Depuració d’aigües residuals amb sistemes naturals

1. Introducció
En la nostra activitat, els humans generem molts residus que acumulats acaben afectant
negativament el medi, fet que ens obliga a la seva gestió. En el present informe ens
centrarem en la gestió de les aigües residuals domèstiques o de indústries poc
contaminants.
En el segle XX els sistemes de tractament d’aigües residuals van evolucionar enormement
generant una tecnologia que, actualment, ens permet transformar una aigua residual en una
aigua apte pel consum humà. Si tenim en compte que en determinades zones, com la Conca
del Besòs, gairebé durant tot l’any més del 60% de l’aigua que circula pels rius prové dels
sistemes de depuració i que aquesta aigua és recollida i potabilitzada, aquesta hipòtesi és
més que un paradigma.

Depuradora de Can Sales

Les tecnologies de depuració que s’utilitzen de manera habitual han permès una millora
substancial de la qualitat hídrica dels rius. Tot i això, són tècniques amb un cost elevat, tant
a nivell de construcció com de manteniment.
Per altra banda, tenim moltes fonts secundaries de contaminació, que no passen per les
depuradores existents, que ens convé gestionar per motius ambientals. Es tracta d’aigües
residuals de nuclis petits, cases aïllades, escorrentius diversos i altres situacions on aplicar
una tecnologia estàndard comportaria uns costos molt elevats.
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Els sistemes de depuració es basen en processos físics (sedimentació, coagulació,
floculació, decantació, flotació, filtració, evaporació, ...), químics (osmosis inversa, reaccions
d’oxidació, ...) i biològics. Aquests últims processos utilitzen l’activitat metabòlica dels
bacteris presents en el medi per a la degradació de la matèria orgànica i la transformació
d’alguns contaminants importants, bàsicament formes nitrogenades, aconseguint la seva
eliminació o neutralització. De fet, els terciaris de les depuradores, són sopes de bacteris
altament eficients en la reducció de la DBO i d’aquests components nitrogenats.
Però, quin és l’origen d’aquests bacteris? Hi ha algun espai on trobem aquests bacteris de
forma natural? Doncs sí, en els sistemes lacustres i fluvials. En les superfícies en contacte
amb aigües amb un mínim de matèria orgànica es desenvolupen els biofilms formats per
aquests bacteris.
El principal objectiu de la depuració de l’aigua és la disminució de la seva càrrega
contaminant per tal de minimitzar l’impacte ambiental que es genera quan aquestes aigües
són abocades al medi. Així, es busca la disminució de la matèria orgànica, el fòsfor, l’amoni,
nitrats i nitrits, entre d’altres. Des de Naturalea implantem des de fa anys, sistemes on
s’aconsegueixen aquests objectius a partir de processos naturals mitjançant la utilització de
vegetació.
L’eliminació del fòsfor resulta un procés complex ja que, tot i que les plantes n’assimilen una
part, els principals processos per a la seva eliminació són la precipitació i acumulació en el
sediments per Ph, més aviat bàsics.
Pel que fa a les formes nitrogenades presents en les aigües, el procés més important per a
la protecció del medi és la reducció de l’amoni, un element altament tòxic per la fauna i flora
aquàtica. L’eliminació de l’amoni s’aconsegueix a través de la nitrificació, procés que es
produeix en condicions aeròbiques i presència de bactèries nitrificants. En la nitrificació
l’amoni es transforma en nitrats i nitrits a través de l’activitat de les bactèries nitrificants, que
requereixen la presència d’oxigen. Finalment, els nitrats i nitrits poden ser assimilats per les
plantes però també poden retornar a l’atmosfera com a nitrogen gas a través de la
desnitrificació, procés que es produeix en ambients anaeròbics (sense oxigen) i amb
presència de bactèries desnitrificants.
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Com veurem a continuació, existeixen múltiples tècniques de depuració, cada una amb els
seus avantatges i desavantatges. Des de Naturalea creiem que cada sistema és interessant
i té la seva aplicació pel que cal adaptar cada situació amb la tècnica més apropiada, i no
aplicar sistemàticament un dels sistemes per a tots els casos.
Creiem que cal trencar amb la concepció de les depuradores com un espai tancat i intentar
apropar-les a la ciutadania. Així doncs, moltes de les seves fases de depuració poden
produir-se en una tanca vegetal, en un aiguamoll, en un parc, en la delimitació perifèrica
d’una zona, etc. També creiem que la vegetació utilitzada en aquests espais ha de ser
d’espècies 100% autòctones. La construcció d’aquests elements requereix d’una integració
paisatgística que sovint enllaça amb tècniques d’enginyeria del paisatge.

