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Facendo a aproximación de que a concentración de Nitróxeno Total Kjeldahl 
corresponde ao 16.5% das proteínas, e supoñendo que só as proteínas proporcionan 
nitróxeno, podemos obte-la DQO proteica. Empregando esta aproximación, 
obtemos que a DQO debida as proteínas contribúe arredor dun 37% á DQO total.  

A materia orgánica tamén se analizou en termos de DBO, parámetro que mide 
a materia orgánica biodegradábel presente na auga residual. A DBO5, por 
definición, é a cantidade de oxíxeno requerida para a estabilización da materia 
orgánica oxidábel durante 5 días de incubación a 20 ºC. A DBO atopada nas augas 
domésticas de A Coruña foi moi variábel. De feito os valores oscilan entre un 
mínimo de 80 mg/L, e un máximo de 640 mg/L, tendo un valor medio de 311 mg/L 
e un rango de confianza do 95% de 250-370 mg/L. 

Un factor importante é a relación DQO/DBO, xa que o oxíxeno requirido para 
a oxidación biolóxica da materia oxidábel (DBO), representa só unha proporción 
da DQO, e a relación entre estes parámetros define a biodegradabilidade da auga. 
A relación DQO/DBO5 media atopada foi de 2.2, cun máximo de 3.5 e un mínimo 
de 1. Estes valores están dentro do rango de 1.25 e 2.5, descrito por Metcalf & 
Eddy (1996) como típico para augas residuais domésticas, e indica, que son 
suficientemente biodegradábeis para un posíbel tratamento biolóxico, como tamén 
se comprobou mediante ensaios de biodegradabilidade anaerobia. 

Outras relacións interesantes entre os parámetros son a DQO/N e a DBO5/N. 
Estas son especialmente importantes para a modelar e deseñar os sistemas de 
nitrificación/desnitrificación. Os elevados valores da relación DQO/N (24±5) e 
DBO5/N (10±1) indican que o efluente poderíase someter a un tratamento biolóxico 
conxunto de eliminación de materia orgánica e nutrientes. 

 

Contaminación de tipo inorgánico 

Son moitas as sustancias inorgánicas atopadas nas augas residuais que teñen 
importancia na determinación e control da calidade da auga. Os parámetros 
analizados neste traballo foron: condutividade, alcalinidade, sulfatos, o-fosfatos 
disolvidos, nitróxeno amoniacal e orgánico, cloruros e metais pesados. 

Na análise das augas mediuse a condutividade, que é un parámetro indicativo 
das concentracións de sais presentes no medio. No caso estudado, a condutividade 
foi moi superior á atopada na bibliografía para augas residuais urbanas, debido a 
presencia de cloruros e sulfatos, procedentes de auga de mar que entra na planta. 
As concentracións de cloruros son máis de 10 veces superior aos valores 
considerados como típicos neste tipo de augas residuais, que se sitúan nun rango 
entre 20-100 mg/L (Metcalf & Eddy, 1996), mentres nas análises realizadas (táboa 
2.6) aos efluentes recollidos na planta dan un valor medio de 1527±1208 mg/L, cun 
máximo de 5848 mg/L. Incluso o rango de confianza do 95% está entre 1000-2000 
mg/L, indicando que a presencia dunha fracción significativa de auga de mar nesta 
auga residual é habitual. A partir das concentracións relativas de cloruro, podemos 
estimar que o vertido de Bens contén perto dun 10% en promedio de auga de mar, 
podendo chegar ao 30% nalgunhas ocasións. 

Outro dos compostos afectados polas grandes cantidades de auga do mar, son 
os sulfatos que están en exceso en comparación cos valores típicos atopados na 
bibliografía. Así téñense concentracións de 235 ± 139, mentres os valores descritos 
por Metcalf & Eddy (1996), como normais nas augas domésticas están no rango de 
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6. TRATAMENTO DE EFLUENTES DUN NÚCLEO 
RURAL NUN SISTEMA DIXESTOR-HUMIDAL 
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6.1. INTRODUCIÓN 

O enfoque tradicional do saneamento urbano baséase na centralización de 
pequenos e grandes efluentes mediante complexas, longas e custosas redes de 
transporte das augas residuais, para aplicar ao final, de ser caso, un tratamento 
primario, secundario ou terciario. A complexidade chega ao seu máximo cando se 
require un tratamento terciario, que polo xeral se fai por adición sucesiva de 
operacións (tratamento primario +secundario +eliminación de nitróxeno 
+eliminación de fósforo +eliminación de olores +desinfección +...) no canto dunha 
optimización global do sistema de saneamento.  Esta complexidade explica a 
carestía do modelo convencional de saneamento, e tamén algunhas 
disfuncionalidades ambientais, tales como o elevado consumo enerxético, a 
xeración de grandes cantidades de lodo, ou a transferencia de contaminantes desde 
o medio hídrico ao solo ou á atmosfera.  

As medidas de saneamento e depuración sustentábel poden abordarse en 
función da redución do caudal, aforrando auga limpa procedente do medio natural, 
e da redución da contaminación e recuperación de nutrientes, aforrando enerxía e 
materias primas. Entre estas medidas, unhas son compatíbeis cos actuais sistemas 
de saneamento mentres que a aplicación doutras require unha reformulación de 
todo o sistema desde o inicio.  

O saneamento descentralizado alternativo baséase na satisfacción das 
necesidades de saneamento dentro da comunidade, tanto a pequena como a grande 
escala. Baséase igualmente na preferencia de solucións de baixa tecnoloxía e baixo 
custo. Tratamentos mais económicos e cun menor consumo enerxético tamén 
poden ser viábeis dentro dun sistema de saneamento centralizado.  

Comparativamente cos sistemas de tratamento por lodos activos ou 
arexamento estendido, a dixestión anaerobia e a depuración mediante macrófitas en 
zonas húmidas construídas mostran grandes vantaxes en aspectos tales como a 
simplicidade tecnolóxica, a baixa xeración de lodo, o nulo consumo enerxético e os 
custos altamente competitivos (Lens et al, 2001; Ruiz et al, 2001; Soto et al, 2001). 
A depuración mediante macrófitas, en zonas húmidas construídas móstrase 
especialmente competitiva no caso de pequenas poboacións e en modelos de 
saneamento descentralizados. A súa vez, a dixestión anaerobia mostra baixa 
eficacia de depuración e require moi pouca superficie para a súa instalación, ao 
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contrario das zonas húmidas, polo que ambos procesos poden ser complementarios. 
A combinación das zonas húmidas cun pretratamento en dixestores anaerobios tipo 
UASB ofrece unha das alternativas mais viábeis desde o punto de vista económico 
e ambientalmente sustentábeis. 

 

6.2. OBXECTIVOS E METODOLOXÍA EXPERIMENTAL 

O obxectivo práctico do presente traballo é a experimentación dunha planta de 
depuración composta por un dixestor anaerobio como sistema de pretratamento e 
unha zona húmida (figura 6.1) para alcanzar con un baixo custo unha depuración 
efectiva dos efluentes residuais dun pequeno núcleo rural, Os Liñares (Beariz, 
Ourense), cunha poboación duns 35 habitantes. O custo total de construción desta 
instalación foi de 5.000 euros. 

 

Os dixestores anaerobios 

A capacidade da planta considerada no momento do seu deseño foi de 35 
habitantes equivalentes, cunha dotación de 285 l/hab.día, do que resulta un caudal 
promedio a tratar duns 10 m3/d. Despois da inspección do terreo, considerouse que 
a altura axeitada dos dixestores sería de 4 m. En lugar dun único dixestor decidiuse 
a construción de dous dixestores para o seu funcionamento en paralelo ou en serie. 
Nesta investigación, os dous dixestores operáronse en serie entre si, e tamén en 
serie coa zona húmida.  

Os dixestores (Barros e Soto, 2002a, 2002b) consisten en dous cilindros 
colocados verticalmente e construídos con aneis ou aros de formigón 
prefabricados, selándose as xuntas con cemento hidrófugo. O volume total de cada 
un dos dixestores foi de 4,5 m3, e o seu volume activo de 3,6 m3. O tempo de 
retención de deseño resulta de 17 h, estimándose que pode variar entre as 8 e as 24 
h ao longo do día. A auga residual influente atravesa primeiro unha reixa vertical 
cunha luz de paso de 8 cm, e desde o pozo de alimentación é conducida 
directamente á zona inferior dos dixestores, circulando dentro dos mesmos en 
sentido ascendente. Aproximadamente a uns 40 cm por debaixo da tapa superior 
dos dixestores colócase un sistema de rebose constituído por tres puntos de 
captación que conducen o efluente fora do dixestor. O dixestor non conta con 
ningún tipo de sistema de retención sólido-líquido-gas, realizándose a separación 
dos sólidos influentes por filtración a través do manto de lodos e decantación no 
propio dixestor. 

 

O humidal 

A área total do humidal (72 m2) divídese en 2 módulos ou vasos de 6 x 6 m 
conectados en serie, e cunha profundidade de 50 cm. A configuración foi de fluxo 
subsuperficial no primeiro vaso, con grixo como material de recheo, e de fluxo 
superficial ou libre no segundo vaso, con solo ou terra como recheo. 

