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A CARTA EUROPEA DA AUGA 

1.- NON HAI VIDA SEN AUGA. ELA É UN ESTIMADO BEN, INDISPENSABLE PARA TÓDALAS ACTIVIDADES HUMANAS . 

2.- Os RECURSOS EN AUGA DOCE NON SON INESGOTABLES. É INDISPE SABLE PRESERVALOS, CONTROLALOS, E 

SE É POSIBLE INCREMENTALOS . 

3.- ALTERA-LA CALIDADE DA AUGA É PREXUDICA- LA VIDA DO HOME E DOS OUTROS SERES VIVENTES QUE 

DEPENDEN DELA. 

4. - A CALIDAD E DA AUGA DEBE SER PRESERVADA A UNS NIVEIS QUE ESTEAN ADAPTADOS Ó EUS USOS 

PREVISTOS E DEBE SATISFACER, FUNDAMENTALMENTE, AS ESIXENCIAS DA AÚDE PÚBLICA. 

5.- C ANDO A AUGA, DESPOIS DO SEU USO, SE DEVOLVE Ó MEDIO NATURAL, NON DEBE COMPROMETE-LAS 

UTILIZACIÓNS POSTERIORES, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, QUE SE PODEN TIRAR DELA. 

6.- 0 MANTEMENTO DUNHA CUBERTA VEXETAL AXEITADA, PREFERE TEME TE FORESTAL, É ESE CIAL PARA A 

CONSERVACIÓN DOS RECURSOS EN AUGA. 

7. - Os RECURSOS EN AUGA DEBEN SER OBXECTO DUN INVENTARIO . 

8. - A BOA XESTIÓN DA AUGA DEBE SER OBXECTO DUN PLAN ELABORADO POLAS AUTORIDADES COMPETENTES . 

9.- A SALVAGARDA DA AUGA SIGNIFICA UN ESFORZO CRECENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DE FORMACIÓ 

DE ESPECIALISTAS E DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 

10.- A AUGA É UN PATRIMONIO COMÚN, CUN VALOR QUE DEBE SER RECOÑECIDO POR TODOS . C ADA UN TEN A 

OBRIGA DE ECONOMIZALA E DE UTILIZALA CON SISO. 

11. - A XESTIÓN DOS RECURSOS EN AUGA DEBERÍA INSCRIBIRSE NO CAD RO DUNHA CONCA NATURAL ANTES QUE 

EN FRONTEIRAS ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS . 

E 12.- A AUGA NON TEN FRONTEIRAS. É UN RECURSO COMÚN QUE TEN NECESIDADE DUNHA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL. 

ESTA DECLARACIÓN FOI ASINADA O 6 DE MAIO DE 1968 POLO COMITÉ DE MI 1STRO DO Co SELLO DE E UROPA. 
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LIMIAR 

"Como a chuvia e a neve 
baixan do ceo e non volven alá 
senón despois de sacia-la terra ... " 

(Isaías, 55,10) 

Hai máis de dous mil cincocentos anos que o profeta Isaías sintetizaba coa fermosa sentencia 
que principia este libro a que, posiblemente, foi a primeira expresión escrita do ciclo da auga na 
natureza. Ne a amósase xa o sentido circular e de volta ás orixes que levan os camiños da auga 
entre o ceo e a terra, e nos que se atopa o cerne desta renovación constante que distingue a este 
recurso. O ciclo da auga converteuse co tempo no paradigma fundamental da Hidroloxía , 
constituíndo, aínda hoxe, o marco conceptual básico para calquera estudio sobre a auga. 

Coa chuvia principia o ciclo da auga, e con ela comeza tamén unha manchea de procesos que 
lle van imprimi-lo seu carácter máis xenuíno á paisaxe galega, xa que se esta se define, no funda
mental, por unha determinada conxunción de luz e cores, en Galicia vai se-lo resultado dun sol 
que se filtra polas brétemas e orballos e dunhas tonalidades onde as do mundo vexetal dominan 
tódalas perspectivas. Todo iso fálanos dunha paisaxe atlántica que nos emparenta coas fisterras de 
occidente, onde as augas da chuvia lle dan carácter ó clima de case tódolos meses do ano. Aínda 
así, a veciñanza con Portugal, onde, en feliz expresión de Orlando Ribeiro, o Atlántico e o Medi
terráneo se encontran, fai que as terras máis ó sur teñan unhas estiaxes onde loce ben o sol e os 
días de chuvia se arredan, e como consecuencia <liso, o millo e as videiras agraman sen dificulta
des. 

Esta auga, cando chega · á terra, vólvese nun dos bens máis a cariñados polos homes, que a 
procuran, gardan e aproveitan con siso e coidados. Os regos, que marcan os prados, recollen as 
augas que veñen de percorrer canles e represas que son o espello de mil pactos e compromisos, 
e cando chega, desexada e sempre defendida dos cobizosos, repártese cunha xenerosa fartura, 
que as máis das veces alaga e afoga as. terras baixas dos lameiros. Mais non sempre a auga chega 
como bendición do ceo: hai anos, e tempos do ano, en que cae con forza non esperada e as 
enxurradas levan por <liante terras e colleitas, e os prados e labradíos fican mancados polas feridas 
dunha erosión non tan allea como se pensa. 