Cicle del nitrogen Font: Salix (UK), ESWEG

2. Característiques generals
Els sistemes de depuració natural es basen en l’estudi de la funcionalitat dels sistemes
naturals en la disminució dels paràmetres contaminants i en la seva potencialitat per recrear
hàbitats humits mitjançant la construcció de llacunes i llits de graves amb vegetació
d’espècies autòctones. I les tècniques de depuració amb aiguamolls artificials es basen en la
depuració de les aigües residuals mitjançant ecosistemes nascuts a partir de plantacions
d’espècies de ribera ( en concret helòfits) en zones saturades d’aigua. Aquests ecosistemes
naturals tenen associats els bacteris responsables de la descomposició de la matèria
orgànica utilitzats en els sistemes biològics de depuració tradicional. Així mateix, també es
produeix l’eliminació d’algunes formes nitrogenades contaminants presents en l’aigua a partir
de l’activitat d’algunes bactèries. Si s’ha realitzat un dimensionament adequat d’aquests
sistemes, l’aigua sortint del procés pot ser abocada al riu o reutilitzada com a aigua per a reg
o neteja.
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La depuració amb aiguamolls artificials és una alternativa eficient, contrastada i de baix cost
de manteniment enfront els sistemes tradicionals. Són sistemes especialment recomanats
per a petits nuclis urbans i/o municipis, habitatges unifamiliars aïllats, cases de colònies,
masies i cases de turisme rural, amb difícil accés a la xarxa de sanejament.
Aquest sistema, a més d’aconseguir l’adequada depuració de les aigües residuals, també
aporten un valor afegit des de el punt de vista ambiental i paisatgístic, afavorint la integració
en l’entorn i la naturalització de l’espai.
La viabilitat i simplicitat d’aquests sistemes depenen d’alguns detalls del projecte com són la
disponibilitat i característiques de l’espai físic així com de la quantitat i qualitat de l’afluent. El
disseny es pot adaptar a la realitat de cada cas: presència d’un pou mort o una bassa,
orografia existent, necessitats de reutilització, etc. A més, no totes les aigües residuals
tenen la mateixa qualitat. La presencia abundant d’olis, tensioactius, residus d’activitat
agrícola o ramadera, o una petita activitat industrial, obliguen a definir les característiques
per a cada cas.
La vegetació que s’empra en aquests sistemes és la mateixa que es pot trobar en el marge
d’un riu, en una bassa o un llac del nostre país. Les espècies es seleccionen tenint en
compte els factors climatològics de la zona i la seva capacitat de depuració; les més habituals
són el canyís (Phragmites australis), la boga (Typha sp.) i el lliri groc (Iris pseudacorus).

Els avantatges mes importants dels sistemes de depuració natural enfront dels sistemes
tradicionals de depuració són:
Simplicitat de funcionament.
Baix cost d’explotació.
Manteniment mínim anual.
Rendiment immediat post-instal·lació.
Fàcil integració al medi ambient, recreant un hàbitat humit d’alta biodiversitat: aus,
invertebrats, amfibis, etc.
Permet el desenvolupament d'activitats d'educació científica i ambiental pels
visitants.
Millora de la qualitat paisatgística.
Control d’olors.
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El rendiment, o eficiència, dels aiguamolls és molt alta en reducció de DBO, SS i Nitrogen
(rendiments superiors al 80%), així com nivells significatius en fàrmacs, metalls i patògens.

