de 
nitróxeno, sulfuro de hidróxeno e outros gases traza. A composición do biogás 
depende do tipo de auga residual ou residuo, e da tecnoloxía na que se obtén. 

Algúns tratamentos anaerobios poden ficar nas primeiras etapas, sen chegar á 
obtención de metano, como é o caso do pretratamento anaerobio hidrolítico. 
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Figura 3.1. Etapas da dixestión anaerobia 

 
 

3.2. TRATAMENTO ANAEROBIO: APLICACIÓN A AUGAS RESIDUAIS 
INDUSTRIAIS E URBANAS 

 
Eficiencia enerxética e xeración de lodo 

Os tratamentos anaerobios e aerobios constitúen as dúas grandes alternativas de 
depuración biolóxica de augas residuais e residuos orgánicos. O feito de non necesitar 
aireación e a xeración dun biogás que se pode utilizar na mesma planta con finalidades 
enerxéticas fan que a dixestión anaerobia resulte enerxeticamente moi favorábel, 
permitindo en moitos casos a autosuficiencia das plantas de tratamento. Outro aspecto 
moi vantaxoso é o feito de xerar lodos de depuración nunha cantidade moi inferior a 
que se obteñen nos procesos aerobios: a cantidade de lodo residual  pódese situar entre 
un 5% e un 20% da carga orgánica eliminada, fronte o 50-60% do proceso aerobio. 
Por isto, a redución dos custos enerxéticos e dos custos derivados da xestión de lodos 
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5. DEPURACIÓN CON SISTEMAS NATURAIS: 
HUMIDAIS CONSTRUÍDOS 

Joan García, Jordi Morató e Josep M. Bayona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. INTRODUCIÓN Á DEPURACIÓN CON HUMIDAIS 

Os humidais construídos son sistemas pasivos de depuración constituídos por 
lagoas ou canais pouco profundos (normalmente de menos de 1 m) plantados con 
plantas propias de zonas húmidas (macrófitos acuáticos) e nos que os procesos de 
depuración son executados simultaneamente por compoñentes físicos, químicos e 
biolóxicos. Estes humidais tamén se poden utilizar para restaurar ecosistemas, e 
entón a depuración pode ser un obxectivo secundario. 

Os humidais construídos clasifícanse tradicionalmente en dúas tipoloxías 
atendendo a se a circulación da auga é de tipo subterránea (subsuperficial) ou 
superficial. Nos humidais de fluxo superficial (en inglés surface flow constructed 
wetlands ou free water surface constructed wetlands) a auga está exposta 
directamente á atmosfera e circula preferentemente a través dos tallos dos 
macrófitos (Figura 1). Na realidade este tipo de humidais pódese entender como 
unha modificación das lagoas convencionais con menor profundidade (non máis de 
0,4 m) e con plantas. Nos humidais de fluxo subsuperficial (en inglés subsurface 
flow constructed wetlands) a circulación da auga é subterránea a través dun medio 
granular (cunha profundidade da lámina de auga de arredor de 0,6 m) e en contacto 
cos rizomas e raíces dos macrófitos (Figura 1). Este tipo de humidais poderíanse 
entender como unha modificación dos sistemas clásicos de infiltración no terreno. 
Así pois os humidais de fluxo subsuperficial forman parte dos sistemas naturais de 
depuración baseados na acción do terreno (como os filtros verdes e os sistemas de 
infiltración-percolación), mentres que os de fluxo superficial pertencen ao grupo 
dos baseados na acción de mecanismos que suceden na auga (como as lagoas). 

A terminoloxía aplicada aos humidais de fluxo subsuperficial é 
particularmente confusa. En linguas románicas é corrente escoitar en foros técnicos 
ou ler na literatura termos como: filtros con plantas, leitos de plantas, leitos de 
xuncos ou biofiltros. Inclusive é moi frecuente a utilización do termo inglés 
wetland en forma de neoloxismo cando existe un equivalente perfecto: humidal. A 
termoloxía pode resultar confusa inclusive en inglés, xa que tamén se utilizan 
termos como vegetated submerged beds e reed beds entre outros. En galego, o 
termo máis correcto probablemente sexa o de filtro de plantas, xa que en definitiva 
trátase de filtros plantados, e a palabra filtro ten un significado moi ben delimitado 
en tecnoloxía de augas. Porén, un filtro verde, que é un sistema de tratamento moi 
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substancias biodegradábeis inhibitorias nos sistemas de etapa simple cando 
tratan augas residuais brutas a baixas temperaturas. 

- A combinación dun reactor UASB con un dixestor de mestura completa para a 
estabilización do lodo do UASB, permitiu reducir a xeración de lodo en exceso 
e aumentou a estabilización do lodo retido no dixestor UASB e a súa 
actividade metanoxénica. O sistema UASB-Dixestor permitiu unha 
eliminación de materia orgánica de aproximadamente un 60% a 6-8 h de TRH 
no UASB e temperatura de 15-16 ºC. 

- Un sistema de dobre etapa constituído por un reactor hidrolítico (HUSB) e un 
reactor metanoxénico (UASB) combinados en serie, tamén permitiu obter un 
lodo activo e estabilizado no dixestor UASB. Cun TRH global de 9,3 h 
(2,8+6,5) e unha temperatura de 18,3 ºC, a eficiencia de depuración foi do 
89,1% de eliminación de SST, 63,5% de DQO e 66,2% de DBO5. 
Comparativamente, este sistema ofrece unha eficacia superior na liña de augas, 
pero cunha maior xeración de lodo en exceso 
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converten a dixestión anaerobia na alternativa máis competitiva para o tratamento e/o 
pretratamento dos efluentes residuais de media e alta carga, como son moitos dos 
efluentes da industria. Na figura 3.2 e na táboa 3.1 obsérvanse esquematicamente estas 
diferencias entre o tratamento anaerobio e o aerobio. 

