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Figura 1:
esquema d’un
Sistema Integrat
de Depuració
Alternativa. La
tercera fase, la
dendrodepuració,
és la que ha
estat objecte
d’un projecte de
recerca finançat
pel Ministeri de
Ciència i
Tecnologia.

sinó la matèria orgànica que se n'extreu (fangs i llots
que es poden emprar en l'agricultura). En països més
meridionals la situació es capgira del tot, ja que el
recurs limitant en aquests indrets és precisament
l'aigua, el recurs més limitat. Més encara: molts països
anomenats del Tercer Món pateixen un altre problema:
la precarietat econòmica per dur endavant
instal·lacions depuradores de tecnologia convencional

Un grup d'investigadors de la UIB
dissenyen un sistema integrat de
depuració alternativa

El sistema més estès de depuració d'aigües residuals
urbanes, mitjançant procediments convencionals que
necessiten instal·lacions que consumeixen energia i
productes químics, és un sistema heretat dels països
del nord d'Europa, on l'aigua no és precisament un
recurs limitat. No és estrany, doncs, que en aquests
països el producte que interessa del procés de
depuració no sigui l'aigua depurada, la qual es llença,

El sistema no consumeix energia i la depuració es realitza per
llacunatge, llit hidropònic i dendrodepuració. Els investigadors han
detectat quines espècies vegetals serien les més adaptades per depurar
aigües residuals a Mallorca
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que suposin una despesa important d'energia. 

Un grup d'investigadors de la UIB, encapçalats pel
professor d'Ecologia doctor Antoni Martínez Taberner,
enllestí un projecte de recerca per tal de dissenyar
sistemes integrats de depuració alternativa adreçats
precisament a aquells països on l'aigua és un recurs
preuat i on la despesa d'energia que suposa el
tractament convencional no és assumible.

El mateix doctor Martínez Taberner fa notar que, fins i
tot en el cas de les Illes Balears, "l'alt consum
energètic i el diòxid de carboni emès a l'atmosfera són
molt més greus, en termes ecològics, que no abocar
aigua no tòxica i amb un senzill pretractament físic a
una mar oligotròfica (pobra en nutrients) com és el
Mediterrani, sempre que no s'aboqui directament a la
costa i que no afecti les comunitats bentòniques".

Aquests sistemes integrats es fonamenten sobre les
anomenades tecnologies blanes, és a dir, sistemes
que no demanen més aportament energètic que aquell
que ja ens ve del Sol. En altres paraules, es tracta
d'emprar la natura o, en tot cas, adaptar-s'hi per tal
processar l'aigua residual mitjançant sistemes naturals
com la fotosíntesi, l'evapotranspiració, la filtració,

l'acció bacteriana, la precipitació i l'acció de la
vegetació.

L'equip d'investigadors ja ha dissenyat un model de
sistema integrat de depuració alternativa que inclou
tres fases principals:

La primera fase, la de la decantació i precipitació,
correspon a processos que les depuradores
convencionals resolen per mitjà de tot tipus de tamisos
fins a la utilització de composts químics, que fan que
la part dispersa en l'aigua formi coàguls que després
es retiren mecànicament. Amb els sistemes integrats
de depuració alternativa es resol aquesta fase
mitjançant la tècnica de llacunatge vertical. Aquest
sistema substitueix el més comú de llacunatge
horitzontal, que necessita molt d'espai, i s'aplica ja des
de fa un any al campus de la UIB i es comercialitza a
través d'empreses locals com l'Institut Biotecnològic de
les Illes Balears.

La segona fase d'aquest model de sistema integrat de
depuració alternativa és el cultiu hidropònic (sense
terra). Després d'un temps d'estada a la llacuna, s'ha
estabilitzat considerablement la càrrega orgànica i
inorgànica de l'aigua per l'acció bacteriana i se n'han

Vista general de
les espècies en
cultiu hidropònic.



reduït també els sòlids en suspensió. Aquesta aigua és
conduïda posteriorment a un cultiu en llit hidropònic
amb plantes d'alta productivitat per tal d'eliminar-ne
l'excés de nutrients que encara té. 

Finalment, la tercera fase és la dendrodepuració, és a
dir, la utilització de plantes llenyoses perquè siguin els
seus sistemes radicals els que eliminin els nutrients de
l'aigua i els incorporin a la seva biomassa, de manera
que s'afavoreix la infiltració del residu d'aigua
recuperada cap a la reserva dels aqüífers. L'aigua
s'aplica al sòl on s'han plantat determinades espècies
llenyoses, a la vorera de torrents. El sòl actua com a
filtre, amb un efecte antipatogènic primer, ja que tots
els possibles patògens queden atrapats per la terra.

Així com les dues primeres fases del projecte ja havien
estat desenvolupades per altres equips
d'investigadors, mancava dur la tercera fase a la
pràctica. Per aquest motiu, els investigadors iniciaren
un projecte, finançat pel Ministeri de Ciència i
Tecnologia, amb l'objectiu d'experimentar amb trenta-
dues espècies diferents susceptibles d'actuar com a
filtre verd.