A auga que non se evapora nin é zugada polas plantas ou se perde polas enxurradas, entra na 
terra onde, ou ben pode segui-lo camiño, fondo e descoñecido, que alimenta as fontes e mananciais, 
ou ben fluír moi preto da superficie, agachada, por uns camiños e vieiras que son coma un calco 
soterrado do chan que pisamos. Estas augas, as fondas e as máis superficiais, saen de novo ó día, 
xuntándose en fíos de auga, primeiro dubidosos, despois cativos e persistentes, e á fin construíndo 
o complexo ensarillado da rede fluvial galega. Unha rede que se pode articular en cinco grandes 
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sistemas: o cantábrico, o do arco ártabro, o atlántico, o da "raia seca,, e o do pai Miño, ese pastor de 
ríos que diría Iglesia Alvariño. Todos eles son como os eixes fundamentais da paisaxe galega, que 
se ordena dun xeito variado e harmónico nos vales e encostas que lle dan forma as concas fluviais. 
Só os homes, co seu afán de poñerlle portas ó vento, fixeron fronteiras cos ríos, cando eles o que 
fan realmente e crear espacios no seu arredor, que máis ben axudan a congregar e axunta-las 
xentes que a separalas. As rías, que foron concas fluviais nos seus tempos orixinais, manteñen 
aínda, a pesar de estar ocupadas polo mar, ese sentido converxente e integrador do espacio e dos 
homes, facendo do seu contorno unha das unidades de paisaxe máis específicas e orixinais de 
Galicia. 

Co industrialismo do dezanove xorden as primeiras intervencións dunha certa dureza na 
paixase fluvial e na beiramar galega. Os cativos encoros e peiraos dos primeiros tempos foron só 
o anticipo do xigantismo que se impuxo na política hidráulica <leste século, e hoxe, paisaxes coma 
as do vello Sil fican fondamente transformadas polo ensarillado de encoros que o marcan. Final
mente, a modernidade e as actividades que delas derivaron principiaron a influír sobre a calidade 
das augas, nas que, para moitos, se atopaba o sumidoiro universal para toda caste de lixos. 
Despois, os peixes foron desaparecendo, a limpeza e transparencia das augas fuxiron dela e, sobre 
todo, as análises amosaban que, ben polo poboamento, por determinadas industrias ou polos 
traballos civís , as augas de Galicia deixaban de se-lo paraíso de pureza que se Hes supoñía. 

Estes e outros problemas e consideracións deron orixe a numerosos estudios sobre a auga en 
Galicia, que principian a ofrecer xa un volume e entidade abondas como para deterse neles, 
examinalos e discutilos con vagar, e a partir desa reflexión, suxerir novos ou correxi-los tradicionais 
camiños da investigación. A ciencia avanza sempre por saltos cualitativos que teñen como alicerces 
unha fase previa, cuantitativa, de acumulación de coñecementos fragmentarios e parciais . Parece, 
pois, chegado o momento en que este amoreamento de coñecementos sobre a auga en Galicia dea 
paso xa a pulo cualitativo que pode xurdir, sen dúbidas, da reflexión e análise dos mesmos. E 
aí t mo , logo, a orixe e xustificación <leste libro, que para algúns podería quizais semellar desme-

id n u propósito, xa que a época das enciclopedias hai tempo que ficou esquecida. De 
t "dala man iras, no noso entender, aínda que o gusto polas grandes sínteses sobre campos 
inm nso do sab r, ó xeito do Cosmos de Humboldt ou L'Encyclopédie de Diderot, xa pasou, a 
ituación actual da ciencia en áreas máis cativas do coñecemento está pedindo con forza unha 

nova converxencia e simplicidade de pensamento, que poña orde, e unha certa claridade, na 
inmensa profusión de traballos científicos (estimados en máis dun millón o ano) que a intensa 
especialización dos últimos decenios nos deparou. Para facilitar estas reflexións pode ser de gran
de utilidade o xuntar nun «Corpus,, impreso o máis salientable dun determinado campo de 
coñecemento, e os estudios de hidroloxía poden ser, quizais, dos máis indicados para levar adiante 
esta experiencia, pois o carácter fondamente interrelacionado de tódolos procesos que atinxen 
tanto a cantidade como a calidade da auga ( velaí de novo o ciclo da auga), así o demandarían. 

O modelo que se tivo <liante para a concepción <leste libro foi The Water Encyclopedia (1990)1, 
aínda que houbo que ter moi en conta as peculiaridades da investigación hidrolóxica en Galicia. 
Igual que nesa publicación, os datos en forma de táboas ou mapas van se-lo cerne do seu contido, 
mais a diferencia daquela, todos van levar unha parte temática que introduza os conceptos esenciais 
(o lector do libro pode non ser sempre un especialista) que xustifique algunhas cuestións 
metodolóxicas ou que faga unha mínima discusión dos datos. Por outra banda, non tódolos cam
pos da hidroloxía galega van poder ser tratados coa mesma extensión e intensidade, xa que o 
desigual desenvolvemento <lestes estudios na nosa Comunidade vai impedilo. Por iso, uns .datos 

1 LEEDE , F. van der, TROISE, F.L., TODD, D.K. 0990): Tbe Water Enciclopedy. 2nd. Lewis Publ. Chelsea, MI. 
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faltarán, outros figurarán sinxelamente como anexos, mentres que algúns, os menos, recibirán un 
tratamento denso e cumprido: así é a realidade dos nosos coñecementos hidrolóxicos. 