 

 
Figura 3.2. Cadro comparativo entre o proceso aerobio e anaerobio (suposta unha 
conversión do 90 %). Mediante o proceso anaerobio pódese obter enerxía. Ao mesmo 
tempo, a cantidade de lodos formado é 5 veces inferior, e mellor estabilizado, que no caso 
do proceso aerobio (Soto, 1994). 

 

Menor custo económico 

Un exemplo claro do aforro económico no tratamento anaerobio ven descrito 
en Lens et al. (2001). Cando 1 kg de DQO biodegradábel (DQOb) é tratada nun 
sistema aerobio consúmese 1 kWh por aireación, o que corresponde a un gasto de 
0.1 euros. Por outra parte o proceso xera 0.5 kg de lodo seco, custando o seu 
procesado 0.5 euros (media en Europa). Polo tanto, o custo total é de 0.6 euros/kg 
DQOb. 

Por outra parte, se o kg de DQOb se trata anaerobicamente, prodúcese 10 veces 
menos de lodo e 0.5 m3 de biogás. Da enerxía xerada en forma de biogás, dúas 
terceiras partes poden ser utilizadas para manter a temperatura do reactor sobre 
20ºC e o resto pode ser convertido en electricidade, obténdose 1.5 kWh. Polo tanto, 
o proceso anaerobio ingresa 0.15 euros/kgDQOb e gasta 0.05 euros/kgDQOb no 
tratamento de lodo, dando un ingreso neto de 0.1 euros/kgDQOb. En conclusión, o 
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tratamento aerobio resulta ser 0.70 euros/kgDQOb máis caro que o anaerobio, o que 
é unha diferencia significativa. 

 
Táboa 3.1. Aspectos comparativos dos tratamentos aerobio e anaerobio para a 

degradación da glicosa (C6H12O6) 
       Aerobio      Anaerobio 
C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O 
ΔG0 = -2840 Kj/mol glicosa 

C6H12O6 = 3CO2 + 3CH4 

ΔG0 = -393 Kj/mol glicosa 
- Mellor eficacia de eliminación. - Pode necesitar postratamento. 
 - Menor produción de lodos. 
- Operatividade comprobada. - Menores custos de operación. 
- 50% do C é convertido en CO2, 40-50% é 
incorporado dentro da biomasa. 

- 95% do C é convertido en biogás; 5% é 
transformado en biomasa. 

- 60% da enerxía é almacenada na nova 
biomasa, 40% é perdida como calor. 

- 90% da enerxía é retida como CH4, 3-5% é 
perdida como calor, 5-7% é almacenada na 
biomasa. 

- Require elevada enerxía para aireación. - Non require enerxía. 
- Limitación de cargas orgánicas. - Acepta altas cargas orgánicas. 
- Require adición de nutrientes. - Degrada compostos policlorados. 
- Sensibilidade a economía de escala. - Baixa demanda de nutrientes. 
 - Demanda baixa de área superficial. 
- Períodos de arranque curtos. - Longos períodos de arranque. 
- Tecnoloxía establecida. - Tecnoloxía recentemente establecida, aínda 

baixo desenrolo para aplicacións específicas 
 

No caso dos efluentes residuais urbanos, algúns autores indican  reducións nos 
custos de operación ao introducir unha ou máis etapas anaerobias nos sistemas de 
depuración no rango do 30 ao 60 % (Wang, 1994). En xeral, podemos afirmar que 
as vantaxes económicas propias dos tratamentos anaerobios, derivadas da non 
necesidade de aireación e da menor produción de lodos, mantéñense ao aplicalos a 
efluentes de carácter diluído. 

Nas últimas décadas, a dixestión anaerobia converteuse no sistema biolóxico 
de tratamento de efluentes residuais de media e alta carga orgánica máis utilizado. 
Isto debeuse ás súas vantaxes económicas en relación cos tratamentos aerobios 
máis convencionais, e aos avances científico-técnicos que permitiron resolver as 
dificultades técnicas que a súa aplicación presentaba. 

 

Tratamento anaerobio de ARU en dixestores UASB 

Na situación de desenrolo actual da aplicación anaerobia ao tratamento de 
augas residuais urbanas, fundamentalmente implantouse á escala industrial o 
dixestor de leito de lodos en fluxo ascendente (UASB, up flow anaerobic sludge 
bed). 

O dixestor UASB permite eficacias de depuración nunha única etapa que se 
sitúan entre o 55 e o 70% na eliminación de DQO, 65-80 % en DBO5, e 67-81 % 
en SS a un TRH de 5 h (Lettinga et al, 1993). Este sistema pode tratar directamente 
as augas brutas, aínda que tamén se realizaron algunhas aplicacións con efluentes 
presedimentados.  

Xa en 1997 existían 1066 dixestores anaerobios operando por todo o mundo. 
Destes, uns 956 (89.7 %) aplícanse o tratamento de efluentes industriais, 78 (7.3 
%) para tratar ARU e só 32 (3.0 %) do total son sistemas de tratamento anaerobio 
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reactor UASB. Un mellor control do pH podería permitir, polo tanto, un aumento na 
eficacia de operación. 

En canto ao sistema HUSB-UASB, tense que ter en conta que parte da 
operación tivo lugar cun influente altamente diluído, o que influíu negativamente 
na eficacia de depuración. Sen dúbida, as medidas tendentes ao aforro de auga e a 
corrección das redes non separativas, evitando a entrada nas mesmas de augas de 
chuvia, comportarían melloras importantes na viabilidade e o interese da dixestión 
anaerobia na depuración deste tipo de vertidos. Ademais, a operación dun dixestor 
hidrolítico de lodos combinado co dixestor HUSB do sistema en dobre etapa 
permitiría unha redución importante na xeración de lodo, ao tempo que 
incrementaría a concentración de substrato facilmente biodegradábel entrante á 
segunda etapa. 