Els criteris de disseny es basen en:
a)
b)
c)
d)

Espai disponible (2,5-12m2 per habitant equivalent segons tècnica utilitzada)
Possibles molèsties per olors.
Condicions ambientals.
Voluntat del client.
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3. Legislació
Relació de normativa aplicable:
- Directiva Marc de l’Aigua: Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23
d'octubre, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política
d'aigües.
- Text refós d’aigües: Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre.
- Reglament de planificació hidrològica de Catalunya: Reglament de la planificació hidrològica
aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d'octubre.
- Reglament de planificació hidrològica Estatal: Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Planificació Hidrològica
- Instrucció de planificació hidrològica estatal: Ordre 2656/2008, de 10 de setembre, pel que
s'aprova la instrucció de planificació hidrològica.
La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la
qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, dóna
rellevància a la protecció de les aigües, dels ecosistemes aquàtics i les zones humides.
El Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la
legislació en matèria d’aigües i el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament del domini públic hidràulic, contenen la regulació de l’autorització d’abocament al
domini públic hidràulic.
El Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació
en matèria d’aigües de Catalunya disposa les competències en matèria d’aigües i obres
hidràuliques vetllant per l’ús sostenible de l’aigua, l’estalvi i la reutilització. Inclou la prevenció
de la contaminació, la protecció i millora de la qualitat, així com el sanejament de l’aigua.
A Espanya, la reutilització de les aigües depurades està regit pel projecte de Reial Decret pel
qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades, del 11 de juny del
2007 i el Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret-llei
11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de
les aigües residuals urbanes. Aquests comuniquen que un abocament provinent d’un
sistema depurador i al final aquest s’utilitzarà com qualitat 1.1 Residencial b (descàrrega
d’aparells sanitaris), les aigües provinents del sistema han de posseir les condicions
mostrades en la taula 1 de la columna reutilitzar, i per a les condicions d’abocament en un
cos d’aigua ha de mantenir les condicions mostrades en la taula 1 de la columna abocament.
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Paràmetre

Abocament
En cossos d’aigua

Reutilitzar
Qualitat 1.1 residencial

DBO5

mg/l

25

N.A

DQO

mg/l
mg/l

125

N.A

35

10

Nitrogen total

mg/l

15 – 20

N.A

Fòsfor total

1- 2

Turbidesa

mg/l
UNT

Nematodes

ou/10L

Sòlids Suspesos

E. Coli

N.A

2

N.A
UFC/100
N.A
mL

1
0

N.A: no aplica
Taula 1. Condicions d’abocament i reutilització de les aigües residuals domèstiques

Par altra banda en l’Annex V (Documentació annexa de les mesures de sanejament) del
Programa de mesures del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya pel
període 2016-2021, es determinen els valors dels paràmetres fisicoquímics segons el nivell
de tractament requerit, tal com es detalla a la següent taula:
0

1

2

Primari

Secundari

Nitrificació parcial

Nivell
Tractament requerit
Concentració (mg/l)

DBO5

Percentatge mínim de reducció

25

Concentració (mg/l)

DQO

Percentatge mínim de reducció

<500 h-e

>500 h-e

DBO5<60

DBO5<40

DBO5<25

60

65

DQO<200 DQO<160

Percentatge mínim de reducció
Concentració (mg/l)

MES

<100 h-e

60

70

DBO5<25

3

DBO5<25

70

70

70

70

DQO<125

DQO<125

DQO<125

75

75

75

75

Nt<15

Nt<15

70

70

MES<100
60

Percentatge mínim de reducció
NKT<20
NKT<30 per fangs activats

Concentració (mg/l)

NKT
Percentatge mínim de reducció

70

Concentració (mg/l)

Pt

DBO5<25

DQO<125

Concentració (mg/l)

Nt

4

Eliminació de
Eliminació de
Nitrogen
Nitrogen i Fòsfor

Pt<2

Percentatge mínim de reducció

80

Font: Programa de mesures del Pla de Gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya pel període 2016-2021

