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Introdución e obxectivos 

A xeración de augas residuais é un problema evidente e claro da evolución 

humana que debe ser tratado para evitar o seu coñecido impacto ambiental. O 

cumprimento dos obxectivos establecidos pola Directiva 91/271/CEE pode acadarse a 

través de sistemas centralizados (colectores, redes de sumidoiro, bombeos, estacións 

depuradoras, etc.,.) ou de sistemas descentralizados (tratamento “ in situ” no medio 

rural ou na comunidade). Neste sentido, os dous aspectos máis importantes á hora de 

escoller o tratamento axeitado das augas residuais é a fiabilidade e eficacia así como a 

durabilidade do tratamento, e a economía do mesmo. Os sistemas convencionais de 

saneamento e depuración están dominados por tecnoloxías de tipo centralizado e 

intensivas no uso de materiais e enerxía, con tecnoloxías sofisticadas e de complexo 

mantemento mecánico. Estes sistemas móstranse pouco axeitados para a súa aplicación 

en áreas non densamente poboadas e núcleos de poboación dispersa. Isto, xunto coa 

necesidade de reducir o consumo de enerxía na depuración, deben facernos revisar este 

modelo e considerar outras alternativas. 

A dixestión anaerobia é unha alternativa cada vez máis consolidada e empregada 

fundamentalmente no tratamento de efluentes de media e alta carga, debido 

especialmente á produción de biogás (para a satisfacción de demanda enerxética do 

sistema de depuración), baixa obtención de lodos e baixo custo de operación. A 

aplicación deste tipo de tratamento a augas residuais urbanas está consolidada no caso 

de países tropicais, mentres que a temperaturas inferiores a 20ºC a tecnoloxía non está 

tan desenrolada e o tratamento de efluentes de baixa carga nestas condicións non é 

suficiente necesitando dun sistema de postratamento para acadar a calidade dun 

tratamento secundario.  

Os humidais construídos permiten acadar unha elevada calidade do efluente, ao 

tempo que mostran moi adecuados para a súa aplicación en ámbitos descentralizados e 

de pequenas verteduras. Así pois, os sistemas de tratamento que combinan dixestión 

anaerobia e humidais construídos permiten reducir a entrada de sólidos nos humidais 

para evitar problemas de atoamento, e os humidais construídos a continuación 

completan o tratamento coa eliminación eficaz de materia orgánica, nutrientes e 

microorganismos. Por outra banda, esta combinación preserva ás características de 

baixo custo e sostibilidade ambiental (baixo ou nulo consumo enerxético) característico 

dos seus compoñentes.  
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Enmarcado no Proxecto Sostauga da Universidade da Coruña, o obxectivo xeral 

do presente traballo consistiu na caracterización das augas residuais xeradas no entorno 

universitario, e a avaliación da depuración das mesmas con un sistema de tratamento 

sinxelo e de baixo custo, constituído por un dixestor anaerobio e un humidal construído. 

Do mesmo modo buscouse avaliar a eficacia de depuración en función de distintas 

variables nos sistemas de humidais construídos, tais como a carga orgánica, a dirección 

do fluxo, o diámetro de partícula do leito, e a especie vexetal plantada. Por último, 

prestouse atención ao proceso de acumulación de sólidos no medio filtrante, moi 

relacionado coa durabilidade ou vida útil das instalacións,  e a estimación de emisións 

de gases de efecto invernadoiro.  

Esta memoria presenta un primeiro capítulo introdutorio dedicado á revisión 

bibliográfica e un segundo capítulo no que se detallan os materiais e métodos 

empregados na experimentación. Os seguintes 5 capítulos presentan os resultados 

acadados na investigación realizada. 

 

Verteduras e recursos hídricos no Campus Central da UDC 

No terceiro capítulo estudáronse as características físico-químicas e 

microbiolóxicas das verteduras xeradas no Campus Central da Universidade da Coruña, 

así como os efectos producidos nos mananciais e nas augas superficiais, formulándose 

diversas actuacións encamiñadas á optimización do uso dos recursos hídricos e á 

depuración das verteduras residuais. Este estudo constituíu unha achega ao Proxecto 

Sostauga, un proxecto estratéxico da Universidade da Coruña que persegue poñer en 

valor o elemento auga e os ecosistemas asociados no campus universitario e buscar a 

sostibilidade na xestión dun recurso esencial e escaso.  

A situación actual no Campus Central (Elviña-A Zapateira) é a dunha vertedura 

unitaria duns 2100 hab.eq., moi diluído, que alcanza os 2647 m
3
/d, dos que só o 11% 

son augas residuais en orixe. Por outra parte, diversos mananciais existentes no ámbito 

do campus ofrecen un caudal de 370 m
3
/d de augas limpas, moi superior ós 140 m

3
/d de 

auga potable actualmente consumidos. Estes resultados son indicativos da necesidade de 

mellor do actual sistema de saneamento, e do potencial para a autosuficiencia no 

abastecemento.  
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Humidais construídos de fluxo horizontal subsuperficial: a especie vexetal 

No cuarto capítulo analizouse a eficiencia de depuración de Humidais 

construídos de fluxo horizontal subsuperficial en función da carga contaminante, do 

tempo de funcionamento e máis da especie vexetal plantada. Empregáronse 5 unidades 

en paralelo, sen planta (FH1), ou cunha especie diferente en cada unha das outras 

unidades (FH2: xunco, FH3: lirio, FH4: tifa, FH5: carrizo). A auga residual procedente 

da Facultade de Filoloxía pretratouse nun dixestor anaerobio que acadou porcentaxes de 

eliminación medias dun 60% SST, 40% DQO e 32% DBO5. Aplicáronse velocidades de 

carga hidráulica (VCH) no rango de 22 a 26 mm/d. Para baixas velocidades de carga 

orgánica superficial (VCOS, 2,3-2,5 gDBO5/m
2
·d), alcanzáronse porcentaxes de

eliminación medias do 89-93 %SST, 83-88 %DQO e 89-95 %DBO5 e non se observou 

ningunha tendencia de evolución no tempo nin diferenzas significativas entre unidades. 

Cando a VCOS se incrementou a 4,6-4,9 gDBO5/m
2
·d mediante a adición de vinagre,

alcanzáronse porcentaxes de eliminación de DBO5 medias do 78% (FH1), 87% (FH2), 

86% (FH3), 69% (FH4) e 94% (FH5). As unidades FH3 (lirios) e FH5 (carrizos) 

mostraron porcentaxes de eliminación de DQO e DBO5 significativamente maiores que 

FH1 (sen plantas) e FH4 (tifa), mentres FH2 (xuncos) ficou nunha situación intermedia. 

Humidais construídos de de fluxo vertical: a configuración do leito 

O quinto capítulo recolle os resultados obtidos para a eficiencia de depuración 

de Humidais de fluxo vertical en función tamén do tempo de funcionamento, da carga 

contaminante e do tamaño e distribución da granulometría do leito, así como tamén se 

detalla o comportamento hidráulico dos citados humidais. Inicialmente operáronse en 

paralelo dúas unidades similares pero con diferente tamaño de partícula, FV1 (1-3 mm) 

e FV2 (3-6 mm), con VCH de 103 mm/d e VCOS de 9,9 gDBO5/m
2
·d. Nunha segunda

parte do estudo modificouse o medio filtrante engadindo unha capa de 10 cm de espesor 

de area entrefina (0-3 mm) encima dos leitos dos dous humidais, e incrementouse a 

concentración influente mediante a adición de vinagre ao influente, aplicándose VCH 

de 84 mm/d e VCOS de 17,5 gDBO5/m
2
·d.