Todas estas cuestións fan conveniente a realización de novas investigacións 
tendentes a un mellor coñecemento destes procesos e á optimización das 
correspondentes tecnoloxías. Estas investigacións están xa en marcha dentro de 
novos proxectos do grupo de Enxeñaría Química e Ambiental da Universidade da 
Coruña.  

 

 

4.5. CONCLUSIÓNS 

 

Os resultados en canto a eficiencia na eliminación e capacidade de tratamento das 
diferentes tecnoloxías e configuracións investigadas só son comparábeis se temos en 
conta as diferentes condicións de operación (temperatura, concentración no influente, 
etc), que variaron fortemente de un a outro caso. 

De todas formas, os resultados obtidos confirman a viabilidade e interese do 
tratamento anaerobio, por aplicación de calquera das tecnoloxías desenvolvidas, 
podendo tirar as seguintes conclusións: 

- Nun dixestor monoetapa (UASB) obtívose unha eliminación de materia 
orgánica de aproximadamente un 60% a 11 h de TRH e temperatura de 15 ºC. 

- Co pretratamento hidrolítico (HUSB) de augas residuais domésticas, a 20 ºC, 
obtívose a TRH tan baixos como 3,4-2,9 h unha elevada retención e 
eliminación de SST (82-85%), así como unha porcentaxe de hidrólise dos 
sólidos retidos superior ao 80%.  

- A hidrólise anaerobia de augas residuais domésticas brutas en dixestores 
HUSB pode ser considerada como un bo método de pretratamento para a 
depuración secundaria mediante un proceso de dixestión en dobre etapa, ou 
ben como substituto do decantador primario en calquera proceso de depuración 
secundaria, incluíndo os lodos activos ou as zonas húmidas construídas.  

- A combinación de calquera das alternativas investigadas neste estudo cun 
postratamento en zonas húmidas ou en lagoas aerobias permite unha 
depuración avanzada dos efluentes residuais, mantendo as vantaxes relativas á 
baixa xeración de lodo e consumo enerxético da dixestión anaerobia. 

- Investigáronse dúas novas configuracións anaerobias de dobre etapa en planta 
piloto para o tratamento de augas residuais urbanas, co obxectivo de evitar o 
deterioro do manto de lodo causado pola retención de sólidos inactivos e 
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influente) que no anterior (30%). Tamén a eliminación de DQO foi superior no 
sistema HUSB-UASB (59,3%) que no sistema UASB-Dixestor (49%).  

Figura 4.9. Balanzo comparativo de SSV e DQO nos sistemas UASB-Dixestor e 
HUSB-UASB 

 

A hidrólise dos SSV retidos no sistema é similar nos dous casos (60%), polo 
que a maior depuración do sistema HUSB-UASB fronte ao UASB-Dixestor 
tradúcese nunha maior xeración de lodo no primeiro. Porén, débese ter en conta 
que o TRH global foi lixeiramente superior para o sistema HUSB-UASB (14,5 h) 
que para o UASB-Dixestor (12,8 h).  

Comparada coa operación dos sistemas monoetapa, as dúas configuracións en 
dobre etapa permitiron mellorar o comportamento dos sistemas, observándose en 
ambos casos unha mellor calidade do lodo anaerobio en canto á súa actividade 
metanoxénica, así como unha maior produción de metano. 

Aliás, os lodos do Dixestor encontrábanse moi estabilizados, mentres que os do 
reactor HUSB eran os que tiñan maior potencial de biodegradabilidade. A 
biodegradación anaerobia resultou en 288 e 56 mlCH4/gSSV para os lodos do UASB 
e Dixestor, respectivamente, e en 386 e 76 mlCH4/gSSV para o lodo do HUSB e 
UASB, respectivamente. 

Identificáronse diferentes aspectos que poderían mellorar a eficacia de ambos 
sistemas. Por unha parte, no sistema UASB-Dixestor, observouse un maior 
aumento da actividade metanoxénica específica cando se mediu a 35ºC (temperatura 
de operación do Dixestor) que a 25ºC. Este feito podería significar que as bacterias 
metanoxénicas que medraban no lodo do Dixestor non foran activas no reactor 
UASB. Esta observación indica que sería interesante o estudo da operación do 
Dixestor a temperaturas máis baixas, como por exemplo 25ºC. 

Por outra parte, o pH no Dixestor foi considerado adecuado para favorecer o 
desenvolvemento das bacterias metanoxénicas, pero no reactor UASB obtivéronse 
valores baixos de pH, xa que o lodo de maior concentración tivo un valor de pH 
inferior a 6,3 durante parte do período de operación. Este baixo pH limitou 
probablemente a produción de metano e o crecemento de bacterias metanoxénicas no 
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de residuos sólidos orgánicos (excluíndo a gran cantidade de plantas de biogás para 
o tratamento de esterco e xurros que foron instaladas por todo o mundo, que pode 
superar os dez mil). Nese momento, o número de plantas de tratamento anaerobio 
de ARU encontrábase nun moderado pero significativo crecemento en países como 
Brasil, Colombia, México, India e China. En países industrializados, as augas 
residuais urbanas non son tratadas por dixestión anaerobia, debido a factores 
climáticos e a unha maior capacidade de pago para acceder ao tratamento aerobio. 