Finalmente, non se quixo deixar de facer referencia neste libro a aqueles aspectos da auga 
que tiñan que ver coa nosa cultura espiritual. Despois de todo, e aínda que para os galegos a auga 
poida ser un importante recurso con cobizadas implicacións económicas, non deixa de ser tamén 
un referente simbólico de primeira magnitude, e así as relacións que teñen os habitantes dunha 
parroquia coa fonte da que beben ou do manancial coque sandan doenzas certas ou imaxinadas, 
sobardan con moito o meramente instrumental, pasando a encher unha boa parte dos seus máis 
íntimos devezos culturais. Con elas realízase unha certa comuñón coa nai-terra que as prové e 
alimenta. ¿Que son senón as fontes santas das que tan vizosa se atopa a nosa xeografía ou esa 
manchea de tradicións que as arrodean? O Consello de Cultura non podía atopar mellor pluma 
para falar <lestes temas que a de Don Antonio Fraguas, home que dedicou o mellor da súa vida a 
traballar no noso folclore, e con iso desexábase tamén contribuír a poñer en práctica unha das 
arelas máis fondas desta Institución, como é a de establecer canles para o diálogo entre as "dúas 
culturas,, -a das ciencias e a das letras- e así axudar a rachar esa vella dicotomía, e poñer un pouco 
máis preto de nós o difícil ideal dun pensamento e unha linguaxe común. 

Francisco Díaz-Fierros Viqueira 
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A MITOLOXÍA DA AUGA 

ANTONIO FRAGUAS FRAGUAS 





AS FONTES E A AUGA 

O grandísimo valor da auga fai as fontes santas, lugares cristianizados pero denantes augas 
bebidas para dar sabedoría coma a que agromou debaixo das raíces dun carballo, e nesa fonte 
inspirábase a sacerdotisa para explica-los oráculos. É posible que, sen explicar oráculos, en Lugo 
houbese algunha fonte sagrada como era sagrado o bosque. Esa é a orixe do nome Lugo, bosque 
sagrado. 

Os versos de Cabanillas e os romances da mañá de San Xoán inician esta páxina co misterio 
máis ou menos profundo que rodea o lugar da fonte onde van colle-la flor da auga na mañá de San 
Xoán. 

1Ágoa homilde, ágoa irmán, 
ágoa chea de gracia, de dozura e beleza 
¡ágoa maina, ágoa san, 
que eres toda limpeza, 
craridade e saúde, 
e f artura de pan, 
que eres toda virtude 
contra o aire do sapo e ferrón do alacrán, 
a pezoña da cobra e a dentada do can/ 

1Ágoa boa que prega, que ri e que canta 
antre todas as causas eres bendita e santa/ 
E dos homes e dos vermes, este mundo emporcado 
este berce de dor. 
E dos anxos e os limpos ese ceo azuado 
a divina seara 
onde trunf a o amor 
a ágoa boa, a ágoa humilde e ágoa erara, 
e do Noso Señor. 
Nas adoas de orballo de locente feitizo 
nos pelouros saltóns do pedrizo, 
nos cristás de xiada 
no milagre de choiva, 
na folerpa de neve, bordada 
como encaixe de noiva, 
na f olerpa de neve, tecida 
como velo de freira, 
barbullada nas fontes da vida, 
lanza! mensaxeira 
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das outras rexiós, 
a ágoa homilde, mainiña, rideira 
chega sempre mandada de Dios. 

Agoíña milagreira 
nas pedras saloucante, nos regos rexoubeira 
bulidora no monte, repousada no val 
¡dáme a túa homildade, 
éncheme de craridade 
límpame de todo mal/ 

Misterio sobre misterio, son as sete ou nove fontes, e o resío na herbiña fina da pouleira, e 
agora é preciso colle-la flor da auga, a flor que non é flor, é coma a flor da fariña, é a auga da parte 
superior, a capa primeira da fonte de arqueta, e vai por ela a princesa. 

Mañanciña de San Xoán 
cando o sol alboreaba 
a Virxe Santa María 
dos altos ceos baixaba 
un rama/liño de frotes 
i-o libro onde rezaba, 
chegou onde a fonte clara 
e botando a bendición 
des ta maneira f alaba: 
-Dichosiña da doncela 
que colla dafrol da i-auga. 
Oíuna afilia do Reí 
dende o pazo onde estaba, 
si de presa se vestira 
máis de presa se calzara 
e pra chegar onda a Vir.xe 
máis de presa camiñaba. 
-Señora son a doncela 
que collerá a frol da i-auga 
xarriña traio de vidro 
vos ma daredes de prata. 
A filia do Reí entón 
vai catar a frol da i-auga 
mete a xerriña de vidro 
e saca toda dourada! 
-Quén podrá sel-a señora 
que estas maravillas f aga? 
Son a Vir.xe, miña filia, 
Son a Virxe Soberana. 
-Si a Virxe sodes, Señora 
contestade a esta palabra 
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si teño de ser solteira, 
ou teño de ser casada. 
-Casadiña, miña filia, 
e máis ben afertunada, 
casadiña con tres filias 
todos tres terán espada. 
A nena chea de gozo 
cae no chan desmaiada, 
tócalle a Vir.xe Maria 
co rama/liño na cara 
i-a filia do Reí acorda 
e acorda na súa cama. 

