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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 
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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 

  Depuración de augas residuais 

 

 

67

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Álvarez, J.A.; Zapico, C.A.; Gómez, M.; Presas, J. e Soto, M. (2003). Anaerobic Hydrolysis 

of a Municipal Wastewater in a Pilot Scale Digester. Wat. Sci. Technol. 47(12), 223-230. 
Álvarez, J.A. (2004). “Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas en planta piloto”. 

Tesis Doutoral. Dpto Química Física e Enxeñería Química I. Universidade da Coruña. 
Álvarez, J.A.; Armstrong, E.; Gómez, M. e Soto, M. (2004). Performance of an UASB-

Digester System Treating Domestic Wastewater. Environmental Technology, 25(11), 
1189-1199. 

Álvarez, J.A.; Ruiz, I.; Gómez, M. e Soto, M. (2005). Start-up Alternatives and 
Performance of an UASB Pilot Plant treating Diluted Municipal Wastewater at Low 
Temperature. Bioresource Technology (in press). 

APHA, AWWA & WPCF (1995). Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater. 19th. Edition, American Public Health Association/American Water Works 
Association/ Water Environment Federation, Washington D.C., USA. 

Araujo, M.; Sueiro, R. A.; Gómez, M. J.; Santos, C. J. y Garrido, M. J.  
(2001). Evaluation of Coli-ID and Mug Plus media for recovering E. coli  
and other coliform bacteria from groundwater samples. Wat. Sci. Technol., 43, 213-216. 

Arias C., Brix H. y Johansen N. (2003). Phosphorus retention in subusrface constructed 
wetlands: investigations focused on calcareous materials and their chemical reactions. 
Wat. Sci. Tech., 48(5), 51-59. 

Barros, P. e Soto, M. (2002a). Anaerobic systems for domestic wastewater treatment in 
rural areas. International Conference on "Small Wastewater Technologies and 
Mangement for the Mediterranean Area". Sevilla, 20-22 de marzo. 

Barros, P. e Soto, M. (2002b). Saneamiento descentralizado en núcleos rurales mediante la 
combinación de digestores anaerobios y zonas húmedas. 4º Seminário y Taller 
Iberoamericano sobre Vivienda Rural y Calidad de Vida en los Asentamientos Rurales. 
Puerto Montt, Región X Chile, 21-25 de octubre. 

Barros, P. e Soto, M. (2004). Depuración natural avanzada en núcleos rurais. II Congreso 
Internacional de Enxeñaría Civil, Territorio e Medio Ambiente. Santiago de 
Compostela, pax. 1611-1622. 22-24 setembro. 

Brix H. (1994). Use of constructed wetlands in water pollution control: historical 
development, present status, and future perspectives. Wat. Sci. Tech., 30(8), 209-223. 

Collado, N. (2000). Análisis Económico de Sistemas Naturales de Depuración en Núcleos 
Rurales. ETSECCPB dissertation, Technical University of Catalonia, 89 pp. 

Cooper P. (2003). Sizing vertical flow and hybrid constructed wetland systems. In: The Use 
of Aquatic Macrophytes for Wastewater Treatment in constructed Wetlands, 1st 
International Seminar. Dias V. y Vymazal J. (eds.), Instituto Nacional da Água, 
Lisbon, Portugal, pp. 195-218. 

Elmitwalli T.; Zeeman, G. e Lettinga, G. (2001). “Anaerobic treatment of domestic sewage 
at low temperature”. Water Science and Technology, 44(4), 33-40. 

Florencio, L.; Kato, M.T. e Morais, J.C. (2001). "Domestic sewage treatment in full-scale           
UASB plant at Mangueira, Recife, Pernambuco". Water Science and Technology, 44(4), 
71-77. 

García J. (2003). Design factors of horizontal flow constructed wetlands. In : The Use of 
Aquatic Macrophytes for Wastewater Treatment in constructed Wetlands, 1st 
International Seminar. Dias V. y Vymazal J. (eds.), Instituto Nacional da Água, 
Lisbon, Portugal, pp. 497-520. 

García J., y Mujeriego R. (1997). Humedales construídos de fluxo superficial para 
tratamento terciario de augas residuais urbanas en base a la creación de novos 
ecosistemas. Tecnoambiente, 75, 37-42. 

García J., Ruíz A. y Junqueras X. (1997). Depuración de augas residuais mediante 
humedales construídos. Tecnología del Agua, 165, 58-65. 

García J., Mujeriego R., Obis J.M. y Bou, J. (2001). Wastewater treatment for small 
communities in Catalonia (Mediterranean region). Wat. Pol., 3, 341-350. 

García J., Bourrouet A., Mujeriego R., Freixes A., y Peñuelas G. (2001). Wastewater 
treatment by pond systems: experiences in Catalonia, Spain. Wat. Sci. Tech., 42(10-
11), 35-42. 



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. 
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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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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 
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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 
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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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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 