 
 

3.3. INFLUENCIA DALGÚNS PARÁMETROS NO PROCESO 
ANAEROBIO METANOXÉNICO 
 
Influencia da temperatura e do contido en SS 

Na dixestión anaerobia distínguense tres rangos de operación en relación a 
temperatura. Temos o rango psicrófilo (5-20ºC), rango mesófilo (20-40ºC) e rango 
termófilo (45-70ºC). Os dixestores que tratan augas residuais de media ou alta 
carga pódense operar eficazmente en mesófilo ou termófilo. Porén, no caso de 
efluentes moi diluídos como as ARU, non é viábel aquecer a auga, por razóns 
enerxéticas, polo que o tratamento farase a temperatura ambiente. En países de 
clima cálido, a temperatura das ARU situase no rango de 20-30ºC, pero no noso 
contorno atopamos que varía no rango de 10-22ºC 

As condicións de baixa temperatura no rango psicrófilo causan velocidades de 
crecemento moi baixas. Debido ao alto tempo de dobramento dos microorganismos 
psicrófilos de aproximadamente 35 días, o cal é 3.5 e 9 veces máis alto que no caso 
dos microorganismos mesófilos e termófilos, respectivamente, as velocidades de 
conversión nos reactores son moito máis lentas á baixa temperatura. As baixas 
temperaturas poden ter tamén un impacto directo nos procesos físico-químicos que 
acontecen no reactor. Por exemplo, a solubilidade dos compoñentes gasosos 
presentes no biogás aumenta co descenso da temperatura.  

Posto que a etapa hidrolítica é moi lenta a baixas temperaturas, incluso a 
longos tempos de retención de biomasa (tempo de retención de sólidos, TRS), 
débense aplicar baixas velocidades de carga para garantir unhas boas condicións 
metanoxénicas. Isto implica que o reactor debe operar a longos tempos de 
retención hidráulica (TRH), é dicir, alimentando baixos caudais de auga residual.  

Debido a baixa hidrólise dos SS, o tratamento anaerobio metanoxénico de 
ARU a baixas temperaturas non está sendo recoñecido como alternativa fiábel 
polos enxeñeiros sanitarios. Isto explica porque a maior parte das aplicación do 
tratamento anaerobio a gran escala fixéronse a temperaturas superiores a 20ºC, e 
tiveron lugar maiormente en países de clima cálido.  

Polo tanto, necesítase maior investigación neste tema para afianzar o 
tratamento anaerobio na depuración de efluentes urbanos. Este é o obxectivo dunha 
liña de investigación do Grupo de Enxeñaría Química Ambiental (Departamento de 
Química Física e Enxeñería Química I) da Universidade de A Coruña. Algúns dos 
seus resultados preséntanse neste caderno. 

A dificultade máis importante do tratamento anaerobio de augas residuais 
urbanas é a alta concentración de SS en relación coa concentración orgánica total. 
En xeral, nas ARU os SST oscilan entre 0.2-0.5 g/l, de tal forma que a relación 
DQOs/SST é normalmente de 1, e a porcentaxe de DQO non solúbel sitúase entre o 
50 e o 70%.. En condicións de baixa temperatura, os SS son hidrolizados moi 
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lentamente. Por este motivo os SS tenden a acumularse no reactor, diminuíndo o 
volume dispoñíbel do reactor para a biomasa (lodo) activa e, consecuentemente, 
redúcense as eficacias de eliminación da materia orgánica.  

Porén, estes problemas só aparecen cando se intensifica en exceso o 
tratamento. E dicir, aplicando baixos caudais (elevados TRH) obtéñense elevados 
tempos de retención de sólidos (de até 100 días ou máis) e a velocidade do proceso 
será suficiente para degradar os sólidos en suspensión.  

 
Influencia do tempo de retención hidráulica (TRH) 

No tratamento anaerobio de augas residuais urbanas nun reactor UASB a 
escala de laboratorio (Ruiz, 2004), observouse que cando os valores do TRH son 
superiores a 24 h, a eficacia de eliminación permanece practicamente constante con 
valores por riba do 85% tanto para a DQO como para os SS. A eficacia do reactor 
decrece progresivamente cando baixan os valores do TRH, sendo do 53% para a 
eliminación  de DQO e do 63% para a eliminación de SS operando a TRH mais 
baixo (5 h). Na figura 3.3 represéntanse as porcentaxes de eliminación en función 
do TRH, segundo esta investigación. 

Figura 3.3. Parámetros de eficacia en función do TRH na operación dun dixestor 
UASB a escala de laboratorio tratando ARU a 20ºC (Ruiz, 2004) 

 
 

Influencia da concentración da ARU 

A concentración dunha auga residual ven dada principalmente polo valor da 
DQO, como parámetro indicador da concentración en materia orgánica oxidábel. A 
DBO e os SST tamén se poden empregar como parámetros indicadores da 
concentración.  

En xeral, o tratamento anaerobio procede mellor con efluentes máis 
concentrados, e presenta con claridade un límite inferior na súa aplicación. Ese 
límite pódese situar arredor dos 150 mg DQO/l, mais a eficacia de depuración 
(medida como porcentaxe da DQO eliminada) decae apreciablemente por debaixo 
dos 250 mg DQO/l.  

 
 

3.4. COMPARACIÓN DE CUSTOS PARA DIFERENTES ALTERNATIVAS 
 
Na táboa 3.2 móstrase unha comparación dos custos de investimento de catro 

alternativas de tratamento. A planta convencional de lodos activos é un 35% máis 
cara que as demais alternativas. Isto é debido ao gran volume necesario para o 
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primeiro caso, no que o dixestor UASB se puxo en marcha sen inóculo, no seu 
interior foise acumulando lodo até superar o 11 g SSV/l no período IV. A 
concentración era alta na base do dixestor (38 gSSV/l) e decrecía progresivamente 
até a porta 4. 

Figura 4.8. Perfil de lodo no reactor UASB e HUSB 

 

No caso do dixestor HUSB, durante todo o período de operación, o manto de 
lodo estivo máis expandido por todo o reactor, en comparación co perfil do UASB, 
o que se explica pola maior velocidade ascensional aplicada (esta resulta de 0,4 
m/h para un TRH de 12 h e de 1,8 m/h para un TRH de 2,9 h). As velocidades 
inferiores, correspondentes a condicións metanoxénicas, xeran un manto de lodo 
máis denso na parte inferior do dixestor, mentres que para as velocidades 
superiores (condicións hidrolítico-acidoxénicas), o manto de lodo perde densidade 
na parte inferior e alcanza zonas máis altas do dixestor.  