O desnivel entre os dous vasos era superior aos 10 cm. O fluxo foi en serie, 
pasando o efluente residual do primeiro ao segundo vaso. O efluente do segundo 
dixestor anaerobio é conducido ao distribuidor de fluxo ao primeiro vaso. Este 
distribuidor consiste nun tubo horizontal de 30 cm de diámetro, con perforacións 
circulares situadas lateralmente por encima do seu plano medio. O tubo atópase 
mergullado, cos orificios a media altura na capa de auga. 
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É de destacar, porén, o alto contido en cloruros e sulfatos, debido á entrada de 
auga de mar na planta de pretratamento e nos colectores previos, o que presenta un 
problema nun posíbel tratamento biolóxico. Pola contra, o contido en metais 
pesados é relativamente reducido. 

O vertido global presenta unha temperatura media de 16,5ºC, atopándose un 
mínimo de 8,8ºC, e un máximo de 22,8ºC. Porén, o intervalo de confianza do 95% 
sitúase entre 15 e 18ºC.  

 

Táboa 2.7. Características das principais correntes de auga que chegan a planta de pretratamento de A 
Coruña en Bens (Ruiz, 2004) 

Parámetro A Coruña Lorbé Oleiros Sabón 1 Sabón 2 A Grela 
T (ºC) 17,9±0,6 19,6±1,3 20,4±1,4 20,3±1,9 22,9±1,0 15,1±3,0 
pH 8,1±0,1 7,7±0,1 7,5±0,1 10,2±0,7 8,4±1,2 7,4±0,1 
DQO 741±56 707±164 412±135 576±87 1151±524 236±75 
DQOs  298±28 263±89 188±73 517±82 539±273 85±26 
DBO5 361±81a 443±97b 191±72b nd nd nd 
SST  265±25 442±294 166±85 71±13 541±153 86±18 
SSV 223±20 384±293 136±75 46±8 355±136 71±15 
Alc. Total 209±34 nd nd 554±121 528±304 226±105 
Amoníaco (NH3-N) 35,5±7,5 76,8±20,0b 33,5±7,7b 0,64±0,20 0,63±0,18 11,07±2,87 
Nitróxeno total (NTK–N) 50,2±14,1a 74,2±12,8b 34,8±8,8b nd nd nd 
Ortofosfato (PO4

3- -P) 6,3±0,6 8,4±2,0b 4,9±1,7b 0,05±0,03 1,82±1,35 1,44±0,87 
Sulfato (SO4

2-) 36,7±8,0 40,1±26,4b 35,0±28,5b 64,3±8,3 357,5±110,2 101,2±16,9 
Nº mostras 45 (a =11) 8 (b =4) 8 (b =4) 18 18 12 
Unidades: mg/L, agás temperatura e pH. Alc.Total en mg CaCO3/L. Xunto co valor medio preséntanse os 
intervalos de confianza do 95%. 

 

A relación SSV/SST porcentual media é do 75%, variando entre un máximo de 
87% e un mínimo de 59%, o que indica que sobre o 25% dos sólidos en suspensión 
son de natureza inorgánica ou sólidos fixos. 

O pH é un parámetro moi importante da calidade das augas, xa que o seu 
intervalo óptimo para a vida acuática é moi pequeno. No caso de tratamento 
biolóxico, as bacterias que o levan a cabo non toleran valores por riba de 9, nin por 
baixo de 4, situándose o pH óptimo entre 6 e 8.  

As augas residuais de A Coruña, como amosa a táboa 2.6, presentan un pH 
medio de 7.3, neutro e dentro do rango óptimo para o tratamento biolóxico. A 
medida é moi constante como se pode apreciar no intervalo de confianza do 95%. 
En canto ao pH, a auga non presentaría ningún impedimento para ser tratada 
directamente nun sistema biolóxico, a pesar da existencia de pH moi alcalinos en 
determinados compoñentes de procedencia industrial (táboa 2.7).  

A carga orgánica analízase en termos de demanda química de oxíxeno (DQO) 
e demanda biolóxica de oxíxeno (DBO5). Tanto a DBO5 como a DQO presentan 
valores nun amplo rango, o que é debido tanto á diversidade de vertidos que 
chegan a Bens, como ás diferentes condicións do vertido ao longo do ano. 

A DQO nas augas residuais de A Coruña presenta un valor medio de 696 
mg/L, cun máximo de 1280, e un mínimo 191. As variacións son reducidas, como 
se pode ver no intervalo de confianza do 95%, que resulta no rango de 600 a 800 
mg/L. Esta variabilidade ten diversas causas, aínda que a principal é unha rede de 
sumidoiros non separativa, polo que en época de choivas a DQO vese algo diluída. 
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Táboa 2.5. Concentracións de microorganismos patóxenos nas augas residuais 

urbanas (Henze et al., 2000) 
 número de microorganismos por 100 ml (rango 

alto-baixo) 
E. Coli 5·108 - 106 
Coliformes 1013 - 1011 
Cl. perfringes 5·104 - 103 
Estreptococo fecal 108 - 106 
Salmonella 300 - 50 
Campylobacter 105 - 5·103 
Listeria 104 - 5·102 
Staphyllococus aureus 105 - 5·103 
Giardia 103 - 102 
Enterovirus 104 - 103 
Rotavirus 100 – 20 

 

Características xerais e carga orgánica 

Na táboa 2.6 preséntanse as características físico-químicas do vertido 
procedente da bisbarra de A Coruña. Na táboa 2.7 preséntanse as características das 
augas residuais urbanas da cidade de A Coruña e dalgúns núcleos rurais, xunto 
coas características dos vertidos dalgúns polígonos industrias. Os parámetros foron 
analizados tanto no inverno (época húmida), como no verán (época máis seca). 
 

Táboa 2.6. Composición da auga residual urbana da bisbarra de A Coruña (vertido 
global de Bens) (Ligero, 2001a) 

Parámetro Valor medio* Máximo Mínimo 
pH 7.3 ± 0.1 7.8 6.9 
Temperatura (ºC) 16.5 ± 1,4 8.8 22.8 
DQO  696 ± 103 1280 191 
DBO5  311 ± 58 640 80 
SST  359 ± 56 794 130 
SSV  275 ± 50 692 104 
Sulfatos (SO4

2-) 235 ± 57 690 56 
Ortofosfatos (PO4

3--P) 3.4 ± 0,6 5.4 0.6 
Amoníaco (NH3 –N) 24.8 ± 3,1 40.6 12.2 
Graxas  101 ± 27 300 33 
Nitróxeno total (NTK-N ) 32 ± 5 51 9 
Condutividade (mS/cm) 4.7 ± 1.2 0.6 13.8 
Cloruro (Cl- ) 1527 ± 494 5848 120 
Alcalinidade total (CaCO3) 48 ±3 58 36 
Toxicidade, EC50 (% vol) 87 ± 25 297 29 
* Xunto co valor medio preséntanse os intervalos de confianza do 95%.Nº de mostras = 24 
(mostras quincenais durante un ano, compostas cada unha de 24 mostras horarias 
puntuais). Concentracións en mg/l, agás temperatura, condutividade, toxicidade e pH. A 
toxicidade mediuse mediante o método Lumistox. 

En termos xerais, as augas residuais domésticas da bisbarra de A Coruña 
pódense enmarcar dentro do grupo de contaminación forte, tanto en carga orgánica 
como inorgánica. Tamén en relación co contido en sólidos en suspensión, estas 
augas poden enmarcarse dentro do grupo de contaminación media-alta, segundo a 
clasificación feita por Metcalf & Eddy (1996). Aínda así, o seu carácter é 
eminentemente de tipo urbano, como o amosan as concentracións absolutas e 
relativas dos diversos parámetros analizados. 

  Depuración de augas residuais 

 

 

59

Figura 6.1. Representación esquemática da instalación depuradora: 1) Desbaste, 2) 
Dixestores anaerobios, 3a) Zona húmida con grixo, 3b) Zona húmida con solo 

 

A separación entre o primeiro e o segundo vaso está constituída por un zócalo 
de solo de 50 cm de ancho. Na zona anterior deste sitúase o sistema de recollida do 
efluente do vaso nº1 e transvase ao vaso nº2. Esta operación realízase mediante un 
total de 6 tubos en forma de S, segundo se indica na figura 6.1. Na zona posterior 
do zócalo atópase o sistema de distribución do influente á segunda balsa, que nesta 
ocasión consistiu unicamente nun recheo de pedra de 60 mm.  

A impermeabilización das dúas balsas consistiu nunha película de polietileno 
que cubría toda a base e os laterais de cada vaso, erguéndose lixeiramente sobre o 
nivel máximo da auga. Colocouse unha capa de xeotéxtil debaixo e outra enriba do 
plástico. 

Nas zonas de carga e captación de cada vaso, nun largo de 50 cm e en toda a 
profundidade do leito (50 cm), colocouse grixo groso e pedras de tamaño variábel 
(até 60 mm). O resto do vaso reencheuse cun grosor de 50 cm de grixo de 3-12 cm 
(no módulo de fluxo subsuperficial) ou con 30 cm de solo (no módulo de fluxo 
superficial). Na plantación empregáronse plantóns de xunco da propria zona e 
lirios, á razón de 1 por m2.  