L'objectiu era doble. En primer lloc aclarir quines
espècies eren les més ben adaptades al reg amb
aigua residual, calcular-ne el creixement i obtenir-ne
una referència quant a l'absorció dels nutrients.
D'aquesta manera es podrien dissenyar riberes
d'autodepuració als torrents, els quals podrien rebre
l'aigua una vegada depurada per aquest darrer "filtre
verd" i es podria produir la necessària recàrrega dels
aqüífers. En aquest sentit, algunes de les espècies
que han mostrat una més gran capacitat d'absorció de
nutrients i una gran adaptació al reg amb aigües
residuals són el baladre (Nerium oleander), l'àlber
(Populus alba), el xiprer (Cupressus sempervirens), el
tamarell (Tamarix sp.), l'arbre del pi o garrofer bord
(Pistacia terebinthus) i l'aloc (Vitex agnus-castus).

Les imatges
mostren les
diferències en el
creixement de
l’aloc (Vitex
agnus castus)
segons va ser
regat amb aigua
residual
(fotografia
superior) o amb
solució nutritiva
(fotografía
inferior)

El segon objetiu del projecte és 
d’àmbit paisatgístic i consisteix en
aprofitar el nou sistema de depuració
per rehabilitar riberes de torrents



El segon objectiu era merament paisatgístic i consistia
a aprofitar el nou sistema de depuració per restaurar
les riberes dels torrents. Aquest  segon objectiu ha
donat lloc a una aportació tecnològica sense
precedents a Mallorca i que es concreta en un
programa informàtic, l'ECOSIG, capaç d'indicar per a
qualsevol parcel·la elegida sobre el mapa de l'illa quins
són els paràmetres ambientals principals i quines són
les espècies més adients per realitzar una restauració
de ribera de torrent. Aquest programa es manté obert
des del web de la Universitat de les Illes Balears i va
merèixer el IV Premi d'Investigació 2001-2002 atorgat
per la Caixa d'Estalvis de Balears, "Sa Nostra".

Finalment cal destacar que l'equip d'investigadors de
la UIB ha contactat amb l'organització Enginyers sense
Fronteres per tal de fer possible la implementació
d'aquest sistema integrat de depuració alternativa en
zones desafavorides, on, pel consum d'energia dels
sistemes convencionals i per la necessitat d'estalviar

aigua i recarregar els aqüífers, aquest sistema es
mostra com a més adient.

Els experiments de dendrodepuració

Tal com hem dit, mancava dur a la pràctica la tercera
fase del sistema integrat de depuració alternativa.
Aquest va ser l'objectiu d'un projecte de recerca que
sota el títol "Selecció d'espècies llenyoses i dissenys
de rehabilitació paisatgística de riberes per a la
depuració d'aigües residuals" fou finançat pel Ministeri
de Ciència i Tecnologia i en el qual l'equip ha esmerçat
tres anys, des de finals de 2000 fins a finals de 2003.

El projecte es va dividir en quatre tipus d'experiment:
cultiu de les espècies en un llit hidropònic; cultiu en
test i terra amb reg de solució nutritiva control i reg
d'aigua residual; cultiu en parcel·la experimental; i
realització d'una anàlisi paisatgística dels torrents de
Mallorca i desenvolupament d'un sistema expert
(programa informàtic) de suport al disseny per a la
rehabilitació de riberes de torrent.

El primer experiment consistí a controlar el creixement
de vint espècies de plantes en un cultiu hidropònic.
Durant dos anys es compararen els creixements
d'aquestes espècies segons que es regassin amb

Vista general de
la parcel·la
ubicada vora la
depuradora
d’Algaida-
Montuïri, del
IBASAN, on es
dugueren a
terme els
experiments de
dendrodepuració.

El poder depurador de les espècies va
ser testat en tres tipus d’experiments:
en cultiu hidropònic, en cultiu en terra
estandaritzada i en parcel·la



aigües residuals o amb una solució nutritiva. La
tolerància a l'aigua residual es va mesurar controlant
l'altura i el diàmetre basal de les plantes. Aquest
experiment, amb plantes no arrelades en terra,
permeté saber quines plantes suportaven més bé les
aigües residuals independentment del tipus de sòl on
es trobaven.

Amb aquest experiment, algunes espècies mostraren
molt bona tolerància a l'aigua residual: murta (Myrtus
communis), heura (Hedera helix), baladre, figuera
(Ficus carica), tamarell, garrofer bord i aloc. D'altres
espècies mostraren ben aviat millors resultats en el
creixement quan es regaven amb la solució nutritiva:
garrover (Ceratonia siliqua), arbocera (Arbutus unedo),
Pi (Pinus halepensis), xiprer, alzina (Quercus ilex), om
(Ulmus minor), etc.

En qualsevol cas, els millors creixements tant en altura
com en diàmetre foren els dels baladres, els tamarells
i l'aloc.