Nas condicións de baixa carga e configuración inicial alcanzáronse porcentaxes 

de eliminación medias de SST, DQO e  DBO5 do 80%, 72% e 79% para FV1 e do 74%, 

67% e 71% para FV2, respectivamente. A DBO5 atinxiu no efluente valores medios de 

22 mg/L (FV1) e 28 mg/L (FV2), superiores ao límite de vertedura. O humidal FV1 
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mostrou unha maior concentración de biomasa (0,20 kg SV/m
2
) que o FV2 (0,11 kg 

SV/m
2
). Mentres, o contido en osíxeno disolto no efluente resultou nunha media de 3,5 

mg/L tanto en FV1 e FV2.  Nas condicións de alta carga e configuración final 

alcanzáronse porcentaxes de eliminación medias de SST, DQO e  DBO5 do 81%, 92% e 

97% para FV1 e do 82%, 94% e 97% para FV2, respectivamente, cumpríndose en todo 

momento os límites de vertedura (concentracións medias no efluente de 5 e 7 mg 

DBO5/L para FV1 e FV2, respectivamente). O contido en osíxeno disolto no efluente 

foi maior que na etapa anterior, atinxindo medias de 5,7 e 6,9 mg/L en FV1 e FV2, 

respectivamente. Desta forma, a configuración do leito mostrouse de grande 

importancia, e determinou a eficiencia de depuración dos humidais de fluxo vertical, xa 

que unha capa de 10 cm de area entrefina na parte superior permitiu incrementar o 

tempo de permanencia da auga residual ao seu paso polo medio filtrante e unha maior 

eficiencia e calidade do efluente. 

 

Depuración terciaria: Hidrocarburos, nutrientes e patóxenos 

O estudo da eficiencia de depuración nas distintas unidades da planta piloto 

completouse ao determinar a eficacia de eliminación de Hidrocarburos Totais de 

Petróleo, nutrientes e máis microorganismos patóxenos  (capítulo 6). A concentración 

media de nitróxeno total no influente aos humidais foi de 48±22 mg NTK/L, 

mostrándose completamente amonificado. As unidades FH mostraron valores de 

eliminación de amoníaco (36%) e NTK (38%) similares entre si, á baixa carga, e medias 

significativamente inferiores (21% NH3 e 26% NTK) á alta carga. Para as unidades FV, 

a eficiencia foi lixeiramente superior (48% NH3 e 49% NTK) na configuración inicial e 

significativamente máis elevada (83% NH3 e 72% NTK)  na configuración final. Non se 

atoparon diferenzas significativas na eliminación de nitróxeno en función da especie 

vexetal, e a presenza de nitróxeno nítrico só se observou no efluente das unidades FV, a 

concentracións inferiores a 15 mg N/L. Atopáronse eliminacións de o-PO4
3-

 do 30% 

(FH) e do 50% (FV), e de PT do 30% (FH e FV) ou inferiores.  

Nos humidais FH a eliminación de coliformes totais, coliformes fecais e 

enterococos fecais variou no rango de 1,5 a 3 UL, mentres nos humidais FV variaron no 

rango de 0,7 a 1,2 UL. A eliminación de Clostridium perfringes resultou inferior (rango 

de 0,8 a 1,6 UL, sen diferenzas para FH e FV). As diferenzas en función do tipo de 

planta foron reducidas e puntuais, algo inferiores para as unidades plantadas con lirios e 

tifas, mentres non se atoparon diferenzas entre presenza/ausencia de planta. As 
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porcentaxes de eliminación de HTP foron elevadas para as unidades FH plantadas (95-

96%) e para FV1 con menor tamaño de partícula (92%), e inferiores para a unidade FH 

sen plantas (85%) e para a unidade FV2 con maior tamaño de partícula (80%), na súa 

configuración inicial. Observouse unha importante acumulación de HTP nos sólidos 

intersticiais do material filtrante. 

Riscos de colmataxe e emisión de gases de efecto invernodoiro 

Por último, no capítulo sétimo preséntase o estudo da acumulación de sólidos e 

da condutividade hidráulica como máximos indicadores do grao de colmataxe, xunto co 

estudo das emisións gasosas de gases de efecto invernadoiro, nos humidais de fluxo 

horizontal. A densidade de sólidos acumulados aumentou co tempo e coa velocidade de 

carga orgánica, pasando de 2,2 kgST/m
2
 (0,17 kg SV/m

2
) tras 1,5 anos de operación a

4,3 kgST/m
2
 (0,47 kg SV/m

2
) tras 2,3 anos de operación. As velocidades de

acumulación resultantes son de 1,5 kgST /m
2
·ano (0,12 kgSV/m

2
·ano) no primeiro

período e de 2,5 kg ST/m
2
·ano (0,36 kgSV/m

2
·ano) no segundo. Nestes dous

horizontes, a biodegradabilidade aerobia dos sólidos acumulados aumentou de 0,13 a 

0,22 gDBO5/gSV, mentres diminuíu a biodegradabilidade anaerobia desde 0,078 a 

0,055 gDQO-CH4/gSSV e se mantivo constante a actividade metanoxénica, en 0,012 

gDQO-CH4/gSSV·d. Non se atoparon diferenzas significativas entre unidades para a 

maioría dos parámetros, agás casos puntuais, mais si entre as zonas de entrada e saída. 

A produtividade máxima de vexetación aérea en estado estacionario correspondeu aos 

xuncos, con 1,8 kgSV/m
2
·ano, e a mínima aos lirios, con 0,3 kgSV/m

2
·ano, situándose

nunha posición intermedia e moi parecida entre si as tifas e os carrizos. A condutividade 

hidráulica resultou en medias de 203±49 (FH1 Entrada), 166±8 (FH1 Saída), 159±13 

(FH con plantas Entrada), e 136±19 (FH con plantas Saída), sendo así 

significativamente maior nas zonas de entrada e na unidade sen plantas fronte ás 

restantes, e sen diferenzas significativas entre a campaña I e II ou entre unidades 

plantadas.  

Os humidais con vexetación ofreceron emisións de CO2 (3500-5100 

mgCO2/m
2
·d) lixeiramente superiores ás do humidal sen vexetación (3500

mgCO2/m
2
·d), así como emisións de CH4 lixeiramente menores (valores medios no

rango de 408-467 mgCH4/m
2
·d para FH2-FH4 fronte a 685 mgCH4/m

2
·d para FH1).

Rexistráronse emisións baixas en condicións de inverno, que aumentaban para 

condicións de verán ou intermedias con máis alta carga orgánica. A temperatura 
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ambiente explicaba por si soa máis do 60% e do 80% da variabilidade das emisións de 

CH4 e CO2, respectivamente, agás no caso das emisións de CO2 na unidade plantada 

con xuncos, polo carácter non estacional desta especie. Pola contra, non se atopou 

correlación entre as emisións e a densidade de sólidos volátiles, a velocidade de carga 

orgánica ou a actividade metanoxénica dos sólidos acumulados. 