Davant dels efectes, avui en dia, poc coneguts de la contaminació difusa, on la presència
d’elements patògens al medi és manifesta, des de Naturalea apostem per anar treballant per
incorporar el tractament de l’aigua residual a tot arreu, per petits que siguin els focus
contaminant (cases aïllades, cases de colònies, centres, etc.) i assolint uns nivells de
depuració òptims, en molts casos, millorant la legislació vigent.
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4. Sistemes de depuració amb aiguamolls
Existeixen diferents criteris per a classificar els sistemes de depuració amb sistemes
naturals, un dels més habituals és en funció de la vegetació i del tipus de flux.
Segons la vegetació:
- Macròfits flotants
- Macròfits submergits
- Macròfits emergents
Segons el flux:
- Flux superficial
- Flux subsuperficial - Vertical
- Horitzontal
Els sistemes de depuració naturals estan constituïts per llacunes o canals amb poca
profunditat, amb vegetació pròpia de zones humides i en els quals els processos de
descontaminació tenen lloc mitjançant interaccions entre l’aigua, el substrat sòlid, els
microorganismes i la vegetació. Per tant, el paràmetre clau és el temps de residència de les
aigües contaminades en el sistema, per tal que aquestes hi estiguin el temps necessari per a
interaccionar amb els microorganismes i la planta i poder garantir la seva qualitat final. Cal
tenir en compte, però, que també existeix una limitació de la càrrega orgànica (DBO)
admissible per superfície construïda d’aiguamoll.

Millora de la qualitat de l’aigua al riu Guadajoz. Life Guadajoz

La vegetació proporciona superfícies per a la formació de pel·lícules bacterianes, facilitant la
filtració i l’adsorció dels constituents de l’aigua residual, permetent la transferència d’oxigen
de la columna d’aigua i controlant el creixement d’algues al limitar la penetració de la llum
solar. La vegetació dona resiliència a la comunitat bacteriana i en millora el rendiment.
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A continuació es detallen els sistemes de depuració natural més eficients i importants com
són els llacunatges i els llits de flux superficial o subsuperficial.
4.1 Sistemes de llacunatge
Es tracta de la creació de basses o estanys d’una profunditat entre 1,5 i 3 metres on
s’acumulen aigües contaminades i es donen processos de transformació de la matèria
orgànica per aspectes físics (sedimentació), per les algues o bacteris que es mantenen
suspesos en l’aigua o pel biofilm en els marges i les parets de l’estany.
Les llacunes presenten les següents particularitats:
a) Permeten la renovació d’oxigen per contacte amb l’aire en la seva superfície.
b) Permeten la fotodegradació d’alguns elements químics com els tensioactius. De fet,
hi ha sistemes que incorporen unes basses de 10-20 cm amb aquesta finalitat.
c) Permeten zones anaeròbiques a les parts profundes que al seu temps permeten la
desnitrificació.
El llacunatge molt rarament es fa servir com a sistema únic de depuració; ja que la superfície
mínima a emprar per habitant equivalent és de més de 12 m2. Es poden utilitzar en
combinació amb altres sistemes de depuració com un pou mort, amb una reducció de la
DBO en un 30%. Aquestes poden ser llacunes anaeròbiques o llacunes facultatives
(aeròbies) on es fa un aportació artificial d’oxigen.
Als llacunatges també tenen un paper important tots els tipus de vegetació (flotants,
submergits i emergents).
a) Per presència de planta emergent en els marges o que es combinem en sistemes de
flux, generalment superficial.
b) Per presència d’espècies flotants com la llentia d’aigua Lemna sp.
c) Per presència d’espècies submergides Ceratophyllum demersum, Chara vulgaris...
En aquest cas, la llum és un factor limitant per tant hi ha una relació entre viabilitat de les
plantes, terbolesa i profunditat del sistema. També pot incidir molt en la seva supervivència
la presencia de peixos.
Òbviament, cal tenir en compte que una bassa d’una depuradora o part d’un sistema de
depuració ha d’estar convenientment impermeabilitzada per tal d’evitar filtracions d’aigua
contaminada.
Existeixen dues tècniques de depuració amb sistemes naturals finalistes que incorporen els
llacunatges:
- La combinació de llacunatge amb llits de flux superficial o subsuperficial.
- El llacunatge amb sistemes flotants.
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Llacuna d’entrada a una depuradora a Alemanya