Por outra parte, a eficacia de depuración, especialmente a de retención de 
sólidos en suspensión, é función da carga orgánica influente. A eficacia de 
depuración reséntese cando a DQO baixa dos 250 mg/l, e o sistema pódese 
desestabilizar por perda progresiva de lodo no interior se opera durante varios 
meses a concentracións influentes por debaixo dos 150 mg DQO/l.  

Por exemplo, segundo outros estudos, a operación durante uns tres meses cun 
influente de 169 mg DQO/l, 107 mg SST/l e 68 mg DBO/l en promedio, a 11 h de 
TRH e 14 ºC, deu lugar a depuracións do 58%, 40% e 54% en SST, DQO e DBO. 
A concentración do lodo no dixestor situouse en 4 g SSV/l, moi baixa para permitir 
eficacias máis elevadas (Álvarez et al, 2004). 

Dende o punto de vista da comparación de resultados, débese ter en conta que 
o pretratamento hidrolítico só se estudou para unha situación de temperatura 
elevada (condicións de verán); por esa razón, non se incluirá na comparación cos 
demais sistemas. A eficiencia das dúas tecnoloxías de tratamento pódese comparar 
mediante un balanzo de SSV e DQO (figura 4.9). No caso do sistema UASB-
Dixestor débese destacar a baixa produción de lodo en exceso (só o 7% da DQO de 
entrada) mentres que no sistema de dobre etapa HUSB-UASB alcanza o 23%. A 
metanización obtida foi lixeiramente superior neste último sistema (36% da DQO 
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89,1% de eliminación de SST, 63,5% de DQO e 66,2% de DBO, manténdose 
practicamente iguais ás do período anterior. Polo tanto, o período III representa as 
condicións de operación óptimas en canto a capacidade e eficiencia.  

 
Táboa 4.4. Características do influente e eficacias de eliminación do 

sistema en dobre etapa HUSB-UASB 
Período I II III IV V 
TRH (HUSB+UASB, d) 3,5+23,1 3,0+13,9 2,8+6,5 5,0+9,3 5,7+11,6 
Influente  (mg/l, excepto T e pH)      
T (ºC) 20,7 20,5 18,7 17,0 14,0 
PH 7,43 7,41 7,55 7,25 7,19 
SST 220 234 193 135 102 
DQO 381 401 281 201 118 
DQOs 130 156 100 83 53 
DBO5 293 254 174 130 63 
Eliminación en 1ª etapa (%)      
SST 75,5 76,4 69,7 58,5 48,8 
DQO 41,4 40,1 34,5 18,8 22,7 
DQOs -26,1 -10,8 -12,5 -23,7 23,6 
DBO5 53,1 43,3 40,3 26,4 20,5 
Eliminación en 2ª etapa (%)      
SST 3,9 43,7 64,0 67,2 63,1 
DQO 39,0 40,8 44,2 37,6 39,6 
DQOs 39,9 37,2 25,6 15,6 9,9 
DBO5 51,2 47,5 43,4 31,3 50,0 
Eliminación global (%)      
SST 76,4 86,7 89,1 86,4 81,1 
DQO 64,2 64,6 63,5 49,3 53,3 
DQOs 24,3 30,4 16,4 -4,5 31,2 
DBO5 77,1 70,2 66,2 49,5 53,3 

 

Durante os períodos IV e V produciuse unha forte caída da carga orgánica da 
auga residual a tratar, o que provocou un descenso repentino das eliminacións do 
sistema. 

O TRS no reactor HUSB situouse no rango de 13 a 22 d (períodos I-IV), 
aumentando a 62 d no período V; a concentración de biomasa oscilou entre 10 e 14 
gSSV/l, e a súa actividade metanoxénica foi baixa durante toda a operación (0,025 
gDQOCH4/gSSVd). Por outra parte, o reactor UASB operou con TRS de 30-40 d 
nos períodos II-III e 110-150 d nos períodos IV-V; a concentración de lodo oscilou 
entre 6 e 12 gSSV/l, e a actividade metanoxénica mantívose en 0,052 
gDQOCH4/gSSVd, ao menos durante os primeiros 75 días de operación.  

A xeración de biogás foi nula no primeiro dixestor, mentres que no UASB 
obtivéronse producións de 200-600 l/d durante os períodos I e II (influente máis 
concentrado), que se reducirían ao rango de 30-100 l/d para os períodos de 
operación con augas máis diluídas. A porcentaxe de metano no biogás foi do 78% 
en promedio. Como consecuencia da baixa carga orgánica, a maior parte do metano 
xerado pérdese disolvido no efluente. 

 

4..4. DISCUSIÓN 

A figura 4.8 mostra o perfil promedio do manto de lodo ao final da operación 
do reactor UASB na primeira investigación, e no dixestor HUSB na segunda. No 
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tratamento aerobio de toda a carga orgánica, posto que o tratamento anaerobio 
ofrece unha eliminación inicial do 70% da carga orgánica aproximadamente. Os 
outros procesos teñen máis ou menos o mesmo custo de inversión, presentando 
unha lixeira vantaxe a combinación UASB/filtro percolador. Os custos para a 
combinación do UASB/humidais (sistemas vexetais baseados no terreo) dependen 
moito das condicións da zona (custo do terreo). 

 
Táboa 3.2. Comparación de custos de investimento de catro alternativas para o 

tratamento dun efluente dunha poboación equivalente a 20000 h.e. (Hoffmann et al, 
2002) 

 LA UASB + LA UASB + FP UASB + H 
Construción civil 383.085,91 257.855,02 331.783,75 370.968,24 
Equipamento adicional 101.653,47 107.572,52 94.504,91 152.401,39 
Equipamento técnico 318.679,20 222.160,12 158.578,25 89.013,03 
Aspectos xerais 35.428,72 33.314,09 33.732,62 32.450,97 
Custos totais 838.846,87 620.901,31 618.599,53 644.833,20 
Custo por h.e. ($ USA) 41,94 31,05 30,93 32,24 
LA: Lodos activos. FP: Filtro percolador. H: Humidais 

 

Unha vantaxe que non se indicou nos custos é a simplicidade  na construción e 
na operación das alternativas de UASB e filtro percolador ou sistemas de humidais. 
Esta é unha vantaxe que é importante para o correcto funcionamento dos sistemas 
de tratamento. 