 

Operación e análises  

Aínda que o funcionamento da planta non require a penas mantemento nin 
supervisión técnica, no presente traballo realizouse un seguimento continuado da 
operación dos dixestores no seu conxunto e das zonas húmidas. Coa finalidade de 
comprobar o seu funcionamento e eficacia de depuración, determináronse 
diferentes parámetros de carga orgánica á entrada da planta, á saída do segundo 
dixestor, e á saída da zona húmida (efluente tratado final).  

Os métodos analíticos empregados foron principalmente os procedementos 
normalizados da APHA (APHA, 1995). Determinouse nos tres puntos indicados a 
demanda química de oxíxeno (DQO), a demanda bioquímica de oxíxeno aos 5 días 
(DBO5), os sólidos en suspensión totais (SS), o pH e a temperatura. 
Ocasionalmente determinouse a acumulación de lodo no interior dos dixestores e a 
súa actividade metanoxénica. As análises de contaminantes microbianos (Araujo et 
al, 2001) e de compostos de nitróxeno e fósforo foron realizadas por Labaqua.  

 

6.3. RESULTADOS OBTIDOS NO SISTEMA DIXESTORES-HUMIDAL 

A evolución dos diferentes parámetros do influente e efluente de cada unidade 
móstrase na figura 6.2, mentres que a táboa 6.1 indica os valores promedio obtidos 

1) 2) 3a) 3b)
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para o período que vai desde o día 30 ao 282 de operación. Destes promedios 
excluíuse o primeiro mes por consideralo de posta en marcha, xa que na figura 6.2 
obsérvase unha clara evolución de mellora na depuración durante este período. 

O período de operación considerado vai desde setembro 2003 a maio de 2004, 
polo que coincide maiormente coa época de temperaturas baixas e maior dilución 
do influente. A temperatura promedio situouse entre os 10 e os 11 ºC, se ben 
durante a maior parte da operación (días 50-200) roldou os 8 ºC. As temperaturas 
de entrada e saída aos dixestores anaerobios son practicamente coincidentes, 
mentres que a temperatura de saída do humidal reflite en maior grao as condicións 
climáticas, podendo caer até os 5ºC nalgúns días de inverno, e situándose varios 
graos por riba no comezo da época de verán. 

 
Táboa 6.1. Características do influente e efluente, e eficacia de depuración por etapas

 Concentración (mg/l) Depuración (%) 
 Influente Efluente 

anaerobio 
Efluente 

final 
Dixestores 
anaerobios 

Humidal Global 

DQO 352 154 41 56.4 73.4 88.4 
DBO 211 110 24 47.7 78.4 88.7 

SST 354 36 23 89.9 35.0 93.4 
PH 8.1 7.3 7.6 - - - 
T (ºC) 10.5 10.4 11.2 - - - 

 

O pH do influente situouse arredor de 8 (promedio de 8.1), con picos de pH de 
até 10, o que indica a presenza de substancias alcalinas empregadas na limpeza 
doméstica. O pH promedio no efluente anaerobio resultou de 7.3, elevándose a 7.6 
para o efluente final, sen que en ningún dos casos se manifeste influencia dos picos 
de pH rexistrados na entrada á planta. En ambos casos, os pH rexistrados son 
axeitados para o desenvolvemento do proceso biolóxico de depuración. 

A concentración orgánica no influente vese afectada pola entrada de auga de 
chuvia nos colectores, polo que se aprecian fortes variacións nas concentracións de 
SS, DQO e DBO5 no influente. Segundo podemos observar na figura 6.2, a 
concentración de SS varía entre 50 e 400 mg/l, con puntas ocasionais mais 
elevadas, e cun valor promedio de 354 mg/l. Igualmente, a DQO varia entre 200 e 
800 mg/l, mostrando un valor promedio de 352 mg/l, moi parecido ao de SS. Por 
último, a DBO5 no influente residual sitúase entre 0 e 500 mg/l cun promedio de 
211 mg/l.  

A pesar destas fortes variacións no influente, as concentracións de materia 
orgánica nos efluentes dos dixestores anaerobios e do humidal mostraron 
variacións pouco apreciábeis, aínda que con comportamentos claramente 
diferenciados segundo o parámetro considerado. Así, os dixestores anaerobios 
eliminan a maior parte dos SS, cunha eficacia promedio do 90% (táboa 6.1), e 
cunha concentración efluente inferior aos 50 mg/l. No humidal ten lugar unha 
clarificación adicional, cun 35% de eliminación de SS en promedio, o que conduce 
a unha depuración superior ao 93% en SS no sistema global.  

Os dixestores anaerobios tamén achegan unha eliminación significativa de 
DQO e DBO5, cun promedio do 56% e 48%, respectivamente. A capacidade dos 
dixestores anaerobios para a eliminación de DQO e DBO5 é por tanto inferior que 
para a eliminación de SS, de tal forma que a concentración no efluente anaerobio 
aumenta cando aumenta a concentración influente.  
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Táboa 2.3. Contido medio típico de materia orgánica e nutrientes nas augas residuais 

urbanas (Henze et al., 2000; Lens et al., 2001) 
Parámetros analizados Tipo de auga residual 
 Concentrada Media Diluída Moi diluída
DBO5 (mg/l) 350 250 150 100 
DQO (mg/l) 740 530 320 210 
SST (mg/l) 450 300 190 120 
SSV (mg/l) 320 210 140 80 
Carbono orgánico total (gC*/m3)  250 180 110 70 
Carbohidratos (gC*/m3) 40 25 15 10 
Proteínas (gC*/m3) 25 18 11 7 
Ácidos graxos (gC*/m3) 65 45 25 18 
Graxas e aceites (g/m3) 100 70 40 30 
Fenol (g/m3) 0.1 0.07 0.05 0.02 
Deterxentes, Anión* * (gLAS/m3) 15 10 6 4 
Nitróxeno total (gN/m3) 80 50 30 20 
Amoníaco (gN/m3) 50 30 18 12 
Nitrato (gN/m3) 0.5 0.5 0.5 0.5 
Fósforo total (gP/m3) 23 16 10 6 
Ortofosfato (gP/m3) 14 10 6 4 
*C: Carbono orgánico; **LAS= Lauril Alquil Sulfonato. 

 
 

Táboa 2.4. Valores típicos de metais en augas residuais urbanas (Henze et al, 2000) 
 Tipo de auga residual 
Parámetro Concentrada Media Diluída Moi diluída
Aluminio 1000 650 400 250 
Arsénico 5 3 2 1 
Cadmio 4 2 2 1 
Cromo 40 25 15 10 
Cobalto 2 1 1 0.5 
Cobre 100 70 40 30 
Ferro 1500 1000 600 400 
Chumbo 80 65 30 25 
Manganeso 150 100 60 40 
Mercurio 3 2 1 1 
Níquel 40 25 15 10 
Prata 10 7 4 3 
Zinc 300 200 130 80 
Concentracións en mg/m3 ou ppb (partes por billón). 

 
 

2.3. AUGAS RESIDUAIS URBANAS DE A CORUÑA 

A planta de pretratamento de augas residuais de A Coruña, está situada na 
costa de A Coruña, preto da aldea de Bens. A esta estación chegan as augas 
procedentes da cidade e as dos concellos da bisbarra, abranguendo unha poboación 
duns 370000 habitantes. Ademais de efluentes puramente domésticos chéganlle 
efluentes industriais procedentes de varios polígonos, incluídos Sabón, A Grela-
Bens e Pocomaco, de tal forma que o vertido global atinxe perto de 700000 
habitantes equivalentes. 
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Táboa 2.1. Compoñentes presentes nas augas residuais domésticas (Henze et al. 2000)

Compoñente De interese especial Efecto medioambiental 
Microorganismos Bacterias patóxenas e virus Risco en baños e alimentación 
Materia orgánica 
biodegradábel 

Consumo de oxíxeno en ríos, 
etc 

Morte de peixes, olores 

Outras materias 
orgánicas 

Deterxentes, pesticidas, 
graxas, aceites, colorantes, 
disolventes, fenois, cianuros 

 Efecto tóxico, inconvenientes 
estéticos, bioacumulación nas cadeas 
alimentarias 

Nutrientes Nitróxeno, fósforo, amonio  Eutrofización, consumo de oxíxeno 
Metais Hg, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni  Efecto tóxico, bioacumulación 
Outras materias 
inorgánicas 

Ácidos, álcalis  Corrosión, efecto tóxico 

Efectos térmicos Auga quente  Cambio nas condicións de vida  
Olor Sulfuro de hidróxeno Inconvenientes estéticos, efecto tóxico 
Radioactividade   Efecto tóxico, acumulación 

 

As concentracións encontradas nas augas residuais urbanas son o resultado 
dunha combinación da carga contaminante e a cantidade de auga coa que se 
mestura o contaminante. O caudal e a carga contaminante diaria ou anual forman, 
polo tanto, unha boa base para a avaliación da composición da ARU. A táboa 2.2 
mostra os datos para diferentes países, moitos deles estimados. Estes datos 
permiten afirmar que a cantidade de contaminación per cápita xerada é unhas 2 ou 
3 veces maior nos países máis industrializados fronte aos menos, podendo chegar a 
ser de até 10 veces maior en determinados compoñentes. A composición varía 
significativamente segundo o lugar e o tempo, debido a variacións nas cantidades 
de substancias descargadas, mais sobre todo a variación no consumo da auga nos 
fogares e a infiltración e exfiltración durante o transporte ao sistema colector. 