No romance de "A frol da i-auga,, , lembramos parte do seu relato. 

Mañanciña de San Xoán 
mañanciña a máis garrida 
que baila o sol cando nace 
e ri cando morreo día. 
Onde vai Nosa Señora, 
onde vai Santa Maria? 
Vai cara a banda da ria . 
Que diz, a Vir.xen, que diz 
que dice Santa Maria? 
Cal será a meniña, cal, 
que colla a frol da auga fria? 
Non será dama, nin deuda 
que será a princesa Aldina, 
a princesa namorada 
filia do rey de Galicia. 
Non hai outra coma eta 
tanfeitiña e tan bonita. 
Co aqueles seus olios eraras · 
da cor da i-auga da ria. 
Soio ti, Aldina, serás 
que leve afro! da augafria. 

¡E a princesa! ¡Dio/a garde! 
era a moi garrida Albina 
que vai día de San Xoán 
catar afro! da augafria . 

Pola noite hai que tomar certas precaucións coa auga. Na miña infancia cando se ía beber e 
se tiña unha luz acesa na man -candil , farol ou unha vela-, alguén debía termar dela mentres se 
bebía dun tanguerolo de auga porque non é bo beber cunha luz na man. 

Encargábanme que se de noite ía beber, que movese ben a auga porque esta dorme e debe
mos espertala. 
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Cando se beba polo día, para que a auga non faga mal por mor da súa frialdade, méteselle un 
tizón ardendo sen deterse para que non colla o sabor á madeira. 

Non se bebe auga parada, e para poder beber na noite pódese colle-la auga coas mans for
mando cunea, poñendo unha folla na canle para ter comodidade e directamente cos beizos. 

As augas das fontes, moitas veces por estar preto dos poboados, son utilizadas para as nece
sidades do fogar e forman o chamado viveiro dunha casa ou fonte do lugar. O gran cambio levou 
as augas ós fogares por traídas individuais ou colectivas. 

Hai que ter sempre en conta o <lito: "non se pode dicir nunca desta auga non beberei,, . 

Na loita auga e viño sempre prefiren as cantigas o viño só: 

Bota viño taberneiro 
sin auga si pode ser 
que a i-auga dáme arrepíos 
e non poido beber. 

É mellor aínda o rogo de beber viño porque non pode beber auga: 

Dáme viño, dáme viño 
auga non cha podo ver; 
sonche desta condición 
con eta hei de morrer. 

En moitos santuarios a fonte ten culleres. Aínda lembrámo-las culleres de ferro dalgunhas fontes 
qu ag ra n substituídas por outras de plástico. 

A beizón das augas. Un <lito sentencia a desconfianza con esta expresión: "que ruindade ten 
a auga que a bendicen". 

A beizón faise na igrexa e denantes facíase o Sábado Santo pola mañá. Ademais da pía bau
tismal, o crego lía varias oracións. Na pía bautismal dicía: "¡Sexa fonte viva, auga rexeneradora, ola 
que purifique, para que todos co baño desta auga saudable e por virtude do Espírito Santo, consi
gan a gracia dunha perfecta limpeza de pecado,,. 

Engade·outra oración: "Estas augas naturais, bendicídeas coa vosa palabra, para que se laven 
os corpos, sexan tamén eficaces para que polo seu medio sexan purificadas as almas". 

Para que tódolos veciños a levasen para os seus usos había varias caldeiras de cobre cheas de 
auga. O cura, despois de bendici-lo lume, o cirio e a pía do bautismo independente no baptisterio, 
bendicíaas e logo repartíaas el mesmo entre os veciños, que levaban para a casa o suficiente para 
bendicir animais e leiras. Nas leiras, facendo uns asperxes, dicíase ó mesmo tempo: 

Sapos e ratos 
bruxas e meigas 
fóra das miñas veigas. 

Esta era a auga da Pascua, pero había aínda a dalgúns santuarios porque se considera con 
beizón todo o día. Así, en Santiago, repartían a auga na capela do Apóstolo que hai na rúa do 
Franco. Tamén na capela de Vista Alegre e na igrexa de Belvís (aquí aínda a levan). Ademais había 
a auga de San Ignacio. A xente tíñalle respecto á auga que levaba e confiaba nos seus remedios. 

Moitas veces bendícese a fonte por un día co motivo de celebrar na aldea unha festa especial, 
coma o remate dunha misión relixiosa. 
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A auga defende o home dende o nacemento ata a morte. Cando nace, durante o primeiro 
baño, hai que dicirlle: 

coa auga do cu lávoche a cara 
para que Deus che quite as malas f adas; 

ou tamén: 

para que Deus te libre dunha mala f ada; 

e outra fórmula: 

Boas augas te laven 
e boasfadas tefaden. 

Na hora da morte, e mentres está o corpo presente, bótase da auga bendita que hai nunha 
taza cun ramiño de oliveira que foi a igrexa no ramo. E despois lévase no mesmo puño auga da pía 
da igrexa e bótase sobre a sepultura, cousa que ternos visto en moitos sitios e que comenta Noriega 
en Calvos de Randín. 