El segon experiment consistí a cultivar les espècies en
contenidors o tests. Aquí s'introduïa, per tant, un nou
paràmetre. Es tractava de veure com es comportaven
aquestes plantes plantades amb terra estandarditzada,
controlant els nutrients que hom els aportava. Això
permeté saber no sols la resposta de la planta a
l'aigua residual, sinó la resistència al substrat
edafològic. Es mesuraren les altures i els diàmetres
basals i, a més, es comptabilitzaren les caigudes de
fulles i fruits per fer un balanç final de biomassa dels
individus al final de dos períodes vegetatius. Amb
aquest mètode es constatà que hi ha espècies com el
baladre i el xiprer que eliminen quantitats molt
importants de nitrogen, fòsfor i potassi de les aigües
residuals.

El tercer experiment consistí a cultivar les espècies en
una parcel·la experimental de 1.000 metres quadrats
subdividida en 32 subparcel·les que incloïen nou
individus de 32 espècies diferents. En aquest cas, els
individus ja són petits arbres o arbusts, de 2-3 metres
d'alçada, que, enterrats a un metre i mig de
profunditat, disposen d'uns col·lectors de l'aigua que
renta el sistema radical per poder fer un balanç entre
l'aigua de reg i la que s'infiltra a l'aqüífer havent passat
pel filtre verd dels arbres.

Les espècies que mostraren una millor adaptació a
l'aigua residual, que creixeren més bé, foren el
baladre, el garrofer bord, el xiprer, l'aloc, l'àlber, el
tamarell, l'om, la murta, el pi, el poll (Populus nigra) i la
mata.

La parcel·la on es realitzà l'experiment està ubicada a
la depuradora d'Algaida-Montuïri, i va ser cedida per
l'IBASAN.

Diversos
individus de
pollancre
(Populus alba),
durant la fase de
experimentació
amb contenidors
o tests.

El baladre, l’alber, el xiprer, el
tamerell, el garrofer bord i l’aloc són
entre les espècies autòctones o 
naturalitzades a les Baleares les que
mostren més capacitat d’absorció de
nutrients i, per tant, un major efecte
depurador



Els investigadors, una vegada comparats els resultats
obtinguts en els tres experiments, on en cada cas es
controlaren diversos paràmetres de l'aigua de reg un
cop havia entrat en contacte amb l'aparell radicular de
les plantes, han conclòs que el baladre, l'àlber, el
xiprer, el tamarell, el garrofer bord i l'aloc són les
espècies que mostren una capacitat més gran
d'absorció de nutrients i per tant un efecte depurador
més alt. En el cas de l'heura, els resultats només
corresponen al cultiu hidropònic, medi en què es
mostra molt efectiva.

Segons els investigadors, totes aquestes espècies
podrien complementar la biodiversitat de les actuals
plantacions de polls, única espècie emprada

actualment per a la depuració terciària en comptades
depuradores convencionals.

Per als investigadors, "els avantatges paisatgístics i de
potenciació de la vida silvestre van lligats a l'increment
de biodiversitat, però a més s'ha de considerar que la
inclusió d'espècies perennifòlies permet que l'activitat
d'absorció dels nutrients de l'aigua residual es
mantingui durant un període més prolongat que el que
s'obté només emprant espècies caducifòlies com el
poll".

L'ECOSIG

El quart experiment del projecte consistí, finalment, a
posar a punt un sistema expert que servís de suport
per al disseny de rehabilitació de riberes. Els
investigadors partiren d'un sistema d'informació
geogràfica sobre la xarxa hídrica de Mallorca. A partir
de les dades, es localitzaren els punts geogràfics que
quedaven rodejats parcialment d'una major altitud.
D'aquesta forma es creà una xarxa de desaiguament
que els investigadors compararen amb els mapes
existents sobre aigües superficials a Mallorca. A partir
de la comparació d'ambdós mapes es confeccionà el
mapa hídric de l'illa, dividit en parcel·les, per a cada
una de les quals s'introduïren diverses variables
ambientals: insolació, orientació, altura, ocupació del
sòl, índex d'humitat, temperatures limitants,
precipitacions màximes i mínimes, zones humides,
conques hidrogràfiques, hàbitats, vents, influència
antròpica viària i urbana i capacitat agronòmica del sòl.

Aquesta matriu de trenta-quatre variables ambientals
s'encreuava amb una altra matriu confeccionada amb
les quaranta espècies llenyoses susceptibles de
colonitzar les riberes dels torrents a l'illa. A més,
s'incloïa la tolerància i l'adaptabilitat de cada espècie
per a cada variable. Aquest encreuament permeté que
el programa informàtic calculàs en cada moment i per
cada parcel·la la viabilitat de cada espècie.

Finalment, el programa informàtic fou traslladat a
Internet i instal·lat al servidor de la UIB, com a
ECOSIG, ofert així a tota aquella persona que hagi de
prendre una decisió respecte a la plantació d'espècies
a les riberes de torrent
(http://agile2002.uib.es/Ecosig/index.htm).

L’ECOSIG, un
programa de
diseny per a la
rehabilitació de
riberes de
torrents
traspassat a la
xarxa a través
del Servei
d’Informació
Geogràfica de la
UIB.
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