 
Táboa 2.2. Carga contaminante per cápita procedente dos fogares (Lens et al. 2001)

Contaminante Dinamarca Brasil Exipto Italia Suecia Turquía EUA 
DBO 20-25 20-25 10-15 18-22 25-30 10-15 30-35
SST  30-35 20-25 15-25 20-30 30-35 15-25 30-35
N-total 5-7 3-5 3-5 3-5 4-6 3-5 5-7 
P-total  1.5-2 0.6-1 0.4-0.6 0.6-1 0.8-1.2 0.4-0.6 1.5-2 
Deterxentes  0.8-1.2 0.5-1 0.3-0.5 0.5-1 0.7-1 0.3-0.5 0.8-1.2
Mercurio (Hg) 0.1-0.2  0.01-0.2 0.02-0.04 0.1-0.2 0.01-0.02  
Chumbo (Pb)  5-10  5-10 5-10 5-10 5-10  
Zinc (Zn) 15-30  15-30 15-30 1-20 15-30  
Cadmio (Cd) 0.2-0.4    0.5-0.7   
DBO, SST, N, P e Deterxentes en kg/persoa.ano; Hg, Pb, Zn, e Cd en g/persoa.ano 

 

A composición típica das augas residuais urbanas móstranse na táboa 2.3. As 
ARU concentradas representan casos de baixo consumo de auga e/ou baixa 
infiltración e pluviosidade. Pola contra, ARU diluídas representan consumos altos 
de auga, alta infiltración e redes non separativas. A auga de tormenta dilúe as augas 
residuais posto que os compoñentes das augas de tormentas teñen concentracións 
máis baixas que as augas residuais ordinarias, agás en determinados contaminantes. 

Os metais na auga residual poden influír sobre as posibilidades de reutilización 
na agricultura do lodo procedente do tratamento da ARU. Na táboa 2.4 encóntranse 
os valores típicos de metais, e na táboa 2.5 indícanse as concentracións de 
microorganismos patóxenos presentes nas ARU. 
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O humidal mostrou, pola contra, unha elevada capacidade de eliminación de 
DQO e DBO5, que se traduciu en depuracións do 73% e 78%, respectivamente. 
Desta forma, a depuración global situouse por encima do 88%, tanto para DQO 
como DBO5, e a calidade do efluente viuse pouco afectada polas variacións na 
concentración influente. 

A eficacia de depuración pode correlaccionarse coa concentración en DQO influente, 
de tal forma que ao aumentar esta aumenta a porcentaxe de depuración. Porén, non se 
aprecia a mesma correlación coa concentración de SS no influente, de acordo co feito de 
que a concentración efluente en SS sexa practicamente independente das características do 
influente. A influencia da concentración orgánica influente, medida como DQO, sobre a 
eficacia de depuración e a calidade do efluente podémola ver na táboa 6.2.   

 
Táboa 6.2. Depuración e calidade do efluente por intervalos de DQO influente 

 Depuración global (%) Concentración efluente final (mg/l) 
DQOinfluente DQO DBO SS DQO DBO SS 
< 100 mg/l 43.0 44.5 74.2 33,0 16,0 25,0 
100-200 mg/l 78.8 88.7 75.9 36,1 20,0 25,7 
200-400 mg/l 85.2 86.1 81.9 42,7 25,1 21,0 
400-1000 mg/l 92.2 90.8 83.1 55,0 34,7 28,0 
GLOBAL 88.4 88.7 93.4 41 24 23 
Nota: Os valores globais inclúen datos con DQO influente superior a 1000 

 

6.4. VALORACIÓN DOS RESULTADOS  

A Directiva 91/271/CE relativa á depuración de augas residuais urbanas 
establece uns obxectivos para depuración en zonas normais do 70-90% de 
eliminación de DBO, 75% de eliminación de DQO e 90% de eliminación de SS, 
con concentracións no efluente inferiores a 25, 125 e 35 mg/l de DBO, DQO e SS, 
respectivamente. O sistema empregado nesta investigación permite cumprir 
folgadamente estes obxectivos e garantir unha boa calidade do efluente. 

A planta anaerobia operou durante dous anos previamente á presente 
investigación (11,12). Durante ese período, as augas residuais a tratar mostraron 
concentracións orgánicas en promedio moi superiores, con valores medios de DQO 
e SS duns 1500 e 1000 mg/l. Os resultados obtidos na planta anaerobia durante eses 
dous anos anteriores foron unha eliminación de sólidos en suspensión do 80-98%, de 
DQO do 60-90% e de DBO do 50-60%. Estes resultados son lixeiramente 
superiores aos obtidos polos dixestores anaerobios durante a presente 
investigación, o que se explica pola maior concentración orgánica naquel 
momento. En conclusión, por terceiro ano consecutivo, os dixestores anaerobios 
mostran unha operación estábel e eficaz. 

A xeración de lodo no sistema resultou nula, xa que non se realizaron purgas 
de lodo nos dixestores anaerobios ao longo dos tres anos de operación que duraron 
ambos estudos. Segundo inspeccións realizadas, cada dixestor conta cun manto de 
lodo de entre 0.5 e 1 m de altura, no que non se aprecia crecemento durante os 
últimos anos. A actividade metanoxénica do lodo é moi baixa, indicando pouca 
incidencia do proceso metanoxénico. A nula xeración de lodo é posíbel cando se 
manteñen elevados tempos de retención de sólidos nos dixestores anaerobios, 
grazas a unha forte actividade hidrolítica, segundo se demostrou en diferentes 
estudos realizados en laboratorio e planta piloto (Álvarez et al, 2003, 2004, 2005). 
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Figura 6.2. Características de operación e eficacia da planta de tratamento  
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2.  CARACTERÍSTICAS DAS AUGAS RESIDUAIS 
URBANAS 

Xoán A. Álvarez, Manuel Soto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. INTRODUCIÓN 

As variábeis que determinan a composición e o caudal das ARU son os hábitos 
da poboación en canto a alimentación, hixiene, utilización dos recursos, etc., a 
recollida ou non de pluviais na rede de sumidoiros e a maior ou menor achega de 
efluentes industriais ou do comercio. Todo isto fai que as ARU presenten 
diferencias na caracterización dependendo das circunstancias concretas de cada 
zona.  

En xeral as ARU presentan unha demanda química de oxíxeno (DQO) inferior 
aos 1000 mg/l que as sitúa dentro dos efluentes diluídos ou de baixa carga, fronte 
aos denominados efluentes de alta carga, que serían aqueles con DQO superiores 
aos 2000 mg/l. Porén, a súa composición é moi variada e contan cun elevado 
contido en sólidos en suspensión (SST), entre un 30 e un 70% da DQO, polo que se 
consideran efluentes complexos. A demanda biolóxica de oxíxeno (DBO) destes 
efluentes sitúase entre o 40 e o 60% da DQO. 

A temperatura das augas residuais urbanas é unha característica que incide de 
forma importante nos tratamentos biolóxicos. Dependendo da zona do mundo e de 
factores climáticos e doutro tipo, a estación a temperatura sitúase entre 4ºC e 30ºC. 
Nos países tropicais de clima cálido, a temperatura das augas residuais non baixa 
dos 20ºC normalmente, mentres que nos países de climas moderados ou fríos, o 
rango de temperatura das augas está entre 10ºC e 20ºC ou incluso por debaixo. 
Polo xeral, a temperatura da ARU durante a época fría é superior á temperatura 
ambiente. 

Unha explicación máis detallada dos diferentes parámetros de caracterización 
das augas residuais pode consultarse nunha publicación anterior (Soto, 1994). 
Neste capítulo centrarémonos en avaliar as características das augas residuais 
urbanas, expoñendo primeiramente unha serie de datos de referencia e revisando 
despois os datos dispoñíbeis para os vertidos de diferentes localidades galegas. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS E CONTAMINANTES NAS AUGAS RESIDUAIS 
URBANAS 

As augas residuais urbanas (ARU) son as procedentes de usos domésticos e 
comerciais ou unha combinación delas con efluentes agropecuarios e de procesos 
industriais. Os compoñentes das augas residuais domésticas poden ser divididos en 
diferentes grupos principais como se mostra na táboa 2.1. 
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1.2.6. Proxecto demostrativo da Asociación ADEGA 

Os inferiores custos de instalación en comparación con outras tecnoloxías 
aplicábeis aos pequenos núcleos, e os moi inferiores custos de mantemento, 
correspondentes case exclusivamente á man de obra non cualificada, xunto coa boa 
calidade do efluente, son os puntos fortes desta tecnoloxía que combina dixestión 
anaerobia e humidais construídos. Para a promoción desta alternativa, a Asociación 
ADEGA conta cunha planta demostrativa situada na EDAR de A Silvouta 
(Santiago de Compostela). A súa posta en marcha tivo lugar en xuño de 2005 e 
estará operativa durante os próximos anos. 

 

Humidais demostrativos en A Silvouta, Santiago de Compostela. Arriba, imaxe das 
balsas recén construídas (esquerda) e catro meses despois da plantación dos xuncos 
(direita). Abaixo, momento da visita de alumnos/as, en actividades de educación 
ambiental de ADEGA.   
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Porén, durante o último ano, observouse un forte incremento da presenza de 
graxas no influente, como consecuencia dun incremento da actividade nun 
restaurante que verte os seus residuos ao colector que chega á planta. Estas graxas 
eran retidas na cámara de entrada e tamén como flotantes nos dixestores 
anaerobios. Isto incrementou a xeración de lodos orgánicos procedentes do 
desbaste, que eran eliminados semanal ou quincenalmente nun pequeno 
composteiro situado ao lado da planta. 