E que si en Calvos de frío 
marre) non lle han faltar bágoasl 
y -auga bendita) pías maus 
sobr ) as cavas derraman. 

Valladares amosa a cantiga na que a muller non usa a fórmula , o que nos amosa o seu uso en 
moitos lugares, quizais foi xeral en toda Galicia: 

Debaixo da sepultura 
podrece o ben que eu amei 
¡e ne la d )auga bendita 
siquera pinga botei. 

A que sente a falta do seu home, esa vai chorar sobre a lousa que cobre a sepultura: 

Debaixo da sepultura 
podrece o ben que eu amei 
neta como auga bendita 
a dos meus ollas botei. 

Auga, ou agua, que das dúas maneiras se chama, é o líquido que estimou o home desde os 
primeiros momentos da aparición da humanidade. Ten para ela amor e moitas veces unha venera
ción no mar, nos lagos, ríos , mananciais , illós e fontes da chuvia e da neve. 
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REGAS E MUÍÑOS 

Aprovéitanse as augas para regadío. As augas da chuvia son máis estimadas cando os camiños 
se enchen dos excrementos dos animais e se forman os mellores zurros para os agros. 

A utilización dos regadíos pode ser servicio de prados ou millo e outras plantas que poden 
necesitalo. O sistema máis sinxelo pode ser de privilexio e distribución de regadores. Coñecémo
lo sistema de regadíos na parroquia de Loureiro de Cotobade onde os prados da igrexa tiñan para 
eles unha parte da auga do regueiro e da fonte que baixa polo lugar. O repartimento faise nunha 
pía na que entra toda a auga, a partir dun determinado volume atinxido, fanse os canos de saída, 
todos ó mesmo nivel e dispostos conforme á partición: se for por metade, dous para unha parte e 
dous para a outra, pero pode ser diferente a distribución. Así, poden ser tres partes para o lugar e 
dúas para o señorío, ou catro para o lugar e dous para o señorío. O que aínda se ve, pero sen uso, 
ten tres canos: un para a igrexa e dous para os regadores. A saída cae en forma de fonte e vai 
separada por un muro baixo de canalización; a de señorío vai para os agros a gusto dos don os. Se 
non precisan a auga poden prescindir dela por medio de aliviadeiros na súa presa ou cerrando a 
saída da pía que fai o repartimento. Aínda se conserva a estructura no igrexario de Loureiro de 
Cotobade (Pontevedra). 

A parte que sae para o lugar, ou calquera outra que teña a parroquia, pode ser de quita, 
requita, ou estar a auga partida. Para regadío de millos lévase por horas do día e da noite. Réxese 
por un repartimento feíto sobre a extensión de terra que se rega. O regante ten que distribuí-la 
auga pola leira guiando a auga pé a pé para que o repartimento no tempo que corresponde atinxa 
a extensión sementada. 

Velaquí como se expresa a moza que vai regar: 

Déixame ir que levo presa 
vou coa ágoa de regar; 
éche mañán día santo 
f ala remos de vagar. 

E a que xunta auga de varios regatos, e pode ter varios pozos de centra-la auga para determi
nadas zonas do regadío: 

Déixame pasar que vou 
pota ágoa de regar; 
ágoa de moitos regueiros 
é mui mala de xuntar. 

A auga para regar pode levarse por unha presa dende o río, ou varios regueiros, ou varios 
illós, e percorrer distancias considerables, construíndo pequenos túneles, e tamén pequenos acue
ductos para salvar camiños profundos, os acueductos poden ser de madeira e para cruzar unha 
estrada o cano sifón. Hai que procurar leva-la presa xeral pola parte superior das leiras, e así cada 
regante fai un caneiro na presa xeral e unha presa secundaria con pequenas quenllas, os chamados 
cortes, que son os vertedoiros que dispoñen a ordenación do regadío no prado. 

Na quita requita bótase a auga para unha leira e outro propietario pode tomala para el. Se se 
atopan dous poden partila en dúas partes iguais. Para regar mellor vaise tornar durante a noite. 

Nas augas partidas, cada un ten o seu día e as súas horas. A partilla faise conforme ás extensións 
de cada posuidor. 
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Risco conta como fan en certos lugares de Ourense. Hai un individuo que vai dirixi-lo 
repartimento das augas: "Chegado o tempo, o Alevadeiro, ou levador da auga , abre unha presa que 
pra íso xa se atopa construída e queda sangrado o río e a levada (acequia ou conducto descuberto 
por onde corre a auga) chea de auga pra ser distribuída entre os regadores ou levadeiros , os cales , 
colocados cada un na cabeceira da leira agardan que o alevadeiro poña francas as tornas. Á hora 
señalada pasa a auga máis adiante, abríndose outras novas dos regadores que esperan o turno de 
regar, e cando iste pasa a outra zona, o alevadeiro a son de campana tanxida, buguina, ou voz 
humán, anuncia o paso da auga". 