Os custos operacionais indícanse na táboa 3.3, xunto con algúns parámetros 
operacionais básicos que os determinan. Baixo circunstancias de Brasil (lugar do 
estudo), o proceso de custos operacionais máis baixo é o sistema UASB/humidais, 
xa que os seus custos de funcionamento equivalen a tan só o 15% do custo de 
operación dunha planta de lodos activos. Isto é debido aos baixos consumos 
enerxéticos e os baixos custos por equipamento técnico. A produción de lodo é 
tamén baixa, posto que o proceso só produce lodo no UASB. 

 
Táboa 3.3. Datos básicos e custos operacionais de catro alternativas para o tratamento dun 

efluente dunha poboación equivalente a 20000 h.e. (Hoffmann et al, 2002) 
 Planta de 

lodos activos 
UASB + 

lodos activos 
UASB + filtro 

percolador 
UASB + 
humidais 

Consumo enerxético (kWh/h.e.ano) 36 16 3 1 
Produción de lodo kg/h.e.ano)* 13,1 8,1 8,1 5,9 
Operarios 2,5 3,5 2,5 2,3 
Custos operacionais (USA$) 66.592 38.463 38.463 10.784 
USA$/h.e.ano 3,3 1,9 0,9 0,5 
* inclúe un 30% de redución da masa total por dixestión do lodo 

 
 

3.5. CONFIGURACIÓNS TECNOLÓXICAS BASEADAS NA DIXESTIÓN 
ANAEROBIA 

 
Unha opción no tratamento anaerobio é a separación de fases, na cal a auga 

residual pasa por unha etapa hidrolítica-acidoxénica antes da dixestión anaerobia 
metanoxénica. Desta forma, un pretratamento hidrolítico por dixestión anaerobia 
pode ser utilizado como primeira etapa en combinación cunha segunda etapa 
anaerobia, na que tería cabida non só o dixestor de leito de lodos (UASB) senón 
tamén o filtro anaerobio (FA) ou o máis recente dixestor de leito granular (EGSB), 
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actuando todos eles como etapa metanoxénica. O sistema de dobre etapa permite a 
optimización de cada proceso individual que se leva a cabo na dixestión anaerobia. 

Por outra banda, a etapa hidrolítica pódese considerar como un pretratamento 
xenérico da auga residual, posto que o efluente hidrolizado pode ser sometido a un 
tratamento aerobio, tal como lodos activos, lagoas ou sistemas de humidais, en vez da 
etapa metanoxénica. A consideración da hidrólise dunha auga residual como un 
pretratamento, e a necesidade de completar a depuración dun efluente tratado por 
dixestión anaerobia, levaron ao desenrolo de diferentes configuracións baseados na 
introdución de polo menos unha etapa anaerobia no proceso global de depuración. 

Outra destas configuracións é a dun sistema de dobre etapa constituído por un 
reactor UASB e un dixestor de lodos, no que a función deste último é  de 
estabilizar os lodos xerados nun sistema UASB de alta carga durante os períodos 
de baixa temperatura da auga residual, e mellorar a operación do propio UASB. 

Algunhas das configuracións posíbeis son as seguintes: 

- Tratamento anaerobio completo nun sistema de etapa simple. O sistema mais 
empregado é o UASB (up flow anaerobic bed) aínda que tamén se 
emprega o filtro anaerobio. A fosa séptica tradicional entraría nesta 
categoría, se ben ofrece resultados inferiores, tanto en capacidade como en 
eficiencia. 

- Pretratamento anaerobio hidrolítico, en dixestores anaerobios de fluxo 
ascendente (HUSB)  

- Dobre etapa HUSB-UASB ou HUSB-EGSB. O postratamento anaerobio 
metanoxénico dun efluente prehidrolizado (HUSB) realízase nun sistema 
UASB ou alternativamente nun EGSB (leito expandido). O primeiro 
dixestor (HUSB) realiza o pretratamento consistente na retención e 
solubilización dos SSV e xeración de ácidos graxos voláteis (AGV), e no 
segundo dixestor (UASB) ten lugar a conversión dos AGV en metano.  

- Dobre etapa UASB-Dixestor de lodos. Neste caso, o lodo procedente do 
dixestor UASB sométese a un proceso adicional de degradación anaerobia 
que pode ter lugar en condicións máis axeitadas para o proceso, como por 
exemplo, de temperatura. O lodo pode devolverse ao sistema UASB para 
aumentar a súa actividade.  

- Pretratamento anaerobio-postratamento aerobio: UASB-LA/FB; HUSB-
LA/FB. En moitas plantas aerobias xa construídas é posíbel introducir 
etapas de (pre)tratamento anaerobio para optimizar o proceso global, 
mantendo como etapas finais o tratamento de tipo aerobio.  

- Pretratamento anaerobio-postratamento en zonas húmidas, nas dúas 
configuracións de UASB-Humidal e HUSB-Humidal. 

Nos capítulos que seguen deste caderno preséntanse os resultados dunha 
investigación con algunhas destas tecnoloxías. 