 

Conclusións xerais  

A modo de conclusións xerais podemos indicar que a eficiencia de depuración 

de efluentes urbanos en humidais construídos de fluxo horizontal subsuperficial non 

depende da especie vexetal cando se aplican velocidades de carga orgánica baixas ou 

moi baixas, mentres que se observaron diferenzas a velocidades de cargas medias. O 

tipo de fluxo (horizontal ou vertical) xunto coas características do medio filtrante afecta 

en baixa medida a eficiencia de eliminación de materia orgánica biodegradable 

(tratamento secundario), mentres resultan determinantes da capacidade de eliminar 

nitróxeno.  Así, co substrato axeitado, as unidades FV poden acadar eliminacións de até 

o 80% de amoníaco e NTK cando se operan con velocidades de carga 4 veces maiores 

que as das unidades FH. Isto mostrou a clara superioridade dos humidais construídos de 

fluxo vertical. Calquera das tipoloxías de humidais presenta unha elevada eficiencia 

para a retención de hidrocarburos e a eliminación de microorganismos patóxenos. Tras 

tres anos de operación, e nas condicións de baixa-media carga do presente estudo, non 

se observaron indicios de colmataxe, téndose rexistrado baixas acumulacións de sólidos 

no material filtrante. Pola contra, as emisións de metano nas unidades FH non resultan 

desprezábeis, o que pon de manifesto o interese de estratexias de operación que as 

minimicen. 
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2- MATERIAIS E MÉTODOS. 

2.1- Instalación experimental. 

A planta piloto foi construída no Monte da Fraga pola Vicerreitoría de 

Infraestruturas e Xestión Ambiental, como unha das unidades experimentais do 

proxecto de restauración do Monte da Fraga [1]. O conxunto da instalación amósase na 

Figura 2.1, e consta dun dixestor anaerobio de leito de lodos de fluxo ascendente 

(UASB das súas siglas en inglés “Upflow Anaerobic Sludge Blank”), cinco unidades de 

humidais construídos de fluxo horizontal subsuperficial (HC FHSS) e dúas unidades de 

humidais construídos de fluxo vertical (HC FV) en paralelo. A instalación foi 

completada con sistemas de bombeo e control de caudais polo grupo de investigación de 

Enxeñaría Química e Ambiental dentro do proxecto CTM2008-06676-C05. 

Figura 2.1. Planta piloto de A Zapateira, Campus da UDC. 

Cada unha das unidades FH ten una superficie de 12 m
2
 (3 m ancho x 4 m longo)

e un tamaño de grava entre 6 e 12 mm, cunha profundidade de 35 cm de grava e 30 cm 

de auga no extremos final (saída) e unha porosidade dun 46%. A base das balsas 

presenta unha pendente do 1% en caída desde a entrada á saída. As plantas empregadas 

nos humidais de fluxo horizontal foron o xunco (Juncus effusus), lirio (Iris 

pseudacorus), tifa (Thypha latifolia), e carrizo (Phragmites australis); todas elas 

autóctonas, foron obtidas de áreas marxinais da bisbarra coruñesa. Unha das cinco 

unidades (FH1) mantívose sen planta, a modo de control. 

Pola súa banda, as unidades FV teñen unha superficie total de 3 m
2
 (1,5 m ancho

x 2 m longo), e consisten en recipientes de fibra de vidro de 1,5 m de altura. Cada unha 

das balsas FV conta con dúas capas diferenciadas en función do tamaño da grava de 20 

e 80 cm de espesor. Así, no fondo da balsas colocouse grava de 20 mm ata unha altura 

 Auga 
residual 

  Efluentes tratados 

UASB 

FHSS 

Tanque e bomba 

FV1 FV2 

FH1 FH2 FH3 FH4 FH5 

FV 
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de 20 cm, e no interior desta capa, dous tubos de drenaxe que conducen ó efluente fora 

da balsa. Encima desta capa colocouse un xeotéxtil aberto de separación, e á 

continuación outra capa de 80 cm. de area cun tamaño de grao de 1-3 mm para FV1 e de 

3-6 mm para FV2, a porosidade calculada nestas circunstancias foi dun 28% para FV1 e 

42% para FV2. Na etapa final de investigación engádese por riba destas capas 10 cm. de 

area lavada previamente cun diámetro de 0-3mm co fin de mellorar a capacidade de 

retención e avaliar as diferenzas atopadas con respecto a estudios anteriores. O influente 

dirixiuse por gravidade desde o UASB ata unha cámara de carga, e dende esta mediante 

o emprego dunha bomba é dirixido directamente á entrada ou cabeceira, no caso dos HC 

FHSS, e ata un sifón autocebante que realiza unha adición intermitente de 3-4 veces ao 

día, no caso de HC FV. 

Estas dimensións foron consideradas como as necesarias para o tratamento dos 

efluentes residuais dunha vivenda unifamiliar tipo. Así unha representación básica dos 

sistemas de tratamento combinado UASB-Humidal ilústrase na Figura 2.2, na que se 

indican algunhas das principais dimensións da instalación.  

 

 

Figura 2.2. Esquema básico de UASB-Humidal para  vivenda unifamiliar: a)HC FHSS12m
2
, b)HC FV3m

2
. 

 

Como principais obxectivos desta investigación nas cinco unidades FH 

estudouse por comparación o efecto do tipo de planta macrófita empregada e nos dous 

FV estableceuse a comparación cos FH e máis entre os FV en función do tamaño da 

grava empregado como medio filtrante.  

Como tratamento previo empregouse unha reixa de desbaste e un aliviadoiro con 

obxecto de retirar os sólidos de grandes dimensións como trapos, plásticos...etc., que 

quedan retidos na reixa de desbaste e aseguran un caudal constante e unha eliminación 

efectiva de caudal excedente a través do aliviadoiro. nos momentos puntuais de exceso 

de caudal na entrada. A auga residual procedía da facultade de Filoloxía, e incluía tanto 

augas sanitarias e da cafetería-comedor deste centro como augas pluviais e de 

escorrentía dos tellados e aparcadoiros contiguos a este centro. 

a) b) 
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3-  EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS E CALIDADE DAS AUGAS 

RESIDUAIS NO CAMPUS CENTRAL DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA: 

UNHA ACHEGA Ó PROXECTO SOSTAUGA.  

O proxecto Sostauga é un proxecto estratéxico de investigación da Universidade 

da Coruña que persegue poñer en valor o elemento auga e os ecosistemas asociados nos 

campus universitarios e buscar a sostibilidade na xestión dun recurso esencial e escaso. 

Entre os seus obxectivos está a caracterización fisicoquímica e microbiolóxica das 

augas residuais e augas de mananciais dos campus de Elviña e Zapateira da 

Universidade da Coruña, coa finalidade de identificar as actuacións que permitan a 

optimización do uso dos recursos, tanto en relación coa depuración dos vertidos 

residuais como coa redución do consumo de auga potable e o aproveitamento dos 

recursos endóxenos.  

A situación actual é a dun vertido unitario duns 2100 hab.eq., moi diluído, que 

alcanza os 2647 m
3
/d, dos que só o 11% son augas residuais en orixe. Por outra parte,

diversos mananciais existentes no ámbito do campus ofrecen un caudal de 370 m
3
/d de

augas limpas, moi superior ós 140 m
3
/d de auga potable actualmente consumidos. Estes

estudos permitiron establecer diferentes propostas de actuación, encamiñadas á 

optimización das redes de evacuación e ao aproveitamento de augas naturais xeradas no 

ámbito do campus para determinados usos. Finalmente, estimouse a superficie necesaria 

para o tratamento in situ dos vertidos residuais mediante sistemas de humidais 

construídos.  

3.1- Introdución: o proxecto Sostauga. 

Tras o cumio de medio ambiente de Río de Xaneiro en 1992, moitas 

universidades iniciaron procesos de ambientalización, é dicir, comezaron a prestar 

atención ás cuestións ambientais tanto no plano interno como externo. Cuestións como a 

xestión dos residuos perigosos, a redución do consumo de enerxía ou a formación 

ambiental, foron obxecto das primeiras actuacións. Posteriormente, a atención ós 

problemas ambientais foise xeneralizando e chegouse á adopción de Plans globais de 

medio ambiente e Plans de sostibilidade. A este proceso coñéceselle habitualmente 

como “ambientalización das universidades” [1]. 