En Arbo tamén hai sistema propio. Os propietarios nomean dous individuos encargados da 
custodia da auga e de facela chegar a tódalas leiras que teñen regadío na zona. O chamado "lavador,, 
axustábase na mañá de San Pedro na capela ó saír da· misa maior. As ordes de cambio dos regadores· 
dábanas a viva voz ou coa buguina. 

Hai unha hora para comezar no principio ou no remate do día. En moitos lugares úsase un 
fío. Cando non se distingue a cor considérase que anoiteceu e comeza a vez da noite; cando se vai 
distinguindo outra vez convense que comezou o novo día, e é neste momento cando principia a 
súa quenda. Isto faise cando se rega por día e noite. 

Nas parroquias de Barcela e Cabeiras iníciase o día co sinal chamado "blanca", que son as tres 
polo sol, porque é cando comeza a se distinguir nunha moeda de prata a lenda e a figura do escu
do. As augas partidas que van coas terras cámbianse co dono. A auga é un tesauro e como tal a 
valoran os que a rouban. 

Nas de quita e requita hai que aproveita-los momentos en que podes ter máis tempo a auga 
no agro . Por iso se pide un tempo para ir bota-la auga: 

Déixame ir que lago veño 
déixame ir bota-la auga 
a unha cortiña que teño. 

Son especiais as augas dos muíños. Un encoro no río ou derivación do regueiro lévase por 
unha presa ata preto do muíño e por medio dun cubo, unha canle ou un pequeno encoro, a auga 
vai ó rodicio e fai mover, fai anaa-lo muíño. O poeta Crecente Vega dedícalle un canto ó muíño no 
que lle di: 

Tés sede Jera, 
Jame de can 
larpeiro de auga 
larpeiro de pan. 

A auga para os muíños ten certos privilexios, deixando algúns prados sen auga para que poidan 
moe-los muíños no verán. Porque no inverno sobran as augas. Na cantiga popular destaca a falta 
das augas: 

Os muíños de Vilaencosta 
dous pintores anumeran; 
millar Jora augas levaran 
para que no vran moeran.1 

1 Hai que ter presente sempre a gran verdade: "con augas pasadas non moen muíños". 
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A CHUVIA 

É a chuvia un fenómeno atmosférico e pode coñecerse a súa chegada pola néboa sobre un 
monte: "néboa no Courego, chuvia en Carballedo". O cantigueiro presenta a disposición do Pico 

acro: 

A chover; vai de seguro 
que o Pico Sagro pón touca. 
Leva) meniña) a facenda 
que a chuvia non será pouca. 

Outro sinal é a presencia dun arco da vella despois do mediodía, xa o manifesta o refrán: 
"arco da vella á tarde non vén de balde, se non trae chuvia traerá aire". 

Hai moitas clases de chuvia; a máis finiña é o cerceno) que é moi boa porque cae paseniñamente 
O poeta don Eladio Rodríguez mide o seu caudal con estes versos: 

Que mansiña) que miuda! 
¡Que mansiña) que miuda cae a agua! 
Non se sabe si é que sobe 
nin se sabe mesmamente si é que baixa! 

En Santiago de Compostela esa chuvia chamábase "calabobos", que xa non cae dende hai 
bastantes anos . É o chover miúdo que Rosalía contemplaba nas veigas das marxes do Ulla, e óllase 
a í como un misterioso chover: 

Misteriosa regadeira 
fino orballo no chan pausa 
con feitiña curvadeira 
remollando na ribeira 
frol por frol) chousa por chousa. 

Semellando leve gasa 
que sotil o vento move 
en frotantes ondas pasa 
refrescando canto abrasa 
o que o sol ardente cobre. 

Así era estimada polo repartimento que na caída fai, molla e logo seca. 

As augas que teñen encoros especiais son as que se reciben nas pías bautismais que están 
fóra da igrexa porque se reformou o baptisterio e púxose de mármore a pía que era de pedra. 

AS LAGOAS 

Son moitas as cidades asolagadas, en que se verificou o misterioso afundimento e seguen 
dando mostra da súa vida no toque das campás, o canto dos galos e a visión de dexerga-las torres 
do campanario da igrexa. 
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Entre as cidades e vilas resume Monteagudo as seguintes: 

O Fea! Grande, (Candales, Montoxo, A Coruña). Unha chaira entre picos, co seu pozo de Feal. 

Lagoa de Rega (Pantín, Valdoviño). Aquí encóntrase a cidade de Lucerna. 

O Roxal entre Xubia e Neda, coa cidade somerxida de Valverde ou Troia. Murguía sitúa nun 
monte, o Ancos, onde algúns sitúan, ó parecer equivocados, a Libunca de Ptolomeo. 

Lagoa de Doniños (Ferrol) na que apareceu unha punta de frecha, e na lagoa está a cidade de 
Valverde. 

A lenda da antiga Coruña, onde se atopa unha cidade asolagada na enseada do Orzán. Aquí 
moita xente distinguía as cruces das igrexas e o toque dos sinos. 

Lagoa de Alcaián (Seavia, Coristanco), aquí está soterrada baixo as augas a vila de Alcaián, 
porque cando viñeron Deus e San Pedro pedindo esmola, os veciños encirráronlle-los cans. Entón 
díxolle Deus a San Pedro: «Adiós, vila de Alcaián que tamén me encirráche-los cans». A xente conta 
que nun punto no leste da Braña hai un pozo duns tres metros de ancho e dezasete adivais de 
fondo, que era onde estaba a vila. Aínda contan que ás 12 da noite se oen canta-los galos a noite 
de Nadal. 