A plantación no humidal tivo lugar en setembro-outubro, a poucas semanas da 
caída das temperaturas, o que fixo que non se cubrira de vexetación até entrada a 
seguinte primavera, transcorridos xa 200 días de operación. Tras mais de 300 días, 
toda a superficie conta con xuncos, aínda que a súa densidade terá que seguir 
aumentando.  Pola contra, os lirios non se expandiron, e mantéñense só nos bordes 
do humidal. A comezos do verán procedeuse á eliminación doutras herbas e plantas 
que se propagaron por si mesmas. 

O pretratamento anaerobio permitiu reducir o custo global da planta en máis 
do 30% e evitar ou reducir posíbeis problemas de colmatación e maos olores. A 
operación da planta ten lugar sen subministro eléctrico nin consumo de produtos 
químicos, cunha xeración nula de lodo e baixas necesidades de mantemento. 

 

6.5. DEPURACIÓN MICROBIANA E NUTRIENTES 

Por outra parte, e aínda que o dimensionado do humidal realizouse só para 
alcanzar depuración secundaria (eliminación de sólidos e materia orgánica), tamén 
achega unha eliminación importante de contaminación microbiana e de elementos 
nutrientes. Este aspecto valorouse durante o segundo ano de operación do humidal 
(setembro de 2004 a xuño de 2005) e permitiu unha primeira estimación da capacidade 
de depuración microbiana e de eliminación de nutrientes. Os resultados 
correspondentes á campaña analítica do mes de setembro de 2004 preséntanse na 
táboa 6.3.  

Resultados similares foron obtidos para as campañas de marzo e xuño de 2005, 
coas seguintes consideracións. A eliminación de microorganismos patóxenos 
situouse polo xeral entre o 95-99%, con valores ocasionais inferiores determinados 
maiormente pola concentración inicial de entrada. A eliminación de nitróxeno total, 
amoníaco,  fósforo e ortofosfatos aumentou lixeiramente ao longo do ano de 
estudo, situándose en xuño de 2005 en valores do 64,1%, 50,6%, 60,2% e 56,7%, 
respectivamente. A maior parte do nitróxeno non eliminado ficou no efluente na 
forma de nitrato. En calquera caso, estas eliminacións non son suficientes para 
consideralas equivalentes a un tratamento terciario avanzado, pero si son superiores 
ás que ofrecen os sistemas convencionais de tratamento secundario.  

 

6.6. PROXECCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DESTA ALTERNATIVA 

A carestía do modelo convencional de saneamento é unha das causas da súa 
non sustentabilidade. Esta carestía ponse de manifesto no plano de saneamento de 
Galiza (Xunta, 1998), que prevé custos de operación e mantemento duns 50 
millóns de euros ao ano (entre 10 e 24 euros/hab.ano) e uns investimentos 
acumulados até o ano 2015 de 1587 millóns de euros (580 euros/hab), dos que o 
70% aproximadamente corresponden á rede de saneamento e un 30% (174 
euros/hab) aos sistemas de depuración, en promedio. Actuacións aínda máis caras 
estanse levando a cabo para resolver o problema nos pequenos núcleos rurais, ao 
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optar polas pequenas depuradoras compactas, que só na parte de depuración 
requiren un investimento superior aos 500 euros/habitante, e un consumo de 
enerxía eléctrica que supera os 6 euros/hab.ano (La Voz de Galicia, 2004).  

 
Táboa 6.3. Depuración microbiana e eliminación de nutrientes para o sistema anaerobio-humidal 

(setembro 2004) 
 Coliformes 

totaisa 
Coliformes 

fecaisa 
Estreptococos 

fecaisa 
Nitróxeno 

totalb 
Amoní-

acob 
Ortofos-

fatosc  
Concentración 

Influente 15625000 5777500 364250 76.00 62.02 2.00 
Efluente anaerobio 10250000 6050000 357500 61.00 42.23 2.50 
Efluente final 103000 53500 4448 42.00 33.13 1.40 

Porcentaxes de eliminación 
Anaerobio 34.4 -4.7 1.9 19.7 31.9 -25.0 
Humidal 99.0 99.1 98.8 31.1 21.5 44.0 
Global 99.3 99.1 98.8 44.7 46.6 30.0 
Promedios de catro mostras semanais correspondentes a setembro de 2004 
a (ufc/100 mL), b(mgN/L), c(mg PO4/l) 

 
Táboa 6.4. Custos de investimento e prestacións das instalacións experimentadas en Galiza 

Planta Tamaño Condicións de utilización Investimento 
(euros/hab) 

Prestacións 

UASB Os Liñares 7.2 m3 >10h (estimado) 50 90%SS, 56% DQO e 48%DBO 
UASB en A Silvouta 25 m3 TRH 10 h (metanoxénico) 30 >80%SS, >60% DQO e DBO 
HUSB en A Silvouta 25 m3 TRH 3-5 h (hidrolítico) 15 >80%SS, >40% DQO e DBO 
Humidal Os Liñares 72 m2 2 m2/hab 85 73% DQO e 78%DBO 

Humidal A Silvouta 150 m2 2 m2/hab 120-160 En posta en marcha 

 

Fronte a estes custos, un pretratamento anaerobio sitúase entre os 15 e os 50 
euros/hab e ano, e un tratamento secundario completo mediante un proceso 
anaerobio seguido dun humidal, nuns 100-200 euros/hab.ano, para realizacións de 
pequena escala (30-150 habitantes equivalentes) (ver a táboa 6.4). No caso de 
realizacións de maior escala, estes custos veranse reducidos. Por outra parte, os 
custos de mantemento sitúanse nos rangos máis baixos das tecnoloxías dispoñíbeis 
hoxe en día, ao non requirir consumo enerxético nin mantemento tecnolóxico. O 
factor principal dos custos de mantemento corresponde á limpeza e supervisión 
periódica do funcionamento hidráulico do sistema. Estas actividades pódense 
realizar con persoal local,  previo adestramento, polo que contribúe á creación de 
emprego no ámbito local. 

 

6.7. PROXECTO EDUCATIVO DA ASOCIACIÓN ADEGA 

A aplicación da dixestión anaerobia á depuración de augas residuais urbanas é 
novidosa en todo o mundo, con realizacións á escala de campo unicamente en países 
de clima máis cálido. Por outra parte, a depuración en zonas húmidas construídas 
pódese considerar unha tecnoloxía consolidada, mais non se coñecen realizacións no 
ámbito galego diferentes das descritas aquí. Da combinación dunha e outra a penas 
existen a nivel internacional.  

En consideración desta situación, a Asociación ecoloxista ADEGA elaborou un 
proxecto educativo consistente en utilizar como recurso de educación ambiental unha 

  Depuración de augas residuais 

 

 

9

Fotografía das instalacións de depuración de Os Liñares (Beariz). Inclúe un dixestor anaerobio soterrado e un 
humidal: á esquerda, fluxo subsuperficial; a direita, fluxo superficial, ambos en proceso de crecemento de xuncos 

 

O capítulo 6 describe un pretratamento anaerobio consistente en dous dixestores 
de 3,6 m3, de construción simple, combinado cunha zona húmida de 72 m2 de 
superficie para o postratamento da auga residual dun núcleo rural de 35 habitantes. 
A zona húmida está constituída por dúas balsas de 6x6 m e 50 cm de profundidade, a 
primeira delas de fluxo subsuperficial e a segunda de fluxo superficial. O 
pretratamento anaerobio reduciu o custo global do humidal en algo máis do 30%, 
ao tempo que axuda a evitar problemas de colmatación e maos olores. A operación 
da planta ten lugar sen subministro eléctrico nin consumo de produtos químicos, nula 
xeración de lodo e baixas necesidades de mantemento.  

Os resultados indican que os dixestores anaerobios achegaron a maior parte da 
eliminación de sólidos en suspensión (SS), e unha parte significativa da 
eliminación de demanda química de oxíxeno (DQO) e demanda biolóxica de 
oxíxeno (DBO5), cun promedio do 90% en SS, 56% en DQO e 48% en DBO5. O 
humidal completou a eliminación de SS (35%)  e mostrou unha elevada capacidade 
de eliminación de materia orgánica solúbel, con depuracións do 73% en DQO e 
78% en DBO5. A depuración global foi do 93% en SS e do 88% en DQO e DBO5, 
e a calidade promedio do efluente tratado foi de 23 mg SS/l, 24 mg DBO5/l e 41 
mg DQO/l. 

A eliminación de microorganismos patóxenos situouse polo xeral entre o 95 e 
o 99,7%, con valores ocasionais inferiores. A eliminación de nitróxeno total, 
amoníaco,  fósforo e ortofosfatos aumentou lixeiramente ao longo do segundo ano 
de operación do humidal, situándose finalmente en valores do 64,1%, 50,6%, 
60,2% e 56,7%, respectivamente. 
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dixestor UASB monoetapa obtívose unha eliminación de 
materia orgánica de aproximadamente un 60% a 11 h de 
tempo de retención hidráulica (TRH) e temperatura de 15 
ºC. O pretratamento hidrolítico (HUSB), a 20 ºC e a TRH 
de 3 h ofrece unha eliminación de SST de máis do 82%, 
así como unha porcentaxe de hidrólise dos sólidos retidos 
superior ao 80%, mentres que a eliminación global de 
materia orgánica redúcese ao 30-40%. As vantaxes destes 
tratamentos derívanse da economía da súa aplicación, o 
nulo consumo enerxético e a baixa xeración de lodo. 