É común a opinión de que a Universidade forma persoas con titulación 

profesional que ó saír á sociedade trasladan as técnicas, coñecementos e actitudes 

aprendidas na Universidade. A responsabilidade da Universidade ante un dos principais 
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desafíos do século XXI, ou das solucións á crise ambiental ou dos obxectivos de 

desenvolvemento sostible, é de gran importancia. Neste sentido, é necesaria unha ética 

ambiental fundamentada no compromiso e o comportamento da Universidade como 

colectivo e das persoas que o conforman. É tamén imprescindible unha coherencia entre 

teoría nas aulas e o día a día na vida universitaria, a praxe na xestión ambiental nos 

centros e campus [2]. 

Neste marco, ó que a Universidade da Coruña (UDC) non foi allea, iniciouse no 

2008 o proxecto SOSTAUGA, un proxecto estratéxico da UDC que persigue poñer en 

valor o elemento auga e os ecosistemas asociados no ámbito do Campus de Elviña e de 

A Zapateira. Trátase, por tanto, de preservar e potenciar un elemento clave do 

patrimonio socio-cultural e ambiental deste territorio mediante o seu estudio técnico e o 

desenrolo posterior das accións propostas. Pero alén diso, ó nacer este proxecto desde a 

Universidade, preténdese que as actuacións derivadas sexan exemplares, de modo que 

favorezan a educación ambiental e a sensibilización de toda a comunidade académica e 

o seu ámbito de influencia.  

Os obxectivos xerais do proxecto Sostauga son [3]:  

a) Conseguir o adecuado estado ecolóxico dos fluxos e masas de auga existentes no 

Campus seguindo as directrices da Directiva Marco da Auga da UE; este obxectivo ten 

claras implicacións no planeamento urbanístico xa que o deseño dos futuros usos do 

solo deberán facerse desde unha perspectiva ambiental de respecto ó recurso hídrico e ó 

medio natural en xeral.  

b) Avanzar cara unha xestión sostible da auga na que se alcance a máxima 

autosuficiencia posible na demanda do recurso mediante a implementación de medidas 

de aforro no consumo, a redefinición sostible dos actuais usos da auga en función da súa 

calidade, a optimización do aproveitamento das augas residuais urbanas tanto en tempo 

seco como de choiva, e finalmente a minimización das perdas que se poidan producir 

nas infraestruturas de transporte.  

c) No plano cultural, favorecer a potenciación das oportunidades únicas que ofrece a 

existencia de cursos fluviais, zonas húmidas e mananciais no ámbito de estudo, 

intentando re-naturalizar no posible estes elementos e intensificar a conectividade 

ecolóxica entre eles para mellorar os índices de biodiversidade.  

d) Promover a divulgación dos resultados, co obxectivo da concienciación sobre a 

necesidade dun desenvolvemento sostible en relación co ciclo da auga e a súa 

vinculación co planeamento urbanístico e territorial, e a extrapolación da metodoloxía 
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do estudo xunto cos resultados obtidos ás prácticas de deseño dos servizos urbanos 

relacionados co ciclo da auga nas cidades.  

En relación co  obxectivo b), propuxéronse as seguintes accións iniciais: 

- Caracterización e cuantificación das augas residuais e naturais que abandonan o 

campus, e que na actualidade se incorporan á rede de saneamento de A Coruña.  

- Estudo da calidade das masas de auga superficiais e de mananciais existentes no 

ámbito do campus. 

- Estudo de “levantamento da rede de saneamento” buscando a identificación e 

definición gráfica da rede de drenaxe e de saneamento [4]. 

- Estudo da adecuación das especies plantadas nas zonas axardinadas de ambos 

Campus e a súa distribución con respecto ás súas necesidades hídricas [4]. 

- Definir o potencial para o aproveitamento de recursos endóxenos ou a 

reutilización de augas residuais rexeneradas. 

Simultaneamente ao proxecto Sostauga, o proxecto de restauración do Monte da 

Fraga no Campus de A Zapateira [5] ten como un dos seus obxectivos facilitar a 

realización de investigacións e estudos que teñan o campus universitario como 

laboratorio. Un dos proxectos tomados en consideración foi a proposta do Grupo de 

Enxeñaría Química Ambiental da UDC de creación dunha instalación piloto para a 

depuración natural de augas residuais xeradas nos edificios do campus. A alternativa 

escollida foi a de humidais construídos (HC) de fluxo subsuperficial con helófitos 

emerxentes, pola súa idoneidade para o tratamento secundario de efluentes de tipo 

doméstico e as posibilidades de integración paisaxística en ámbitos urbanos e naturais. 

A instalación construíuse co obxectivo de obter unha comparación entre humidais con 

diferente modelo de fluxo en canto á capacidade e eficiencia depuradora, así como entre 

diversas especies vexetais autóctonas. Os resultados deses estudos son tratados en 

detalle nos restantes capítulos do presente traballo. 

O proxecto Sostauga propón substituír parte dos recursos exóxenos por augas 

residuais rexeneradas, ou por masas de auga de baixa calidade presentes no campus. En 

tal sentido, é necesario ter en conta os criterios fixados polo RD 1620/2007, do 7 de 

decembro, polo que se establece o réxime xurídico da reutilización de augas depuradas 

segundo usos. Entre os posibles usos previstos nesta normativa consideráronse de 

interese potencial para o Campus da UDC os seguintes:  

- Uso residencial, calidade 1.1: a) rego de xardíns privados, b) descarga de 

aparatos sanitarios.  
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- Uso urbano, calidade 1.2 (servizos): a) rego de zonas verdes urbanas (parques, 

campos deportivos e similares), b) limpeza de rúas, c) sistemas contra-incendios, 

d) lavado industrial de vehículos.  

- Uso agrícola, calidade 2.3: a) rego localizado de cultivos leñosos que impida o 

contacto da auga rexenerada cos froitos consumidos en alimentación humana, b) 

rego de cultivos de flores ornamentais, viveiros e invernadoiros sen contacto 

directo das augas rexeneradas coas producións, c) rego de cultivos industriais 

non alimentarios, viveiros, forraxes ensilados, cereais e sementes oleaxinosas.  

- Usos recreativos, calidade 4.2: a) estanques, masas de auga e caudais 

circundantes ornamentais nos que está impedido o aceso do público á auga.  

- Usos ambientais, calidade 5.1: a) recarga de acuíferos por infiltración localizada 

a través do terreo.  

Os resultados dos estudos de cuantificación e caracterización das augas naturais 

e residuais do campus preséntanse neste Capítulo desta memoria de tese. Os obxectivos 

formulados foron a estimación do caudal e a carga orgánica das augas residuais xeradas 

no campus de Elviña-A Zapateira, a caracterización en canto a caudal e concentración 

dos vertidos realizados desde o Campus, a estimación da área necesaria dun humidal 

construído para o tratamento destes vertidos, e a caracterización das augas de 

mananciais localizados no mesmo Campus xunto coa definición de usos potenciais en 

función da súa calidade. 

 

 

3.2- Materiais e métodos. 

 

3.2.1- Descrición do ámbito de estudo. 