No pequeno regueiro que sae da lagoa e forma o río Xallas, nun sitio denominado Porto Xeixo, 
no oeste da aldea de Abelenda, parroquia de Seavia, a douscentos metros ó sudoeste fóra da lagoa, 
apareceron no leito do río as catro lanzas "que constitúen un dos conxuntos de pezas do Bronce 
final máis fermosas e de técnica máis perfecta .. , escribe Monteagudo, que estudiou e ilustrou con 
debuxos o traballo. 

Hai tamén cidades asolagadas en praias coma a de Vilaverde, cidade asolagada no areal de 
Traba, fronte a Camelle. 

En Muxía hai outra cidade Vilaverde ou Va/verde que pode se-la cidade da Figueira que os 
mariñeiros din que está no mar ó pé do Corpiño de Chorente. 

Cidade asolagada de Dugium (Duio), preto de Fisterra, onde se atopan moitos restos. 

Pozo Limideiro (Limideiro, Brandomil, Zas). O pozo está rodeado por moreas de terra de cando 
se sacou o mineral do pozo, que era xeixo aurífero. Teñen aparecido restos curiosos. 

Santa Columba de Camota. Lagoa xunto á praia con lenda de cidade asolagada. 

Jlla San Bartolomeu (A Batquiña, Barro, Noia). Cidade ó pé, sepultada polo mar. Nas mareas 
vivas percíbese debaixo a cidade. 

San Xoán de Ferreiros. A Barcala. Pequena lagoa onde din que se afundiu a Vila de Ferreiros. 

Lagoa de Carregal. Aquí témo-la lenda recollida hai anos por nós. Cando pasaba Nosa Señora 
estaba no Bretal e os homes blasfemaban. Nosa Señora, incomodada, dixo: "non quero VER TAL )J 

e o pobo foi asolagado. Hai restos de industrias humanas ata Cabo de Cruz. 

En Lugo, cidade asolagada de Estabañón ou Lebañón (Lagoa de Carrucedo, praia de Area, 
Faro, Viveiro). A lenda conta que vivían pescadores e pasou Noso Señor; pediu esmola a un zapateiro 
e este tiroulle unha subela. Entón Noso Señor dixo: "Arrevírate vila co de abaixo para arriba». As 
xentes oen toca-las campás. 

Cidade de Reiriz(Serrapio, Mondoñedo). Afundida por un "máxico". 

Montouto. Mondoñedo, no Cadramón e Xistral; a lagoa onde está "Vila da Veiga do Real". 

Boedo de San Xoán de Lagostelle (Guitiriz). A Sagrada Familia pide esmola .e o zapateiro tíralle 
unha forma ó Neno. Deulle pousada unha muller pobre, pero como non ten que comer, a Virxe 
mándalle amasar borralla, da que sae un pan; e Nosa Señora díxolle "próbea, señora, isto é tan 
verdade que é torta cocida e de trigo, como que a cidade de Boedo está asolagada. Por un malo, 
Deus destrúe un pobo". Escoitábanse moitos ruídos , ata que un crego que veu ás augas "ligouno" 
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e desapareceron os barullos. Entre as causas que se encontraran figuran campás e aínda hai un 
sitio chamado "O Pozo da Campana». 

Os Corbeiros (Mirade, Friol). A cidade era Curbe, situada en Brañas de Parga ou Braña Vella. 

En Ourense o Lago en Maside. Formada con montóns de terra ó seu redor, terra de obtención 
mineral. Din que está unha cidade ou vila de Lago, e formouse por non atender con pan a Sagrada 
Familia . E castigouno co <lito "Lago, te sulago con lo de arriba para bajo". 

A lagoa de Ante/a, de se-la lagoa máis grande de auga doce, pasou a ser un pequeno recuncho 
despois de ser transformada en terras de cultivo. A lenda sitúa alí a cidade de Antioquía. Aquí 
téñense encontrado obxectos moi diferentes: vigas, unha piragua, enlousados que estudiou Conde 
Valvís . Da lagoa sae o Limia ou Lethes, o río do esquecemento. 

En Pontevedra a de Carregal (Dimo, Catoira), onde Murguía supón unha poboación lacustre. 

Máis curiosa é a Lagoa Sacra da Estrada. Nas terras montesías, preto do monte de San Sebastián, 
"entre Olives e Seoane de Forcarei -traducimos do libro de don Pedro Varela La Estrada- alá na 
altura do monte, está a 'Lagona Sacra', que consiste nunha lagoa moi notable, duns vinte ferrados 
de extensión, presenta_ndo en todo o seu perímetro vestixio de amurallamento. Cóntase que se 
librou nas súas inmediacións unha gran batalla e que os mortos foron arroxados ó lago; por iso a 
amurallaron despois, para ev{tar profanacións; e denomínano 'Lagona' , ou 'Laguna Sacra'. No inverno 
críanse alí moitos patos». Yarda, Pedro (1923): La Estrada. Bouza Brey publica La Laguna Sagrada 
del monte de Olives. Non sabemos se a ermida do Santo terá algo que ver co culto máis misterioso 
na Lagoa Sacra. 