 

Pretratamento hidrolítico 

Algunhas vantaxes do pretratamento hidrolítico de ARU poden ser as seguintes 
(Ligero, 2001b, 2001c):  

- Serve para eliminar unha alta porcentaxe de SS, substituíndo ao decantador 
primario cun TRH similar, ou só lixeiramente superior. 
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Condicións de operación e rendemento do sistema de dobre etapa HUSB-UASB 

A evolución dos parámetros que caracterizan o influente e o efluente de cada un 
dos reactores do sistema móstrase na figura 4.7, mentres que a táboa 4.4 indica os 
valores promedio das eficacias de operación para cada período de operación. O 
período I considerouse de posta en marcha e os restantes períodos de estado 
estacionario.  

Figura 4.7. Características do influente e efluente e eficacia de depuración do sistema 
HUSB-UASB 

 

Durante os períodos II e III obtivéronse os mellores rendementos do sistema, 
ao operar cun influente de concentración media (DQO total superior a 250 mg/l). A 
operación no período II tivo lugar a un TRH global de 16,9 h e unha temperatura 
de 20,7 ºC. No período III reduciuse o TRH global ás 9,3 h (2,8+6,5) e a 
temperatura caeu a 18,3 ºC; nestas condicións, a eficiencia de depuración foi do 
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Figura 4.6. Características do influente e efluente e eficacia de depuración do sistema 
UASB-Dixestor 

 

Por outra parte, o Dixestor de lodos operou a TRH de 27,1 d (períodos I, II e III) 
e 16,0 d (períodos IV e V); o pH na porta P3 do mesmo situouse no rango de 6.7 a 
7.1. No Dixestor de lodos, a DQOs e AGV medidos foron normalmente baixos (200 e 
80 mg/l de media, respectivamente), o que indica limitación do substrato. Polo tanto, 
ao Dixestor púidoselle aplicar maior carga orgánica, ou ben podería ser suficiente cun 
dixestor de menor tamaño. A velocidade de produción de metano do Dixestor foi de 
400 a 2000 lCH4/d, dependendo da concentración de AGV no Dixestor. A porcentaxe 
de metano no biogás foi do 69%. 

A concentración global de lodo do sistema UASB-Dixestor mantívose 
practicamente constante, nuns 7 gSSV/l, e o TRS do sistema global foi de uns 90 días. 
A actividade metanoxénica do lodo mediuse nos días 43 e 128 de operación. Os 
resultados obtidos a 20ºC indican un lixeiro aumento da actividade do lodo (12-17%), 
mentres que este aumento foi do 44-79% a 35ºC. 
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- Estabilízase o lodo, total ou parcialmente. 

- Aumenta a biodegradabilidade da DQO remanente, o cal favorece a 
posterior eliminación biolóxica dos nutrientes (N, P). 

Diferentes variábeis, tales como as características da auga residual, tipo de 
dixestor, velocidade ascensional (v), mecanismo de mestura, o TRH e o TRS inflúen 
neste proceso (Ligero, 2001; Álvarez et al, 2003). A capacidade dun dixestor HUSB é 
moi elevada, de forma que unha planta de 25 m3 ten capacidade para tratar o efluente 
dunha poboación duns 500 habitantes.  

 

Combinación dos tratamentos anaerobios e aerobio 

Como exemplos desta combinación pódese citar a Von Sperling et al, 2001. 
Neste caso operouse un UASB seguido dun sistema de lodos activos, tratando 
ARU procedentes dunha cidade de Brasil (clima cálido). A planta mostrou unha 
boa eliminación de DQO, con eficacias de 69-84% no UASB e de 43-56% no 
sistema de lodos activos, dando lugar a unha eliminación global de 85-93%. Tendo 
en conta o excelente funcionamento do sistema, pódese considerar como unha 
mellor alternativa para países de clima cálido que o sistema convencional de lodos 
activos, especialmente considerando o baixo TRH total aplicado (4 h para o UASB, 
2.8 h para o reactor aerobio e 1.1 h para o decantador final). Os aforros do 
consumo de enerxía, a ausencia de lodo primario e a posibilidade de espesar e 
dixerir o exceso de lodo aerobio no mesmo reactor UASB son algunhas das 
vantaxes destacábeis do novo sistema. 

Outro estudo sobre esta configuración (pretratamento anaerobio + tratamento 
aerobio) foi realizada por Gonçalves (1999). Neste estudo investigouse a 
configuración dun UASB seguido dun biofiltro aireado somerxido. Esta 
investigación levouse tamén en clima cálido (Brasil). Os TRH aplicados no sistema 
fóronse reducindo desde 16 + 1.4 h até 4 + 0.3 h, para o UASB e o biofiltro 
respectivamente. Obtivéronse unhas eliminacións globais moi satisfactorias, sendo 
de 93%, 87% e 94% para SS, DQO e DBO respectivamente. Igual que no caso 
anterior, este sistema constitúe unha excelente solución para o tratamento de ARU 
en rexións de clima cálido, con respecto ao sistema convencional de lodos activos, 
debido aos enormes aforros enerxéticos e a baixa produción de lodo en exceso, 
posto que aproximadamente o 70% da materia orgánica do ARU elimínase 
anaerobicamente. 

 

Substitución de lagoas anaerobias en sistemas de lagoaxe 

Outra aplicación posíbel do pretratamento anaerobio hidrolítico (HUSB) é o de 
substituír unha lagoa anaerobia nun sistema de lagoaxe. A tecnoloxía da lagoa 
úsase sobre todo en pequenas comunidades rurais; sen embargo as lagoas aerobias 
e as facultativas son usadas a miúdo en comunidades de tamaño medio, soas ou en 
combinación con outros sistemas de tratamento de augas residuais.  

Como principais vantaxes da lagoa anaerobia cabe citar o baixo custo de 
investimento e de mantemento, e que a retirada de lodo faise unicamente a 
intervalos de 10-20 anos. Como desvantaxes temos: 

- Requírese grandes areas de terreo. 

- Xéranse altas concentracións de algas, as cales deterioran a calidade do 
efluente. 
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- As lagoas poden causar un impacto negativo nas augas subterráneas, e non 
se constrúen correctamente. 