A Figura 3.1 mostra o ámbito de estudo e a súa relación coa cidade de A 

Coruña. O mapa da Figura 3.1B mostra a rede fluvial, diferenciando os tramos 

existentes hoxe en día daqueles desaparecidos ou soterrados, a localización dos 

mananciais, augas superficiais e augas residuais obxecto de análise e o emprazamento 

da planta piloto de humidal construído.  
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Figura 3.1. Localización do ámbito de estudo: A) Península e cidade de A Coruña; B) e C) Campus de Elviña-A 

Zapateira.  

Lenda para o mapa B): S1-S3(•): Punto de mostraxe dos vertidos finais desde o campus. M1-M10 (•): Manantiais e 

augas superficiais analizadas no Campus. (▬ ) Cauces fluviais conservados; (▬ ) Cauces fluviais soterrados.  HC: 

humedal construído. 

 

Os centros de docencia, investigación e servizos presentes nestes dous campus 

en 2008 son os indicados na Táboa 3.1. O campus de Elviña reúne o 50% de toda a 

comunidade universitaria, e ségueo o de A Zapateira con un 23% adicional. O conxunto 

de ambos coñécese como Campus Central da UDC (Elviña-A Zapateira), xa que ambos 

se encontran nun espazo próximo aínda que non contiguo, nun radio inferior a 1 km. 

Con un 73% da comunidade universitaria total da UDC en 2008, o Campus Central 

reunía uns 15.750 estudantes e 1.436 membros do cadro de persoal. A superficie 

construída tiña alcanzado os 187.000 m
2
. A información obtida a partir dos rexistros de 
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consumo de auga potable indícanos que o consumo no campus mantívose constante 

desde o ano 2003 a 2010, con un consumo medio anual de 50.385±2.013 m
3
. 

 
Táboa 3.1. Centros de docencia, investigación e servizos presentes no Campus Central da UDC 

 CAMPUS DE ELVIÑA 

Facultade de Ciencias da Educación 

Facultade de Dereito 

Facultade de Socioloxía / Facultade de Ciencias da Comunicación 

Facultade de Informática 

Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos 

Facultade de Economía e Empresa 

Edificio de Servizos Centrais de Investigación 

Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría civil (CITEEC) 

Edificio Xoana Capdevielle 

Pavillón de Estudantes*  

Pistas Polideportivas 

Pavillón de Deportes 

Casa da Galería* 

Escola Infantil 

Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (CITIC) 

 CAMPUS DA ZAPATEIRA 

Escola Técnica Superior de Arquitectura+Departamento ETS Arquitectura 

Escola Universitaria de Arquitectura Técnica 

Facultade de Ciencias 

Facultade de Filoloxía e Edificio de Departamentos F. Filoloxía 

Casa do Francés* 

* Se trata de centros administrativos y de servicios 

 

 

3.2.2- Toma de mostras e análises. 

Nas correntes de augas residuais e mesturadas con pluviais ou superficiais que 

saen do campus analizáronse en laboratorio os sólidos en suspensión totais e volátiles 

(SST, SSV), a demanda química de osíxeno (DQO) e demanda biolóxica de osíxeno 

(DBO5). A temperatura, o pH, o potencial de oxidación-redución (ORP) e o osíxeno 

disolto (OD) foron medidos in situ. Nestas correntes realizáronse dúas campañas de 

mostraxe e análises.  O número de parámetros analizados foi menor no caso das mostras 

de mananciais e augas superficiais do campus, segundo se verá no apartado de 

resultados, téndose realizado unicamente unha campaña de mostraxe. Nas análises 

empregáronse os métodos normalizados (APHA, 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=educacion
http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=dereito
http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=socioloxia
http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=informatica
http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=cami%C3%B1os
http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=economicas
http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=investigacion
http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=edxoanacapdeville
http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=pistas
http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=pabellon
http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=galeria
http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=garderia
http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=etsa
http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=deparquitectura
http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=euat
http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=ciencias
http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=filoloxia
http://www.udc.es/campus/ga/ficha.asp?elemento=casa%20do%20frances
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3.3- Resultados. 

 

3.3.1- Factores de referencia para a estimación do consumo de auga e a xeración de 

residuais. 

O caudal e a carga orgánica da auga residual xerada no ámbito do campus 

pódese estimar a partir de información xenérica dispoñible para centros deste tipo. Para 

centros da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e da Universidade da 

Coruña (UDC) medíronse consumos de auga potable no rango de 1-10 m
3
/usuario·ano, 

con medias para grandes campus que se sitúan nos 3 m
3
/usuario·ano [6, 7]. Para o caso 

concreto do Campus Central da UDC, os datos de ocupación e consumo indicados no 

apartado de metodoloxía ofrecen un consumo de 2,9 m
3
/usuario·ano. Tamén os 

consumos unitarios por unidade de superficie construída sitúanse nos 0,27 m
3
/m

2
, cun 

rango de variación de 0,08-0,56 m
3
/m

2
 segundo o edificio. Isto resulta en taxas de 

consumo de 3-30 L/persoa·día, se ben hai referencias de consumos máis elevados, de 

ata 83 L/persoa·día. Consumos per cápita elevados son alcanzados en centros dedicados 

a algunha actividade moi específica. Por outra parte, os consumos per cápita inferiores 

rexístranse  naqueles centros que contan cun número de alumnos elevado, podendo 

baixar dos 2 m
3
/usuario·ano. Nestas cifras refírense o conxunto da comunidade 

universitaria, incluíndo alumnado e persoal, pero non teñen en conta o absentismo, de 

tal forma que os caudais por usuario realmente presentes no campus serán maiores. 

Á súa vez, o caudal das augas residuais pode ser menor ou maior que o caudal 

da auga potable consumida. En principio, do volume de auga consumida débese 

descontar aquela que corresponde a usos conxuntivos (regadío, refrixeración...), 

resultando valores netos do 50-80% do caudal de auga potable. Porén, é habitual que 

existan infiltracións desde o terreo á rede de saneamento, e que esta recolla ó menos 

parte das augas pluviais.  

Henze et al (1995) [8] ofrece datos de xeración de augas residuais en 

instalacións de diferente tipoloxía, con valores unitarios para escolas de 8-10 m
3
/ano e 

estudante, e valores de 15-20 m
3
/ano e empregado para lugares de traballo. Tendo en 

conta as proporcións típicas entre estudantado e profesorado nas universidades, estas 

cifras levan a unha xeración duns 10 m
3
/usuario e ano, considerando usuarios reais.  

No proxecto Depuranat (VV.AA., 2008) [9] consideran como criterio xeneral 

para alumnos e empregados unha carga de vertido expresada en habitantes equivalentes 

igual á de 1/3 do número de usuarios. Alén diso, nunha aplicación de sistemas naturais 
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de saneamento para unha pequena área do Campus de Tafira da Universidade das 

Palmas de Gran Canaria, empréganse valores de xeración de 50 L de auga residual e 15 

g DBO5 por usuario e día. Os valores medios medidos durante prolongados períodos de 

operación resultaron lixeiramente inferiores: 36-43 L/usuario e día (a pesar de tratarse 

dunha rede non separativa), e 11-13 g DBO5/usuario·día. Nestas medias teñen 

influencia os períodos de baixa actividade nos campus, así como os fins de semana.  

Tanto as cifras ofrecidas por Henze et al (1995) [8] como por Depuranat 

(VV.AA., 2008) [9], son maiores que as indicadas máis arriba para edificios da USC e 

da UDC, coincidindo practicamente cos valores elevados do rango de consumo 

observado. O absentismo antes comentado pode ser unha razón para estas cifras. As 

previsións de Henze et al (1995) [8] coinciden razoablemente coas medicións de 

consumo para centros administrativos  universitarios, nos que o absentismo pode 

considerarse mínimo.  