4.1.1 La combinació de llacunatge amb llits de flux superficial o subsuperficial.
Es tracta d’intercalar, dins del mateix sistema, zones amb aigües lliures i zones de flux
superficial (l’aigua circula a través de la vegetació) o subsuperficial (l’aigua circula a través
d’un llit de graves amb vegetació). Generalment la primera bassa pot fer una funció de
secundari (entenent el primari com la retirada de flotants) i té una profunditat de tres metres.
A continuació en funció de la qualitat inicial de l’aigua i de l’espai disponible es van
intercalant zones de flux amb llacunes. Habitualment es fan dues zones de llacunatge més,
una a la zona intermitja i una al final.

Sistema de llacunatge amb flux superficial a Can Cabanyes. Granollers.

En la creació dels sistemes de llacunatge amb zones de flux superficial és important evitar
que es creïn canals de circulació preferencials de l’aigua ja que aquests poden afectar
directament al temps de residència i, per tant, a la capacitat de depuració del sistema.
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Per evitar-ho, en el moment de creació del llacunatge és convenient plantar en línies
perpendiculars als flux i mantenint la densitat de plantació a tots els punts.
Per altra banda, en les tasques de manteniment s’ha d’evitar desbrossar la vegetació uns
metres al voltant del perímetre de la bassa per evitar que esdevinguin un punt baix per on
l’aigua li sigui més fàcil circular i per tant es creï un nou canal preferencial.

4.1.2 El llacunatge amb sistemes flotants
Una de les tècniques més eficients i que estan creixent com acció directa o com a millora de
sistemes existents és l’ús de les illes flotants vegetades. Els ecosistemes generats amb
aquest mètode són de gran productivitat ja que combinen una exposició solar alta amb una
gran activitat microbiana, associada als sistemes radiculars dels elements flotants, capaç de
descompondre grans volums de matèria orgànica.
Les illes flotants que utilitzem a Naturalea són estructures autoportants i semirígides que es
distribueixen en mòduls de 2x1m. La base està feta amb una estructura alveolar de polietilè
reciclat i amb un sistema de flotació integrat. Sobre aquestes estructures es col·loquen
herbassars estructurats en fibra de coco amb helòfits ja desenvolupats després d’un període
vegetatiu al viver. Les espècies més utilitzades són Iris pseudacorus, Scirpus sp., Carex sp.,
Juncus sp., Lythrum salicaria o Phragmites australis. Els mòduls de 2x1m es poden unir
entre ells creant estructures adaptades a les necessitats de cada zona. Les illes s’ancoren
en la posició desitjada mitjançant la col·locació d’un gabió estructurat amb xarxa de polietilè i
farcit de pedres. Aquestes illes es poden instal·lar en qualsevol època de l’any.
Aquestes illes flotants vegetades són, a més, hàbitats i refugis per la fauna i milloren la
qualitat paisatgística dels sistemes de depuració.

Exemple d’una obra de depuració amb flotants a Berlin · Ökon Germany. ESWEG
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En el cas de sistemes de depuració natural amb illes flotants vegetades també existeixen
moltes variants, que van des de únicament situar sistemes flotants en una llacuna estàndard
fins a sistemes molt més complexos. Cal tenir en compte però alguns principis generals:
•

Quan s’instal·len flotants per depuració és important que es posin línies continues
perpendiculars al flux, exceptuant on es vulgui la millora d’aigües estancades, i per
tant no hi hagi un flux de circulació de l’aigua.

•

Les illes incorporen oxigen a través de les arrels de les plantes fet que vol dir que, en
funció de les arrels, poden oxigenar fins a un metre de profunditat de la làmina
d’aigua. La seva presència física però, implica que es redueix l’oxigenació per
contacte amb l’aire. Segons l’espècie i la zona cal estudiar quin % de cobertura és
l’adequat.