Como alternativa aos sistemas anteriores de etapa 
única, o tratamento anaerobio de augas residuais urbanas 
brutas experimentouse con dúas tecnoloxías diferentes de 
dobre etapa. Estas tecnoloxías foron pensadas para o 
tratamento de augas residuais urbanas en lugares nos que 
se dá unha estación fría, na que a temperatura da auga se 
afasta dos 20ºC. A primeira delas consistiu nun reactor 
UASB combinado cun dixestor de mestura completa para 
a estabilización do lodo do UASB (sistema UASB-
Dixestor), mentres que a segunda consistiu na 
combinación dun dixestor HUSB e un dixestor UASB, 
conectados en serie. A 15-18ºC e TRH de 8-10 h 
conseguíronse eliminacións do 80-90% en SST e e 53-
64% DQOt, respectivamente. Os resultados obtidos 
indicaron unha mellor operación do sistema HUSB-UASB 

na liña de augas, pero cunha maior xeración de lodo que o sistema UASB-Dixestor.  

 

1.2.4. Depuración de augas residuais urbanas en humidais construídos 

Os humidais construídos son sistemas de depuración naturais que se 
caracterizan pola súa simplicidade de operación, un baixo ou nulo consumo 
enerxético, unha baixa produción de residuos, un baixo impacto ambiental sonoro e 
unha boa integración no medio ambiente rural. Estes sistemas requiren unha 
superficie de tratamento moi superior á dos sistemas convencionais de depuración, 
polo que a súa aplicación en países que contan con un uso intensivo do territorio 
limítase a pequenas poboacións, no noso caso de até uns 2.000 habitantes.  

Os humidais construídos tamén se poden utilizar para restaurar ecosistemas e 
entón a depuración pasa a ser un obxectivo complementario. No capítulo 5 deste 
caderno descríbense os tipos de humidais construídos, analízanse as súas 
diferencias e, finalmente, coméntanse algunhas confusións que soen darse arredor 
da tecnoloxía de humidais. 

 

1.2.5. Aplicación dun sistema dixestor-humidal aos efluentes dun núcleo rural 

Os sistemas de depuración descentralizados e de baixo custo resultan axeitados 
para a súa aplicación a zonas rurais, e os seus baixos requirimentos tecnolóxicos e 
enerxéticos son factores claves de sustentabilidade. Neste sentido, unha fórmula 
novidosa é a combinación da dixestión anaerobia con tratamentos naturais con base 
no terreno, como as zonas húmidas.  

Dixestor UASB situado en A Silvouta, Santiago de 
Compostela.  
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instalación de depuración baseada na tecnoloxía anaerobia como pretratamento 
seguida dunha zona húmida como postratamento (tecnoloxía similar ao humidal de 
Beariz descrito enriba). O proxecto foi concibido como instalación demostrativa sobre 
as alternativas de depuración das augas residuais (dixestor anaerobio + zona 
húmida versus o sistema de tratamento tradicional) e sobre a problemática da 
contaminación da auga. Sitúase no recinto dunha depuradora convencional, a de 
Santiago de Compostela, consistente esta nun tratamento primario por decantación e 
un proceso de lodos activos. O proxecto conta coa colaboración económica da 
Fundación La Caixa, participando a Universidade da Coruña na dirección científica e 
achegando soporte técnico a empresa Aquagest.  O concello de Santiago facilita os 
terrenos no que está instalada a depuradora, e financia parte do programa de 
educación ambiental deste proxecto.  

A experiencia ven a dar continuidade e complementar o programa de educación 
ambiental que ADEGA ten sobre o ciclo da auga na cidade, presentando propostas de 
solución que atinxan a esta así como aos medios rurais, moitas veces esquecidos. Por 
outra banda, este proxecto ven a consolidar a aposta que ADEGA ten feito pola 
colaboración con diversas entidades así como na procura de novas vías de 
financiamento para os seus programas, como recomenda a Estratexia Galega de 
Educación Ambiental (EGEA) (Xunta de Galicia, 2000).  

A EGEA pretende fomentar en diversos ámbitos e desde diferentes sectores o 
desenvolvemento sustentábel mediante a educación ambiental, e presenta a 
contaminación das augas como un dos principais problemas  de ámbito galego: 
"Durante as últimas décadas produciuse un empeoramento da calidade das augas 
continentais (...) ocasionado principalmente polo aumento dos vertidos de augas 
residuais” (p. 42). Afirma así mesmo a importancia do movemento ecoloxista “na 
sensibilización do público, na denuncia diante do conxunto da poboación das 
problemáticas locais, rexionais ou globais máis evidentes e na presentación de 
posíbeis alternativas para a súa solución” (p. 67).   

Ao igual que ADEGA ven facendo en relación coa problemática dos residuos, 
achegando experiencias e programas de compostaxe caseira como proposta de 
solución á xestión dos residuos orgánicos, nesta nova experiencia liga conxuntamente 
a EA e a xestión, no eido do tratamento de augas residuais, e contribúe á busca de 
solucións aos problemas ambientais ligados á contaminación dos ríos. 

O proxecto educativo inclúe a realización de charlas informativas en centros de 
ensino, asociacións de veciños/as, amas de casa, .... e visitas en grupo ás instalacións, 
así como a elaboración de material divulgativo e educativo. Nestas actividades 
abórdase o problema da contaminación das augas residuais, a redución en orixe, e a 
comparación entre diferentes tecnoloxías de depuración. Con tal finalidade 
aprovéitanse tanto as instalacións convencionais da EDAR de A Silvouta 
(Axuntamento de Santiago de Compostela) como as do novo proxecto demostrativo. 

A parte anaerobia da instalación empregouse xa nos últimos anos para a 
realización dalgunhas das investigacións descritas no capítulo 3 deste caderno. A 
construción da zona húmida tivo lugar na primavera de 2005 e comezou a operar en 
xuño dese ano, con moi bos resultados durante os seis meses de operación 
transcorridos desde entón. O proxecto prevé manter o funcionamento e uso educativo-
demostrativo destas instalacións durante dous anos, sen prexuízo de que poidan 
continuar nun futuro. As instalacións están pois abertas á visita de calquera persoa 
interesada, para o que se debe contactar coa Asociación ADEGA.  

O programa educativo iniciouse en xaneiro de 2004. A longo dese ano 



Depuración de augas residuais 

 

66

realizáronse 37 charlas e 37 visitas. O total de participantes ascendeu as 860 
persoas, correspondentes a 11 grupos de centros de educación primaria, 20 grupos 
de centros de educación secundaria (inclúense algúns ciclos formativos) e 6 grupos 
de centros universitarios (tanto da vertente social como tecnolóxica). A maioría 
procederon da zona de Santiago de Compostela, pero tamén houbo centros doutras 
zonas de Galiza. Unha vez completadas as instalacións ampliarase a oferta a outros 
sectores diferentes do educativo. 

 

6.8. CONCLUSIÓNS 

Os sistemas de depuración descentralizados e de baixo custo resultan axeitados 
para a súa aplicación a zonas rurais, e os seus baixos requirimentos tecnolóxicos e 
enerxéticos son factores claves de sustentabilidade. Neste sentido, unha fórmula 
novidosa é a combinación dixestión anaerobia con tratamentos naturais con base no 
terreo, como as zonas húmidas. Neste traballo descríbese un pretratamento anaerobio 
consistente en dous dixestores de 3,6 m3, de construción simple, combinado cunha 
zona húmida de 72 m2 de superficie para o postratamento da auga residual dun 
núcleo rural de 35 habitantes. O pretratamento anaerobio reduciu o custo global da 
planta en algo máis do 30%, ao tempo que axuda a evitar problemas de 
colmatación e maos olores. A operación da planta ten lugar sen subministro eléctrico 
nin consumo de produtos químicos, nula xeración de lodo e baixas necesidades de 
mantemento.  

Os resultados indican que os dixestores anaerobios achegaron a maior parte da 
eliminación de sólidos en suspensión (SS), e unha parte significativa da 
eliminación de demanda química de oxíxeno (DQO) e demanda biolóxica de 
oxíxeno (DBO5), cun promedio do 90% en SS, 56% en DQO e 48% en DBO5. O 
humidal completou a eliminación de SS (35%)  e mostrou unha elevada capacidade 
de eliminación de materia orgánica solúbel, con depuracións do 73% en DQO e e 
78% en DBO5. A depuración global foi do 93% en SS e do 88% en DQO e DBO5, 
e a calidade promedio do efluente tratado foi de 23 mgSS/l, 24 mg DBO5/l e 41 
mgDQO/l. 

A eliminación de microorganismos patóxenos situouse polo xeral entre o 95-
99%, con valores ocasionais inferiores determinados maiormente por baixas 
concentracións de entrada. A eliminación de nitróxeno total, amoníaco,  fósforo e 
ortofosfatos aumentou lixeiramente ao longo do segundo ano de operación do 
humidal, situándose finalmente en valores do 64,1%, 50,6%, 60,2% e 56,7%, 
respectivamente. 