Con estes datos, pódese estimar a xeración de augas residuais, supoñendo que a 

rede sexa separativa e que a infiltración de augas limpas (drenaxes de sotos, etc.) ou 

desde o terreo sexa minimizada. Con esta finalidade pódense utilizar os factores 

indicados na Táboa 3.2, obtidos a partir da información analizada. Trátase de factores 

de referencia para a avaliación e programación de obxectivos e actuacións de mellora da 

xestión de augas residuais no campus. Aínda que estes factores non responden á 

situación actual de redes unitarias nas que ten lugar un forte aumento do caudal residual 

por dilución con augas de chuvia e infiltracións, ha de terse en conta que dentro das 

actuacións de mellora e racionalización do saneamento e de xestión sostible da auga 

débense incorporar medidas para a separación de pluviais, e infiltración ó terreo ou 

reutilización das diversas fontes de auga limpa.  

Para a obtención dos factores da Táboa 3.2 considerouse que o número de días 

lectivos docentes dun curso académico, na situación dos últimos anos, é de 176. 

Actualmente, como consecuencia da adopción do Espazo Europeo de Educación 

Superior, estase incrementando este valor, polo que no futuro considerarase válido o 

caudal medio diario dos días lectivos, e incrementarase o caudal anual. En canto á carga 

orgánica estimada, o valor máximo corresponde a unha situación de absentismo nulo e 

xornada de oito horas. Combinando os datos de caudal cos datos de concentración de 

auga residual, xunto cos días non lectivos, estímase a efectos de deseño, unha carga 

media (por usuario potencial) de 8 g DBO5/usuario·día. Proponse adoptar esta carga 

como carga de deseño de futuras instalacións de tratamento in situ. 
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Táboa 3.2. Factores de referencia para estimar a xeración de augas residuais (rede separativa e 

sen infiltracións) en campus universitarios. 

Parámetro Valor Unidades 

Rango de caudais 1-10 m
3
/usuario·ano 

Caudal probable 3 m
3
/usuario·ano 

Caudal probable diario medio (días lectivos) 17 L/usuario·día 

Caudal probable diario medio* 10 L/usuario.día 

Rangos de carga orgánica máxima vertida 2-15 g DBO5/usuario·día 

Carga orgánica vertida a efectos de deseño 8 g DBO5/usuario·día 

*Inclúe fins de semana e outros períodos de pouca actividade, excepto as vacacións de verán: 

total, 300 días/ano 

 

 

3.3.2- Estimación do caudal e carga orgánica para o campus universitario Elviña-A 

Zapateira. 

 

Estimación a partir de factores de referencia. 

Para o caso concreto do campus central da UDC (Elviña-A Zapateira), a 

comunidade universitaria alcanzou un total de 17.000 usuarios potenciais (curso 2008-

2009). O caudal diario, a carga orgánica e a carga en nitróxeno (considerando para esta 

a mesma proporción coa carga orgánica que se rexistra nos vertidos de orixe 

doméstica), son polo tanto os seguintes: 

 Usuarios potenciais no campus: 17.000 usuarios/día 

 Caudal diario medio: 289 m
3
/día 

 Velocidade de carga orgánica vertida: 136.000 g DBO5/día 

 Velocidade de carga orgánica vertida, en DQO: 272.000 g DQO/día 

 Concentración orgánica estimada (sen dilución): 470 mg DBO5/L 

 Velocidade de carga en nitróxeno total Kjeldhal (NTK): 26.900 g NTK/día 

Este vertido sería equivalente ó dunha poboación de 2.267 hab.eq.  

 

3.3.3- Medicións realizadas nos vertidos do campus. 

Os vertidos de ambos campus de Elviña e A Zapateira realízanse de forma 

conxunta desde a zona máis baixa do campus de Elviña. En relación con este aspecto, 

foron identificadas e caracterizadas tres correntes de saída do campus, que reúnen ao 

conxunto de vertidos residuais e de augas pluviais, de escorrenta e naturais, incluíndo 

unha parte ou a totalidade dos vertidos residuais das vivendas existentes no ámbito do 

campus. Realizáronse dúas campañas de caracterización, unha en verán en período de 



Evaluación de recursos hídricos e calidade das augas residuais no campus central da 

UDC: Unha achega ó Proxecto Sostauga 

118 

 

baixa actividade universitaria (agosto), e outra en inverno nunha semana de actividade 

universitaria ordinaria (comezos de marzo). 

Os resultados da caracterización preséntanse na Táboa 3.3. En dita táboa pódese 

observar como a corrente S2 mostra as maiores concentracións de materia orgánica e 

sólidos en suspensión, podendo clasificarse como unha auga residual urbana diluída. 

Tanto o caudal como a concentración desta corrente varían pouco de verán a inverno. 

Porén, mentres o caudal equivale aproximadamente a un terzo do caudal estimado no 

apartado anterior para o vertido residual da universidade, solo contén un 5% da carga 

orgánica xerada. Este vertido, aínda recibindo una fracción importante de augas 

residuais, mostra unha elevada dilución, probablemente pola infiltración de augas 

limpas. 

 

Táboa 3.3. Características dos tres vertidos de augas residuais desde o campus central da UDC. 

 S1 S2 S3 nº 

mostras Campaña Verán Inverno Verán Inverno Verán Inverno 

Caudal medio (m
3
/d)* nd 259 121 98 458 2290  

pH 7,4 ± 0,1 8,0 ± 0,1 7,1 ± 0,2 7,1 ± 0,2 7,3 ± 0,1 7,0 ±  0,1 7 

T (ºC) 21,2 ± 1,3 15,1 ± 1,3 20,9 ± 1,3 14,6 ± 1,3 20,4 ± 1,3 14,8 ± 1,3 7 

Condutividade (µS/cm) 411 ± 43 431 ±  43 488 ± 62 390 ± 62 282 ± 7 253 ± 7 7 

OD (mg/L) 5,8 ± 0,9 6,6 ±  0,9 3,0 ± 0,3 5,4 ± 0,3 7,2 ± 0,4 6,3 ± 0,4 7 

SST (mg/L) 121 ± 129 8 ± 2 72 ± 27 75 ± 17 14 ± 22 8 ± 5 4 

SSV (mg/L) 20 ± 17 5 ± 2 67 ± 25 68 ± 16 3 ± 2 6 ± 3 4 

DQO (mg/L) 34 ± 8 68 ± 12 135 ± 40 130 ± 33 1 ± 2 44 ± 16 4 

DBO5 (mg/L) 3 ± 2 0 ± 0 48 ± 21 38± 9 2 ± 2 0 ± 0 4 

Ortofosfatos (mg P/L) 0,2 <0,2 1,5 1,06 0,0 <0,2 MC** 

NH3 (mg N/L) 1,86 3,13 13,21 17,27 <1 <1 MC 

NTK (mgN/L) 5,3 9,2 31,6 33,8 4,1 3,2 MC 

Alcalinidade (mg CaCO3/L) 68 75,2 122 116,9 29 29,1 MC 

*Medida continua durante a campaña. **MC: mostra composta das 7 mostras puntuais. nd: non 

determinado. 

 

A continuación, a corrente S1 e en menor medida a corrente S3, mostran niveis 

de DQO indicativos de certa contaminación orgánica, aínda que os niveis medidos de 

DBO5 e SSV foron en xeneral moi baixos nestas dúas correntes. Os elevados caudais e a 

maior concentración orgánica de S3 en inverno son indicativos de que esta corrente 

recibe unha parte importante da carga orgánica residual xerada na Universidade, aínda 
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que de todas formas aparece moi diluída, probablemente por infiltracións e augas 

pluviais.  