•

Generalment es posen en illes flotants espècies que habitualment no estan surant
per l’aigua i aquest fet pot fer envellir el sistema radicular i impossibilitar la
regeneració per reproducció vegetativa causant la mort de les plantes (4-7 anys). Les
illes utilitzades han d’estar adaptades a aquest fenomen per evitar la senescència de
l’estructura.

Escorrentius Airbase F17 Kallinge. Sweden. ESWEG
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A continuació es mostra un exemple del disseny d’un sistema compacte de llacunatge amb
illes flotants molt utilitzat sobretot a Alemanya. Aquest sistema es base en la construcció de
diferents basses, cadascuna d’elles dissenyada per realitzar una funció determinada:
-

1ª bassa: decantació.
2ª bassa: depuració mitjançant la vegetació flotant.
3ª bassa: afinament del tractament de depuració.

Esquema d’un sistema bàsic de llacunatge amb flotants

La proporció de la superfície de les basses és de 30%, 40% i 30% per les basses 1, 2 i 3
respectivament. Les dimensions i profunditats de la bassa estan dissenyades en base a la
seva funció.
En aquest sistema la superfície de llacunatge a emprar per habitant equivalent està al voltant
dels 10 m2. Així doncs, són sistemes que s’adapten fàcilment a poblacions de 200 habitants
o inferiors, i fins als 2000 habitants.
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Tot i això, al districte de Segeberg a Alemània,
s’han construït sistemes de depuració
mitjançant sistemes de llacunatge per
poblacions de 3.800 habitants amb resultats
òptims. Les dimensions de les basses es
poden reduir amb la construcció d’un
pretractament de baix manteniment com
podria ser una fossa sèptica o un tanc Imhoff
o bé mitjançant l’oxigenació artificial de la
primera bassa, cosa que faria accelerar el
procés de depuració.

4.2 Sistemes de flux superficial
Els sistemes de flux lliure o superficials es componen de basses o canals paral·lels,
sobre un sòl impermeable, vegetació emergent i nivells d’aigua poc profunds (0,5 m màxim).
En aquests sistemes es produeix el tractament i depuració de l’aigua durant el flux de la
mateixa a través de les tiges i arrels de la vegetació emergent i l’entrada en contacte de
l’aigua en el biofilm generat en aquestes superfícies. A més, suposen nous hàbitats de fauna
i flora.
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És important precisar que encara que
espècies com el Phragmites australis puguin
viure bé creixent a 50 cm de profunditat,
necessiten un procés d'adaptació. Si les
plantem en alvèol forestal o plàntules i les
sotmetem a condicions d’inundació just
després de plantació, moriran. Per facilitar la
seva implantació hi ha dos sistemes
possibles: la inundació progressiva o la
implantació de material estructurat en fibra
de coco i prevegetat en viver.

