
Formación en liña
Rías Sostibles
Sesión 1: A problemática das augas residuais 



A contaminación da auga e a 
súa contribución ao lixo 
mariño 

- O consumo de auga e o tratamento que 
facemos dela, xera augas residuais que son moi 
prexudiciais para a natureza. É preciso facer un 
tratamento destas augas contaminadas para evitar 
o vertido de residuos antes de devolvelas ao 
medio. 

-A pesar do labor de depurado destes 
residuos, podemos atopar nas augas nas que 
traballas moitos micro-plásticos que 
permanecen no medio natural.

É por isto que é importante coñecer 
estes residuos e o impacto que teñen 
para tratar de evitar que cheguen aos 
nosos ríos e mares



A contaminación da auga e a súa contribución ao lixo mariño 

Clicando aquí podes descargar o informe que a 
Organización das Nacións Unidas para a 
Alimentación e Agricultura publicou en 2019  
falando da problemática dos microplásticos e o 
seu impacto na pesca e a acuicultura

Aquí podes revisar o documento que xurdiu do 
grupo de traballo desenvolto no abeiro do Congreso 
Nacional de Medio Ambiente de 2016

https://www.dropbox.com/s/yaf6g72wpvyptpg/Micropl%C3%A1sticos%20FAO%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wshhmsn38wb3at5/Doc%20traballo-CONAMA16_final.pdf?dl=0


Visita virtual a unha depuradora

Premendo na imaxe atoparás un vídeo no podes ver o proceso ao que hai que someter a auga 
contaminada nunha EDAR (Estación Depurada de Augas Residuais).

https://youtu.be/umGObk7bCGI


Visita virtual a unha depuradora

Agora veremos como é o ciclo urbano da auga no caso galego cun vídeo de Augas de 
Galicia onde se amosa o funcionamento en termos de consumo e depuración. Preme 
na imaxe para acceder a el.

Na páxina web de Augas de 
Galicia (dispoñible aquí) 
podes coñecer máis 
información sobre o 
proceso que se leva a cabo 
nas súas estacións. 

https://augasdegalicia.xunta.gal/
https://www.dropbox.com/s/p5gflipvkrxfack/Video_Augas_2019.mp4?dl=0


Procesos e necesidades de depuración: o impacto de cada 
fracción no lixo mariño

Para coñecer as necesidades de depuración das 
augas residuais que xeramos é importante 
coñecer as distintas fases de depuración ás que 
teñen que ser sometidas tras o uso urbano das 
mesmas. No vídeo -que atoparás premendo na 
fotografía- explícase o impacto de cada fracción 
no lixo mariño.

https://youtu.be/iIZ8JCUL-XU


Contaminación hídrica. Tipos de contaminantes, repercusións e 
alternativas

Agora que xa coñecemos o procedemento ao que son sometidas as augas antes de 
devolvelas ao medio, queremos incidir nas repercusións que teñen todas as tipoloxías de 
contaminantes nos recursos hídricos e o seu impacto a todos os niveis, tamén a nivel 
ambiental nas augas dos nosos ríos e mares.

Agora que xa coñecemos o procedemento ao que son sometidas as augas antes de 
devolvelas ao medio, queremos incidir nas repercusións que teñen todas as tipoloxías de 
contaminantes nos recursos hídricos e o seu impacto a todos os niveis, tamén a nivel 
ambiental nas augas dos nosos ríos e mares.

Neste documento atoparás 
as conclusións do CONAMA 
2016, onde se explican a 
problemática, orixe e 
composición do lixo 
mariño, así como unha 
batería de medidas para 
reducilo.

Aquí tes dispoñible unha 
introducción á problemática do lixo 
mariño.

https://www.dropbox.com/s/3ykxb8x6ze7b2gu/PPT%20lixo%20mari%C3%B1o%20CONAMA%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7mkxz76ge7s763e/PPT%20lixo%20mari%C3%B1o%20CONAMA%202014.pdf?dl=0


Propostas para reducir a contaminación no treito doméstico do 
ciclo da auga 



Propostas para reducir a contaminación no treito doméstico do 
ciclo da auga 



Propostas para reducir a contaminación no treito doméstico do 
ciclo da auga 

Ademáis destas 
recomendacións cidadás, 
aquí atoparás unha Guía de 
Boas Prácticas para evitar a 
chegada do lixo ao mar

https://www.dropbox.com/s/9x9alfj3xa42vdx/Boas%20pr%C3%A1cticas%20LIXO%20MARI%C3%91O-Ministerio-Xunta.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9x9alfj3xa42vdx/Boas%20pr%C3%A1cticas%20LIXO%20MARI%C3%91O-Ministerio-Xunta.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9x9alfj3xa42vdx/Boas%20pr%C3%A1cticas%20LIXO%20MARI%C3%91O-Ministerio-Xunta.pdf?dl=0


Propostas para reducir a contaminación no treito doméstico do 
ciclo da auga 

MARNOBA traballou nun 
Protocolo de 
caracterización e xestión 
do lixo mariño nas praias 
españolas que podes 
revisar aquí.

https://www.dropbox.com/s/qlvnk3zk1rjzyen/Protocolo%20lixo%20praias%20MARNOBA.pdf?dl=0


Propostas para reducir a contaminación no treito doméstico do 
ciclo da auga 

Para rematar, deixásmote 
un díptico elaborado por 
ADEGA no que se recollen 
algúns consellos para a 
redución do lixo nas nosas 
praias. Podes acceder a el 
aquí.

https://www.dropbox.com/s/e5ukewd1qvvbr2c/Lixo%20en%20praias%20ADEGA.pdf?dl=0


GRAZAS POLA TÚA ATENCIÓN!
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