A presenza de outros elementos como N e P nas diferentes correntes aparece 

correlacionada coa concentración de materia orgánica (DQO).  

O caudal para S1 en verán non se puido medir con precisión. A efecto de cálculo 

da carga orgánica, supúxose que o caudal de S1 en verán podería ser similar pero non 

superior ao medido en inverno. Con esta consideración, a partir dos datos da Táboa 3.3, 

pódense calcular as velocidades de carga orgánica e os habitantes equivalentes a un 

vertido doméstico, tomando para isto último os factores de 60 gDBO5/hab.día e 120 g 

DQO/hab.día. Estes resultados son presentados na Táboa 3.4, para DQO e DBO5.  

 

Táboa 3.4. Estimación de habitantes equivalentes e velocidade de carga orgánica (VCO) do vertido total. 

 S1 S2 S3 TOTAL 

 Verán Inverno Verán Inverno Verán Inverno Verán Inverno 

A partir da DQO         

Hab. Eq. <73 147 136 106 5 840 <214 1932 

VCO (gDQO/d) <8728 17612 16359 12740 595 100760 <25142 231872 

         

A partir da DBO5        

Hab. Eq. <12 0 97 62 15 0 <124 62 

VCO (gDBO5/d) <725 0 5796 3704 916 0 <7437 3704 

 

Os valores de DBO5 para S1 e S3 son moi reducidos ou nulos, aspecto que 

podería deberse en parte á degradación do substrato no sistema de evacuación. Así, 

tanto as velocidades de carga orgánica (Q x DBO, en verán: 7437 g DBO5/d, ou 

especialmente en inverno: 3704 g DBO5/d) como os habitantes equivalentes resultantes 

a partir dos datos de DBO5 (62 hab. eq. en inverno, Táboa 3.5) son tan baixos que se 

poden calificar de pouco realistas.  

Porén, os valores de DQO vense menos afectados pola degradación sufrida no 

sistema de evacuación. As velocidades de carga orgánica total (S1+S2+S3) obtidas para 

o inverno (231872 gDQO/d, ó 1932 hab. Eq.) resultan similares ás que no apartado 

anterior se estimaron para o vertido residual da universidade en base a factores 

bibliográficos (2267 hab.eq.). Neste sentido, hase de ter en conta que os datos de verán 

(< 214 hab.eq.) corresponden cunha situación na que a ocupación da universidade era 
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moi reducida, e a carga orgánica nos vertidos residuais correspóndese maioritariamente 

coa poboación que habita no campus.   

Conclúese polo tanto que, a efectos de dimensionamento dunha depuradora de 

tipo natural para o conxunto do campus central da UDC, pódese empregar o valor de 

vertido de 2.100 hab.eq. ou 126.000 gDBO5/d, media das dúas cifras anteriores. Porén, 

na situación actual, o vertido aparece moi diluído e cun caudal elevado, de 2290 m
3
/d en 

período ordinario de inverno. Comparado co caudal estimado de 289 m
3
/d sen dilución, 

indícanos que o sistema de evacuación recibe un 13% de auga residual e un 87% de 

augas limpas. Estes datos son ilustrativos da necesidade imperiosa de proceder a un 

levantamento da rede (identificación e descrición de todo tipo de conexións á rede de 

residuais) e un proxecto de separación de augas residuais e augas limpas.  

O vertido residual aparece fortemente diluído, xa que o caudal sumado das tres 

correntes residuais en inverno alcanza os 2.647 m
3
/d, mentres que a súa concentración 

en DQO sitúase no rango de 44-130 mg/L. Segundo se indicou arriba, o caudal diario 

medio estimado de augas residuais foi de 289 m
3
/día, que equivale a tan só o 11% do 

caudal vertido. Na situación actual, o vertido residual diríxese á estación de tratamento 

de A Coruña en Bens, que entrou en funcionamento no ano 2011. A separación de 

correntes limpas que entran ó sistema de sumidoiros, ou a instalación dun sistema de 

redes separativas preséntase como unha necesidade urxente, xa que permitiría reducir o 

caudal residual nun 89% e ó tempo dispoñer dun recurso de calidade adecuada a 

determinados usos no mesmo campus.  

 

3.3.4- Área necesaria dun humidal construído para os vertidos do campus. 

Unha vez estimada a carga orgánica xerada e determinada a capacidade de 

tratamento de diferentes tipos de humidais, procederemos ao dimensionamento dun 

sistema de humidais para a súa depuración natural in situ. Unha instalación de 

depuración por humidais debe contar en cabeza cunha fosa séptica, tanque imhoff ou 

dixestor anaerobio como pretratamento [10]. Eleximos un pretratamento en dixestores 

UASB (“upflow anaerobic sludge bed”) nos que a auga residual sufrirá unha redución 

mínima en DBO5 do 45%. Desta forma, a carga en DBO5 a tratar no sistema de 

humidais construídos resultará de: 

- Velocidade de carga orgánica á entrada dos humidais: 136.000 x 0,55 = 75.000 

gDBO5/d. 



Evaluación de recursos hídricos e calidade das augas residuais no campus central da 

UDC: Unha achega ó Proxecto Sostauga 

121 

 

A partir das condicións de operación aplicadas nos estudos de depuración dos 

efluentes do campus en humedais construídos e das eficacias obtidas (capítulos 4 e 5 da 

presente memoria), estímase que ambos tipos de humidais de fluxo horizontal (FH) e 

fluxo vertical (FV) obteñen resultados de depuración suficientemente elevados a 

velocidades de carga orgánica de 2,5-4,7 gDBO5/m
2
·d (FH) e 12 - 18 gDBO5/m

2
·d 

(FV).  

As superficies de humidal resultantes para alcanzar unha depuración avanzada 

serán, de acordo cos factores de capacidade obtidos na planta piloto:  

- Área FV (humidal de fluxo vertical, para 12 gDBO5/m
2
·d): 6.000 m

2 

- Área FH (humidal de fluxo horizontal, para 4 gDBO5/m
2
·d): 19.000 m

2
 

Porén, debemos recordar que estes factores de capacidade foron obtidos para a 

situación actual, na que a auga residual chega á planta piloto moi diluída. Se temos en 

conta as velocidades de carga superficial aplicables para sistemas de humidais 

optimizados, para tratamento secundario como único obxectivo obtidos polo noso grupo 

de investigación [11], estas superficies poderían reducirse á metade (velocidades 

superficiais de carga orgánica de 8 e 24 gDBO5/m
2
·d para os sistemas FH e FV, 

respectivamente). Incluso na actualidade se deseñan humidais de fluxo vertical para 

cargas de 50 gDBO5/m
2
·d, o que permite reducir máis a área requirida. 

Se tomamos en consideración unicamente a alternativa de humidais de fluxo 

vertical (máis intensivos), a área de terreo necesario resulta duns 1.500 a 3.000 m
2
 

aproximadamente, para obter un tratamento de tipo secundario. Dependendo da calidade 

desexada para o efluente tratado, se poderían aplicar sistemas híbridos FV-FH, e 

aumentar lixeiramente esta superficie. Se ademáis se toman en consideración funcións 

paisaxísticas adicionais dos humidais, aspecto de gran interese por tratarse do campus 

universitario e pola súa localización urbana, isto requiriría adoptar áreas maiores, 

dedicando parte das superficies adicionais a sistemas con auga superficial á vista (fluxo 

superficial ou lagoas aerobias).  

 

3.3.5- Caracterización das augas de mananciais dos Campus e definición de usos en 

función da calidade das mesmas. 