En la creació d’un flux superficial també és convenient plantar en línies per evitar canals
preferencials del pas de l'aigua. A part del canyís, (Phragmites australis), que és el més
utilitzat, és interessant incorporar-hi espècies com l'Iris pseudacorus (que facilita la cria de
les libèl·lules), Lythrum salicaria, Scirpus lacustris o altres espècies per millorar la
biodiversitat, que cal introduir mitjançant plantació ja que no apareixen espontàniament.
4.3 Sistemes de flux subsuperficial
Els sistemes de flux subsuperficial consisteixen en canals o rases reblertes de material
granular, generalment grava, on el nivell d’aigua es manté per sota de la superfície granular.
El sistema, al ser tancat, té altes taxes de reacció (creació de microorganismes) i per tant no
necessita tanta superfície com els sistemes de flux lliure. Així mateix, al ser un flux
subsuperficial s’evita la presència de mosquits i es guanya en protecció tèrmica.
Els sistemes de depuració natural subsuperficials es classifiquen en horitzontals o verticals
en funció del sentit de la circulació de l’aigua.
4.3.1 Sistemes de flux subsuperficial horitzontal
En el sistema horitzontal (FSSH) el flux discorre en sentit
horitzontal, del pendent. Necessiten més superfície de depuració
que un vertical (aproximadament 5m2/hab-eq), però no
requereixen cap tipus d’element motor ja que funcionen com un
flux a pistó. El seu punt dèbil és que són molt susceptibles a la
colmatació.
Per tant, necessita d’un bon pretractament (si cal retirar flotants) i tractament primari (per
reduir sòlids en suspensió). És recomanable que aquests sistemes tinguin una profunditat
mínima de 0,4 m per tal de permetre la creació d’una zona anaeròbica a la base del sistema.
Així es podria generar la nitrificació de l’amoni en la zona aeròbia i la desnitrificació dels
nitrats i nitrits en la zona anaeròbia.
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Sistema de flux subsuperficial horitzontal (HSSF)
Font // Robert H.Kadlec. & Scott D. Wallace // Treatment Wetlands // 2009
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Detalls del sistema FSSH:
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4.3.1 Sistemes de flux subsuperficial vertical
Els sistemes verticals (FSSV), són sistemes constituïts per un llit de graves on el flux
discorre de la part superior a la inferior. El seu principal avantatge és una major capacitat de
tractament que els horitzontals, és a dir, aquests sistemes suporten una major càrrega
orgànica. La superfície necessària és molt menor que la dels horitzontals (aproximadament
2m2/hab-eq). Donat que funcionen a pulsos, generalment requereixen d’un grup motor si no
hi ha cota (necessària per a fer un sifó). Un altre avantatge associat a aquests sistemes és
que com a pretractament només requereixen d’una reixa de desbast i no cal instal·lar una
fossa sèptica on es realitzi el tractament primari. El líquid residual, amb els fangs, es
reparteixen pel llit. La infiltració de l’aigua, combinada amb un sistema d’etapes, fa que
aquest fang es vagi acumulant (a una velocitat molt lenta, tenint una vida útil de desenes
d’anys abans d’haver-ho de netejar) però esquerdant-se i mineralitzant a l’hora, permetent
els desguàs de l’aigua en els següents inputs.

Sistema de flux subsuperficial vertical (VF)
Font // Robert H.Kadlec. & Scott D. Wallace // Treatment Wetlands // 2009

El sistema vertical és un sistema aeròbic i,
per tant, molt eficient en la reducció de
l’amoni. Tot i així, és un sistema que no
permet la desnitrificació dels nitrats i nitrits
generats, procés que s’ha de generar en
condicions anaeròbies. Així doncs, es
recomana instal·lar aquests sistemes en
sèrie amb una llacuna anaeròbica o un
FSSH per poder eliminar part dels nitrats i
nitrits.
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Esquema tipus d’una depuradora de FSSV

Generalment, com que es tracta d’un sistema de pulsos, calen tres unitats en paral·lel de
cara a que puguin rebre l’efluent 2-3 dies i puguin descansar 4-6 dies sense haver d’aturar el
procés de tractament.

5. Noves tecnologies en referència als sistemes de depuració
La combinació d’alguns d’aquests sistemes o l’adaptació a problemes específics permeten
l’evolució d’algunes d’aquestes tècniques. A continuació es detallen dos d’aquestes noves
línies de depuració: el tractament de fangs amb FHHV i el sistema Cleanleach
5.1 Tractament de fangs amb FHHV
La secció d’Enginyeria Sanitària i Ambiental del Departament d’Enginyeria Hidràulica,
marítima i Ambiental de la UPC ha treballat satisfactòriament en la creació de sistemes
biològics de tractaments d’assecatge de fangs de depuradores mitjançant adaptacions dels
sistemes FSSV. En resum, es tracta d’una base granular amb un sistema drenat a la base
com l’habitual a qualsevol FSSV:

Esquema d’una possible distribució de graves a la base del sistema. Font: UPC
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La funció principal del filtre granular és la d’afavorir la percolació de l’aigua continguda al
fang dipositat als llits, afavorint així la seva deshidratació. La pedra de la base serveix per
protegir els tubs drenants i el material més fi de la part superior per separar el fang que es
formarà de la grava més gruixuda.
En aquestes graves d’un gruix total d’uns 0,4m s’hi planta Phragmites australis i es van
aportant sòlids en suspensió dels tractaments. El canyís plantat ajuda a l’aeració del sistema
permetent la mineralització del material; també ajuda al procés d’assecatge. L’alçada de
fangs aportable en el recipient impermeabilitzat i amb un sistema drenant propi del FSSV es
d’entre 0,8 i un metre. Un cop ple es deixa en repòs durant un any i els fangs ja estan
deshidratats i utilitzables per tasques agrícoles. Generalment, es fan un mínim de 5
d’aquestes estructures en paral·lel.
Cal tenir en compte que el sistema genera uns lixiviats que cal tractar reincorporant-los a la
depuradora. L’estudi realitzat per la UPC dedueix que l’aplicació dels llits de macròfits en
plantes molt petites (100 m3/dia) és clarament avantatjós sobre la deshidratació amb
centrífugues, ja que tant els costos d’inversió com els d’explotació són inferiors.
5.2 La tecnologia Cleanleach
El projecte Cleanleach s’inicia l’any 2012 i segueix en l’actualitat. Durant aquest temps s’ha
posat en marxa un sistema per al tractament dels lixiviats generats en vivers amb la voluntat
d’una gestió integral de les aigües d’una infraestructura d’aquestes característiques.
El sistema està conformat per un filtre de sorra, seguit per un tanc de recollida de les aigües
i un sistema de distribució posterior que, o bé recircula les aigües novament al sistema de
reg o les dirigeix a uns aiguamolls artificials de flux subsuperficial horitzontal.

Esquema del sistema Cleanleach

En el projecte hi han participat l’IRTA, i les empreses Buresinnova, Salix River & Wetland
Services i Naturalea.
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Imatge de l’aiguamoll construït al viver Sala Graupera a Sant Andreu de Llavaneres, Maresme

Un cop posat en marxa el sistema i recollida d’ informació al llarg d’un any, es tenen dades
de funcionament analitzant aspectes importants com els valors de nitrats (NO3-), la demanda
química d’oxigen (DQO) i el fòsfor. Per a tots ells, els resultats han estat positius.
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Dubtes i preguntes habituals enfront aquests sistemes:

o

Són una tecnologia nova? Els sistemes de depuració natural funcionen de forma
sistemàtica a tot el món des de mitjans de segle XX.

o

Són sistemes econòmics? Els sistemes naturals de depuració tenen un cost menor
no tant en la implantació del sistema com, sobretot, en el manteniment, comparats
amb els costos associats als sistemes tradicionals.

o

Necessiten manteniment? El manteniment necessari en una depuradora natural es
pot realitzar per un operari sense una formació específica i consta bàsicament de
treballs de jardineria.

o

Fan mala olor aquestes depuradores? En la majoria de sistemes de depuració
natural l’aigua no circula per la superfície de manera que no es generen doncs males
olors. En el cas d’incorporar basses, s’assoleix una reducció dels sulfats en aquestes
impedint la formació del sulfhídric i així les olors generades.

o

Hi ha mosquits? En aquestes depuradores es reprodueixen hàbitats naturals on hi
ha un equilibri entre les poblacions de mosquits i els seus depredadors.

o

Eliminen patògens? Els sistemes naturals de depuració es van començar a
desenvolupar a Alemanya després de constatar l’eliminació de microorganismes
patògens present en els ecosistemes d’aiguamolls naturals.

o

Funcionen? Els sistemes naturals tenen una gran eficàcia a l’hora d’eliminar els
contaminants assimilables a urbans (contaminants procedents dels WC, cuines,
rentadores, etc.), assolint les exigències dels paràmetres d’abocament fixats per
l’Agència Catalana de l’Aigua.
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