 

AGRADECEMENTOS 

O proxecto tecnolóxico e educativo posto en marcha pola asociación ADEGA coa 
participación da Universidade da Coruña conta coa colaboración económica da Fundación 
La Caixa. Participan así mesmo no mesmo a empresa Aquagest, a empresa Labaqua e o 
Concello de Santiago de Compostela. Os resultados de operación da zona húmida descritos 
neste artigo corresponden ao humidal construído polo Concello de Beariz (Ourense) e 
xestionado pola Asociación ADEGA coa participación da Universidade da Coruña. 

  Depuración de augas residuais 

 

 

7

desde o terreno á rede de sumidoiros; neste último caso, o caudal global é mui 
superior ao que correspondería polo consumo de auga. Os efluentes residuais de 
núcleos e áreas rurais mostran características máis variábeis tanto no tempo como 
dun lugar a outro. O contido en nutrientes e metais pesados aparece en xeral baixo, 
agás casos concretos. Os vertidos de polígonos industriais mostran características 
de concentración moi variábeis, baixo contido en nutrientes e toxicidade media-
alta.  

 

1.2.2. Tratamento de augas residuais urbanas por dixestión anaerobia 

O tratamento anaerobio baséase na dixestión da materia orgánica por parte de 
microorganismos anaerobios que viven en ausencia de oxíxeno, obténdose como 
resultado desta degradación un biogás constituído por metano e dióxido de 
carbono, xunto con algúns outros gases en concentracións baixas. 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 na depuración 
de augas residuais urbanas. Estas aplicacións localízanse maiormente en países de 
clima cálido, mentres que en áreas con estacións frías atópanse 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. No capítulo 6 descríbese unha aplicación de dixestores anaerobios 
seguidos dun postratamento en humidal, para o caso do efluente residual dunha 
pequena aldea galega. 

 

1.2.3. Tecnoloxías de tratamento anaerobio de augas residuais urbanas 

Investigouse o tratamento de augas residuais urbanas nun dixestor anaerobio a 
escala piloto, cun volume activo de 25,5 m3. O dixestor utilizouse en dúas 
condicións diferentes, como reactor UASB (upflow anaerobic sludge blanket), co 
obxectivo de realizar un tratamento anaerobio máis completo da auga residual 
urbana nunha única etapa, e nunha segunda investigación, como HUSB (hydrolytic 
upflow sludge blanket), constituíndo neste caso un pretratamento hidrolítico. Co 
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instalación como, sobre todo, de mantemento e operación das  mesmas. A isto hai 
que sumar os elevados consumos enerxéticos, a transferencia de contaminación a 
outros medios (vía atmosfera ou a través dos lodos) e a falta de flexibilidade para 
adaptarse ás fluctuacións de caudais que aparecen maximizadas no caso de 
esquemas de saneamento centralizado.  

Neste sentido, o recentemente nomeado conselleiro de medio ambiente, 
Manuel Vázquez, afirmaba que estaba a descubrir un país que lle puña os pelos de 
punta, referíndose ás obras de saneamento e depuración da ría de Ferrol, valoradas 
en 150 millóns de euros (Vázquez, 2005): “O saneamento da parte norte da Ría de 
Ferrol é unha obra faraónica: furar unha montaña ao longo de sete km, eliminar 
media montaña... iso custa miles e miles de millóns de pesetas. Para cando o 
saneamento das rías?. Tiñamos que cumprir a Directiva a 31 de xaneiro deste ano 
2005, pero seguimos incumpríndoa” afirmaba o conselleiro.  

A cuestión do saneamento padece pois dun manifesto atraso que implica unha 
contaminación crecente dos nosos ríos e augas litorais. Expertos en hidrobioloxía 
afirman que o 90% dos nosos leitos fluviais recibe vertidos contaminantes de forma 
esporádica ou permanente. O consumo de oxíxeno, a colmatación dos leitos por 
partículas e a acumulación de substancias non biodegradábeis son as principais 
ameazas da contaminación das augas na Galiza.  

O modelo de saneamento maniféstase non sustentábel, desde a dobre 
perspectiva económica e ambiental. Compre pois un debate en profundidade sobre 
saneamento e controle da contaminación, incluíndo a prevención da 
contaminación, a redución do consumo de auga, e a promoción de sistemas máis 
sinxelos, naturais e de baixo custo para a depuración. Nese sentido, este caderno 
complementa os contidos do número anterior, e aborda cuestións relativas ao 
desenvolvemento e promoción de tecnoloxías naturais para a depuración de augas 
residuais, centrándose na dixestión anaerobia e nas zonas húmidas construídas, e 
describe a súa aplicación e viabilidade a zonas rurais e en xeral a núcleos ou áreas 
duns poucos miles de habitantes.  

 

1.2. RESUMO 

1.2.1. Características das augas residuais 

As variábeis que determinan a composición e o caudal das ARU son os hábitos 
da poboación en canto a alimentación, hixiene, utilización dos recursos, etc., a 
recollida ou non de pluviais na rede de sumidoiros e a maior ou menor achega de 
efluentes industriais e do comercio.  

O contido en materia orgánica dunha auga residual exprésase mediante o seu 
valor en Demanda Química de Oxíxeno (DQO). Outros parámetros importantes 
son a Demanda Biolóxica de Oxíxeno, que determina o potencial de consumo de 
oxíxeno no medio natural, o contido en partículas en suspensión, a salinidade, o 
contido en nutrientes, o contido en metais pesados e outras substancias químicas 
específicas, e o potencial ou poder tóxico. Cada efluente particular presenta unhas 
características proprias que deben ser analizadas en cada caso, tanto para 
determinar o seu impacto ambiental como para definir, deseñar e operar as 
instalacións de depuración.  

Os efluentes residuais da área de A Coruña presentan unha concentración 
orgánica media-alta, mentres que os efluentes de Santiago de Compostela son 
diluídos ou moi diluídos, debido ao maior peso das augas pluviais e a infiltración 
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1. RESUMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACRÓNIMOS 
 
ADEGA: Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza 
AGV: Ácidos Graxos Voláteis 
ARU: Augas residuais urbanas 
DBO5: Demanda biolóxica de oxíxeno en 5 días 
DQO: Demanda química de oxíxeno 
EDAR: Estación Depuradora de Augas Residuais 
EGSB: Dixestor de leito granular (Expanded Granular Sludge Bed) 
FA: Filtro Anaerobio 
FB: Filtro Biolóxico 
HUSB: Dixestor hidrolítico de lodos (Hydrolytic Upflow Sludge Bed) 
LA: Lodos Activos 
NH3- N: Nitróxeno Amoniacal 
N-total: Nitróxeno Total 
NTK- N: Nitróxeno Total Kjeldahl 
PO4

-3-P: Fosfatos  
P-total: Fósforo Total 
SO4

-2: Sulfatos 
SST: Sólidos en suspensión totais 
SSV: Sólidos en suspensión voláteis 
TRH: Tempo de Retención Hidráulica 
TRS: Tempo de residencia de Sólidos     
UASB: Dixestor de leito de lodos (Upflow Anaerobic Sludge Bed) 
UDC: Universidade da Coruña 
 
1.1. PRESENTACIÓN 

Galiza é unha das comunidades autónomas nas que o tratamento de augas 
residuais se atopa máis atrasado. Segundo datos oficiais para o ano 2004 (MMA, 
2005), un 35% da carga contaminante non cumpría a Directiva 91/271 de 
tratamento de augas residuais urbanas. Había 152 Estacións Depuradoras de Augas 
Residuais (EDAR), mais unha parte considerábel delas non funciona 
adecuadamente ou ten unha capacidade insuficiente. Todo isto fai que a porcentaxe 
de vertidos sen depuración ou cunha depuración deficiente sexa aínda moi superior.  

Segundo se argumentou en ADEGA-Cadernos nº 11 (Soto, 2004), un dos 
aspectos de grande interese do problema de saneamento e depuración de augas é a 
carestía das tecnoloxías convencionais, tanto no que se refire a custos de 



Depuración de augas residuais 

 

4 

 
6. APLICACIÓN DUN SISTEMA DIXESTOR-HUMIDAL AOS 
EFLUENTES DUN NÚCLEO RURAL ............................................................ 57 
Pilar Barros, Ramsés Pérez, Virginia Rodríguez e Manuel Soto 

6.1. INTRODUCIÓN ....................................................................................... 57 
6.2. OBXECTIVOS E METODOLOXÍA EXPERIMENTAL ........................ 58 
6.3. RESULTADOS OBTIDOS NO SISTEMA DIXESTORES-HUMIDAL 59 
6.4. VALORACIÓN DOS RESULTADOS .................................................... 61 
6.5. DEPURACIÓN MICROBIANA E NUTRIENTES ................................. 63 
6.6. PROXECCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL ............................................ 63 
6.7. PROXECTO EDUCATIVO DA ASOCIACIÓN ADEGA ...................... 64 
6.8. CONCLUSIÓNS....................................................................................... 66 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 67 
 
 

  Depuración de augas residuais 

 

 

69

Mander Ü., Kuusemets V., Lohmus K., Mauring T., Teiter S. y Augustin, J. (2003). Nitrous 
oxide, dinitrogen and methane emission in a subsurface flow constructed wetland. 
Wat. Sci. Tech., 48(5), 135-143. 