Os diversos mananciais que afloran no campus da Universidade da Coruña foron 

analizados de forma puntual nunha campaña de mostraxe realizada en inverno de 2010-

2011, xunto con algunhas das augas superficiais. De acordo co mapa da Figura 3.1B, as 

mostras M1, M4, M6 e M7 corresponden a mananciais naturais ou fontes, algunhas 



Evaluación de recursos hídricos e calidade das augas residuais no campus central da 

UDC: Unha achega ó Proxecto Sostauga 

122 

 

delas actualmente en uso polo vecindario do Campus. As mostras M5, M8, M9 e M10 

son augas de drenaxe dos baixos de determinados edificios da Universidade, e as 

mostras M2 e M3 corresponden ás augas superficiais dos regatos do Lagar e de Elviña, 

respectivamente. 

Excluíndo as augas superficiais (M2 e M3) e as fontes utilizadas polo vecindario 

(M4 e M7), para os restantes mananciais meteuse durante a campaña de seguimento un 

caudal de 258 L/min. De manterse en valores similares durante todo o ano, estes 

mananciais acumularían un caudal anual de 136.000 m
3
, cantidade que supera con 

creces os 50.000 m
3
 anuais consumidos actualmente pola UDC neste ámbito. 

Considerouse polo tanto que a dispoñibilidade de recurso autóctono posibilita un certo 

grado de autoabastecemento, que merece ser explorado.  

Os resultados dos parámetros analíticos determinados (Táboa 3.5) indican pouca 

variabilidade dunhas a outras mostras de mananciais posuíndo todas elas valores moi 

baixos de SST e SSV. Cabe destacar o baixo valor de pH alcanzado na mostra do 

manancial M6, que aparece acompañado tamén dun baixo valor de osíxeno disolto. Por 

outra parte, o manancial M5 presenta a concentración de amoníaco máis elevada, xa que 

supera nun factor de 5 a 10 as concentracións das restantes mostras. Isto podería ser 

indicativo dalgún vertido de augas residuais que afecta de maneira especial aos 

mananciais M5 e M6, aínda que a ausencia de contaminación fecal nos mesmos é 

contraria a tal conclusión. 

A concentración de osíxeno disolto é en xeneral elevada. A concentración 

residual de amoníaco (rango de 0,5 a 1,4 mg NH4
+
/L, sen considerar o manancial M5 

máis contaminado) supera o valor guía para a calidade A1 en canto á potabilización, e é 

indicativa da existencia dun proceso de contaminación de fondo na área. Ao tratarse de 

augas naturais osixenadas, a maior parte do nitróxeno presente sufriu un proceso de 

oxidación, e isto explica as elevadas concentracións de nitratos (no rango de 20 a 50 

mg/L), que tamén supera na maioría dos casos o valor guía establecido para a produción 

de auga potable.  
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Táboa 3.5. Resultados obtidos nas determinacións analíticas  para as augas de mananciais. 

Mostra pH Tª (ºC) 

Conductividade  

(μS/cm) 

Osíxeno  

disolto (mg/L) 

SST  

(mg/L) 

SSV  

(mg/L) 

[NO3
-] 

(mg/L) 

[NH4
+]  

(mg/L) 

E.Coli/ 

100mL 

M1 7,7 12,9 305 10,6 2,0 1,8 39,3 1,28 Ausencia 

M2 7,6 12,7 259,4 10,8 1,0 1,0 19,8 1,36 104 

M3 6,9 12,9 263,3 10,5 1,5 1,5 19,6 1,26 34 

M4 7,1 15,1 253,8 10,6 0,3 0,3 28,3 1,29 Ausencia 

M5 7,1 14,1 396 9,7 0,0 0,0 47,2 5,04 Ausencia 

M6 5,5 15,1 294,1 6,6 1,3 1,0 37,6 0,59 Ausencia 

M7 6,8 14,4 254,9 10,4 7,3 3,5 50,4 0,96 Incontables 

M8 6,6 16,8 221,2 8,7 6,0 5,5 26,8 0,63 Incontables 

M9 7,0 15,9 226,1 10,0 2,5 2,5 25,1 0,63 Ausencia 

M10 6,5 14,5 228,0 10,0 1,3 1,3 21 0,54 Ausencia 

 

A presenza de contaminación na zona de estudo aparece claramente indicada 

polo contido de E.Coli na auga de catro dos dez mananciais analizados. Esta 

contaminación ten un probable orixe en vertidos fecais da actividade doméstica e 

universitaria, xa que na zona non teñen lugar outro tipo de actividades que poidan 

xerala. 

O nivel de contaminación rexistrado fai necesario a adopción de medidas 

correctoras, aínda que se considera necesario un estudo en maior profundidade para 

determinar o alcance e orixe certo da mesma. De todas formas, a auga destes mananciais 

pódese destinar a moitos usos en substitución de auga potable da traída municipal. 

Tendo en conta os distintos valores para os parámetros esixidos para unha determinada 

calidade da auga indicados (RD 1620/2007) podemos establecer os distintos usos que se 

lle poderían asignar (Táboa 3.6), desde a aplicación das augas de alta calidade para uso 

residencial, e que son a maioría das analizadas, ata outros usos como o agrícola para 

augas de menor calidade. 
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Táboa 3.6. Distintos usos da auga en función da súa calidade actual. 

 

              Recomendado                Sen impedimentos                 Prohibido   

   

Mostras Uso Residencial Uso Urbano Uso agrícola Usos recreativos Usos ambientais 

M1           

M2           

M3           

M4           

M5           

M6           

M7           

M8           

M9           

M10           

 

Así pois, os resultados deste estudo permiten concluír que a maior parte das 

augas dos mananciais existentes no ámbito do campus poden ser empregadas para usos 

de tipo residencial asociado isto á súa elevada calidade. Porén, as augas  dos mananciais 

M2 e M3 non poderán ser empregadas para uso residencial, debido á presenza, aínda 

que en baixa concentración, de E. coli, pero si como augas de uso urbano. As augas 

pertencentes aos mananciais codificados como M7 e M8 só se poderán empregar en 

algúns usos agrícolas e recreativos, debido isto ao elevado número de bacterias de E. 

coli presentes. 

 

3.4- Conclusións. 

Para este ámbito da UDC disponse de medicións de consumo de auga e tamén de 

xeración de augas residuais e a súa concentración. A partir destes datos, xunto con 

factores bibliográficos de xeración, estímase o vertido do campus nuns 2.300 hab.eq. ou 

136.000 gDBO5/d. Cerca do 50% desta carga orgánica elimínase nos sistemas de 

evacuación e transporte ata a instalación de depuración, así como no pretratamento 

necesario. A área dun humidal construído de fluxo vertical necesario para a depuración 

completa do vertido estímase que pode variar entre os 1.500 e os 6.000 m
2
, segundo a 

calidade do efluente desexada.  Con todo, o vertido final na situación actual preséntase 
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moi diluído pola súa mestura con augas pluviais e superficiais, alcanzando os 2.647 

m
3
/d, dos que tan so uns 289 m

3
/día (o 11%) son augas residuais na orixe. Todo isto 

indica a necesidade de proceder á separación da rede de augas residuais para a súa 

optimización ambiental e económica da súa depuración. Esta separación permitiría alén 

diso preservar un elevado caudal que se podería utilizar directamente en diferentes usos 

no Campus. Nesta mesma liña, disponse de ao menos 6 mananciais con calidade 

variable cuxo destino inicial podería ser a rega de zonas verdes e o uso en cisternas nos 

edificios. 
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