- Debido ao potencial de produción de olores (H2S) as lagoas anaerobias 
deben estar cubertas ou situadas lonxe de áreas poboadas.  

- A evaporación da auga causa un aumento da salinidade nela. 

Por estes motivos consideramos que o pretratamento hidrolítico anaerobio en 
dixestores de fluxo ascendente (HUSB) pode ser unha boa alternativa a este tipo de 
tecnoloxía empregada cada vez menos. 
 
 
3.6. CONCLUSIÓNS 

 
O tratamento anaerobio baséase na dixestión da materia orgánica por parte de 

microorganismos anaerobios presentes en augas e lodos que non conteñen oxíxeno, 
obténdose como resultado desta degradación un biogás constituído por metano e 
dióxido de carbono, xunto con algúns outros gases en concentracións baixas. Desde 
o punto de vista da depuración na liña de augas, a dixestión anaerobia permite 
eliminar entre o 70 e o 90% das partículas en suspensión, e entre o 50 e o 80% da 
materia orgánica medida como DQO ou DBO5. Nalgúns casos, por tanto, o 
efluente pode requirir un postratamento adicional. 

O proceso de dixestión anaerobia caracterízase por unha elevada eficiencia 
enerxética e unha baixa produción de lodos de depuración, propiedades que se 
derivan directamente da microbioloxía e a cinética do proceso. Comparativamente 
cos procesos de depuración por aireación, tales como o de lodos activos, o proceso 
anaerobio resulta máis simple en canto a instalacións, non require bombeo de aire 
polo que mesmo pode funcionar sen abastecemento eléctrico ou calquera outra 
fonte de enerxía, e xera unha cantidade de lodos de depuración que pode ir desde a 
mitade da cantidade xerada no proceso aerobio até producións nulas.  

Dentro das diferentes tecnoloxías de tratamento anaerobio de augas residuais, 
foron os dixestores de fluxo ascendente sobre manto de lodos UASB (upflow 
anaerobic sludge bed) os que acadaron unha aplicación importante á depuración de 
augas residuais urbanas. Estas aplicacións localízanse maiormente en países de 
clima cálido, mentres que a aplicación en áreas con estacións frías atópase aínda en 
fase de desenvolvemento. Neste sentido, diferentes configuracións de simple ou 
dobre etapa, por unha banda, ou a consideración da dixestión anaerobia como un 
pretratamento da auga residual, por outra, permiten dispor dunha alternativa de 
grande interese desde o punto de vista da súa concorrencia económica e 
versatilidade para ser aplicada en diferentes esquemas e condicións de saneamento. 

A aplicación dalgunhas destas configuracións do proceso anaerobio ao 
tratamento de efluentes residuais de Santiago de Compostela (onde as temperaturas 
da auga en inverno sitúanse entre os 12 e os 14 ºC) descríbese no capítulo 4 deste 
caderno.  
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No dixestor hidrolítico acadáronse concentracións de biomasa (lodo) de 6,3-
7,0 gSSV/l durante os períodos II a IV, mentres que o TRS variou entre os 8,5 e os 
15,6 días, nos mesmos períodos.  

Para determinar o exceso de lodo producido e a porcentaxe de SSV 
hidrolizados, realizouse un balanzo de sólidos durante o período de operación en 
estado estacionario (II, III e IV). Por outra parte, tamén se realizou un balanzo de 
DQO, facendo uso dos factores de conversión de SSV en DQO obtidos para a 
purga. Os resultados de ambos balanzos móstranse na figura 4.5. A produción de 
lodo en exceso resultou do 22,7% dos SSV influente, eliminándose por hidrólise un 
52,2% e permanecendo no efluente un 21,1%. O balanzo de DQO indica a 
conversión en DQOsolúbel, en AGV e en metano no dixestor HUSB. 

 

Operación e eficacia do sistema UASB-Dixestor de lodos 

A operación deste sistema foi dividida en 5 períodos, dos que o período I foi de 
posta en marcha do sistema e os seguintes foron considerados como estados 
estacionarios. A figura 4.6 indica a evolución dos parámetros característicos do 
influente e do efluente, e a táboa 4.3 mostra os valores medios de cada parámetro nos 
diferentes períodos de operación.  

A operación do dixestor UASB empezou con grandes cantidades de AGV 
acumuladas no efluente, até 130 mgDQOAGV/l, que rapidamente descenderon a 
valores de uns 40 mg/l; esta concentración mantívose durante o resto do período I. Por 
outra parte, a eficacia de eliminación de SST, DQO e DBO aumentou 
progresivamente durante este período, até alcanzar os valores máis altos sobre os días 
40-50 de operación. 

 
Táboa 4.3. Características do influente e eficacias de eliminación do 

sistema UASB-Dixestor 
Período I II III IV V 
TRHUASB (d) 25,1 9,3 8,0 6,2 6,1 
Influente  (mg/l, excepto T e pH)      
T(ºC) 14,2 15,1 15,1 15,2 15,7 
pH 7,68 7,51 7,61 7,46 7,53 
SST 240 155 186 164 185 
DQO 412 286 358 288 327 
DQOs 135 114 137 117 128 
DBO5 291 186 250 213 252 
DQOAGV 3 2 nd 3 2 
Eficacia de eliminación (%)      
SST 56,4 70,0 79,3 62,7 79,0 
DQO 32,4 46,1 53,2 36,5 51,2 
DQOs -16,1 11,7 9,6 8,0 13,3 
DBO5 33,6 55,7 59,7 48,1 61,3 

 

As eficacias en estado estacionario do sistema, a 6-8 h de TRH, 15-16ºC de 
temperatura e 330-360 mg/l de DQO no influente (períodos III e V) foron do 79% de 
eliminación de SST, 51-53% de eliminación de DQO e 60-61% de eliminación de 
DBO. Para un influente máis diluído (períodos II e IV) a eficacia de depuración cae 
apreciablemente. 