Martí E. (2003). The Recycling Effect in the Nitrification-Denitrification Process in 
Vertical Flow Constructed Wetlands. ETSECCPB dissertation, Technical University 
of Catalonia, 120 pp. 

Metcalf & Eddy (1995). “Ingeniería de aguas residuales, tratamiento, vertido y 
reutilización”. Volumen II, 4ª. Edición, Edit. MacGraw-Hill, España. 

MMA (2005). “Perfil ambiental de España 2004. Informe basado en indicadores”. 
Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 

Reed S.C., Crites R.W. y Middlebrooks E.J. (1995). Natural Systems for Waste 
Management and Treatment. 2nd Edition. MCGraw-Hill, New York, 431 pp. 

Robusté, J. (2004). Humedales en explotación, experiencia en Catalunya. In : Nuevos 
Criterios para el Diseño y Operación de Humedales Construidos. Una Alternativa de 
Bajo Coste para el Tratamiento de Aguas Residuales. García J., Morató J. y Bayona 
J.M. (eds.). Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona. 

Rousseau D.P.L., Vanrolleghem P.A. y De Pauw N. (2004). Model-based design of 
horizontal subsurface flow constructed treatment wetlands: a review. Wat. Res., 38(6), 
1483-1493. 

Ruiz, I., Álvarez, J.A. e Soto, M. (2001). El Potencial de la Digestión Anaerobia en el 
Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas y Efluentes de Baja Carga Orgánica. En 
GRANDE, Nuno, ARROJO AGUDO, Pedro y MARTÍNEZ GIL, Javier (coords.), Una 
cita europea con la nueva cultura del agua: la Directiva Marco. Perspectivas en 
Portugal y España. II Congreso Ibérico sobre Planificación y Gestión del Agua. Junta 
de Andalucía, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fundación Calouste 
Gulbenkian, Universidad de Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", Zaragoza, 
2001. I.S.B.N. 84-7820-620-5. Libro CD-ROM. 

Ruiz, I. (2004). Tratamento anaerobio de augas residuais urbanas en dixestores UASB. 
Tese doctoral, Universidade da Coruña. 

Schellinkhout, A. e Collazos, C.J. (1992). "Full-scale application of the UASB technology 
for sewage treatment". Water  Science and  Technology, 25(7), 159-166. 

Seghezzo, L.; Guerra, R.G.; Gónzalez, S.M.; Trupiano, A.P.; Figueroa, M.E.; Cuevas, 
C.M.; Zeeman, G. e Lettinga, G. (2002). "Removal efficiency and methanogenic 
activity profiles in a pilot-scale UASB reactor treating settled sewage at moderate 
temperatures". Water Science and Technology, 45(10), 243-248 

Soto, M. (1994). Depuración de augas residuais. En Os resíduos na Galiza. VV.AA. Baia 
Ed., A Coruña. 

Soto, M.; Gómez, M. e Presas, J. (2001). Depuración de augas residuais mediante zonas 
húmidas: proxecto para a sua aplicación nun núcleo rural. http://www.cepis.ops-
oms.org.  1º Premio do I Concurso Medioambiental do Concello de Santiago - 
Modalidade Ecoideas. 

Soto, M. (2003). Alternativas de saneamento e sustentabilidade. ADEGA-Cadernos, 11, 37-
48. 

Stottmeister U., Wiessner A., Kunschk P., Kappelmeyer U., Kästner M., Bederski O., 
Müller R.A. y Moormann H. (2003). Effects of plants and microorganisms in 
constructed wetlands for wastewater treatment. Biotechnology Advances, 22, 93-117. 

Tanner C.C. y Kadlec R.H. (2003). Oxygen flux implications of observed nitrogen removal 
rates in subsurface-flow treatment wetlands. Wat. Sci. Tech., 48(5), 191-198. 

USEPA. (United States Environmental Protection Agency) (2000). Constructed Wetlands 
Treatment of Municipal Wastewaters. EPA/625/R-99/010, USEPA Office of Research 
and Development, Cincinnati, OH. 

Van der Last, A.R. e Lettinga G. (1992). “Anaerobic treatment of domestic sewage under 
moderate climatic (Duth) conditions using upflow reactors at increased superficial 
velocities”. Water Science and Technology, 25(2), 167-178. 

Vázquez, M. (2005). “Implantaremos o concepto medioambiental dunha maneira 
transversal”. Entrevista ao Conselleiro de M.A. Cerna 45, 18-21.  

Vymazal J. y Masa, M. (2003). Horizontal sub-surface flow constructed wetland with 
pulsing water level. Wat. Sci. Tech., 48(5), 143-148. 

Vymazal J., Brix H., Cooper P.F., Green M.B. y Haberl, R. (1998). Constructed Wetlands 
for Wastewater Treatment in Europe. Backhuys Publishers, Leiden, 366 pp. 



Depuración de augas residuais 

 

70

Wang, K. (1994). "Integrated anaerobic and aerobic treatment of sewage". Tesis Doctoral, 
Departamento de Biotecnología, Universidad de Wageningen, Holanda. 

Xunta (1998). Segundo plano de saneamento de Galicia. Xunta de Galicia, Santiago de 
Compostela. 

Xunta (2000). Estratexia Galega de Educación Ambiental. Consellería de Medio Ambiente 
Santiago de Compostela 2000. 

Zeeman, G. e Lettinga, G. (1999). "The role of anaerobic digestion of domestic sewage in 
closing the water and nutrient cycle at community level". Water Science and 
Technology, 39(5), 187-194. 

VVAA Auga e Educación Ambiental: Nuevas propuestas para la acción (Ponencias y 
comunicaciones do congreso)CAM Alicante, 2004 

 
 

  Depuración de augas residuais 

 

 

3

 
CAPÍTULO ......................................................................................................PÁX. 
 
1. RESUMO ........................................................................................................5 

1.1. PRESENTACIÓN.......................................................................................5 
1.2. RESUMO ....................................................................................................6 

1.2.1. Características das augas residuais....................................................6 
1.2.2. Tratamento de augas residuais urbanas por dixestión anaerobia.......7 
1.2.3. Tecnoloxías de tratamento anaerobio de augas residuais urbanas ....7 
1.2.4. Depuración de augas residuais urbanas en humidais construídos .....8 
1.2.5. Aplicación dun sistema dixestor-humidal nun núcleo rural ..............8 
1.2.6. Proxecto demostrativo da Asociación ADEGA ..............................10 

 
2. CARACTERÍSTICAS DAS AUGAS RESIDUAIS URBANAS (ARU) .....11 
Xoán A. Álvarez e Manuel Soto 

2.1. INTRODUCIÓN .......................................................................................11 
2.2. CARACTERÍSTICAS E CONTAMINANTES NAS ARU .....................11 
2.3. AUGAS RESIDUAIS URBANAS DE A CORUÑA ...............................13 
2.4. AUGAS RESIDUAIS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA..................18 
2.5. AUGAS RESIDUAIS DE OS LIÑARES (BEARIZ) ...............................21 
2.6. CONCLUSIÓNS.......................................................................................22 

 
3  TRATAMENTO ANAEROBIO DE AUGAS RESIDUAIS.   
      APLICACIÓN A EFLUENTES URBANOS ..............................................23 
Xoán A. Álvarez e Manuel Soto 

3.1. O PROCESO DE DIXESTIÓN ANAEROBIA (DA)...............................23 
3.2. APLICACIÓN A AUGAS RESIDUAIS INDUSTRIAIS E URBANAS.24 
3.3. INFLUENCIA DE DIVERSOS PARÁMETROS ...................................27 
3.4. COMPARACIÓN DE CUSTOS PARA DIFERENTES  
      ALTERNATIVAS......................................................................................28 
3.5. CONFIGURACIÓNS TECNOLÓXICAS BASEADAS NA DA................ 29 
3.6. CONCLUSIÓNS.......................................................................................32 

 
4  PRETRATAMENTO ANAEROBIO DE AUGAS RESIDUAIS  
      URBANAS EN PLANTA PILOTO .............................................................33 
Xoán A. Álvarez, Isabel Ruiz, Mariano Gómez e Manuel Soto 

4.1. INTRODUCIÓN .......................................................................................33 
4.2. MATERIAL E MÉTODOS.......................................................................35 
4.3. RESULTADOS ........................................................................................37 
4..4. DISCUSIÓN.............................................................................................44 
4.5. CONCLUSIÓNS.......................................................................................47 

 
5 DEPURACIÓN CON SISTEMAS NATURAIS:  
       HUMIDAIS   CONSTRUÍDOS...................................................................49 
Joan García, Jordi Morató e Josep M. Bayona 

5.1. INTRODUCIÓN Á DEPURACIÓN CON HUMIDAIS ..........................49 
5.2. HUMIDAIS DE FLUXO SUBSUPERFICAL E SUPERFICIAL............50 
5.3. VANTAXES E INCONVENIENTES DOS HUMIDAIS.........................52 
5.4. APLICACIÓNS DA TECNOLOXÍA DE HUMIDAIS............................54 
5.5. RESOLVER ALGUNHAS CONFUSIÓNS COMÚNS ...........................54 
5.6. CONCLUSIÓNS.......................................................................................56 

 