FONTES SANTAS E NAMORADEIRAS 

A fonte é un dos temas amorosos que trae o seu misterio dende os poetas dos Cancioneiros. 

A fonte da que se serven os veciños é o viveiro, e a ela van por auga ou van asearse e tamén 
lavar un pano ou máis roupa, se ten pía con lavadoiro. 

Pero ademais , é lugar onde as mozas falan cos mozos, troulean ou comezan os namoros. 
Calquera pretendente que queira falar cunha moza por primeira vez espera preto da_ fonte, e cando 
veña a mociña, o pretendente ofrécese para lle axudar a ergue-la sella2

• A resposta pode ter moitas 
fórmulas: un non categórico, un non florido , un si discreto, e un si con certo donaire, como se 
usaba en Vilardevós, en Ourense. Non vale presumir <liante das mozas na fonte, porque elas de
fenderán ou censurarán a quen teñan que censurar. E así lle pasa a este presumido ben xulgado 
polas auguistas: 

Gábaste de señorito, 
podes perder o costume, 
que xa che a/cuñan na fonte 
pouco fume e moito Jume. 

Hai moza que vai e vén cantando. 

Cantas cando vas prá fonte 
e cantas cando vés dela, 
cantas de día e de noite, 

• 1 • 
vaia moza cantareira. 

2 Como sucedía na fonte de Vilardevós, como conta Silvio Santiago na súa obra titulada así: Vilardevós. 

20 



Nas fontes das cidades é onde a espera para enche-la sella daba ocasión a longos e continuos 
parrafeos. 

As fontes dos santuarios, onde se colle auga e se lavan os panos para pasar pola imaxe e logo 
pola cara do que visita o santuario, e a seguido poñelos a secar. 

Os poetas dos cancioneiros usaron as fontes para os namoros. Podemos tomar como exemplo 
a Pero Meogo nun poema en que os namorados dan cita de amor na fonte onde van bebe-los 
cervos: 

Por muy fremosa, que sanhuda estou 
a meu amigo que me demandou 
que ofoss'eu veer 
a la font 'u os cervos van bever. 

A rapaza vaise lavará fonte, e o amante vén por alí, personificado no cervo: 

Vai lavar cabe/os 
na fria fontana, 
passa seu amigo 
que a muit' amava. 
Leda dos amores, 
dos amores leda. 
Passa seu amigo 
que lhi ben quería, 
o cervo do monte 
á auga volvía. 
Leda dos amores, 
dos amores leda. 
Passa seu amigo 
que a muit' amava, 
o cervo do monte 
volvía á augua. 
Leda dos amores, 
dos amores leda. 

Non deixa de ser festeira e rompe a saia: 

Postes filha, e no baylar 
e rompestes h~ o brial. 
Poys o namorado y ven 
esta fonte seguídea ben 
poys o namorado y ven. 

Pero a estadía ó pé da fonte faise longa e a tardanza require unha explicación. Ela dáa, pero 
mente e a nai faille ve-la mentira: 
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Tardey, mha madre, nafontanafria 
ce-roas do monte á auga volvían. 
Os amores ey. 
Tardey, mha madre, nafriafontana, 
ceruos do monte volvían á auga. 
Os amores ey. 
Mentir mha filha mentir por amigo, 
nunca vi ceruo que volvese ó rio. 
Os amores cy. 

Mentir mha filha, mentir por amado, 
nunca vi ceruo que volvese ó alto. 
Os amores ey.3 

Poderiamos seguir citando composicións e traer máis, como Martín Codax e Meendiño, para 
gozar do mar e da ermida de San Simón, onde o poeta se ve cercado polas ondas sen ter barqueiro 
nin remador. 

Rosalía lembra a fonte onde bebía: 

Inda vexo onde xogaba 
cas meniñas que eu quería, 
o enxidiño onde folgaba 
os rosales que coidaba 
i-a fontiña onde bebía. 

N n podemos esquece-las augas lustrais que o poeta Eladio Rodríguez lembra en sonoros 
v r o . Van con nós por todo o mundo e durante a vida as augas lustrais que van de día e de noite 
apagando a nosa sede como recollen os versos do poeta ribeirán, augas que son fonte na nosa 
vida: 

Teño no peito unha agachada fonte 
que deita as augas do mañán e ante. 
As augas milagreiras da lembranza 
que son o desatento e son a esperanza/ 
augas pra nós bieitas e lustrales 
que curan tódol-os galegas males. 
E nos levan e limpan de pecado 
do poruir, do presente e do pasado. 

Esta fonte misteriosa que vai e vén con cada un sen medir caudal, nin limpa-la canle, e son 
sempre do ben e tamén dos males: 

3 Aínda hoxe témo-la cantiga popular: 

Maruxiña vai na f onte 
moito tarda que non vén; 
ou rompeu o cantariño 
ou moitos amores ten. 
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augas eternamente cristaíñas 
criadoras de frores e de espiñas. 

Hai unha fonte de sorprendente beleza que fai oferta da súa auga ó visitante: 

Pontevedra é boa vila 
dá de beber a quen pasa 
a fonte na Ferrería 
San Bartolomeu na plaza. 

Tamén a Coruña ten a fonte do Pilar: 

Auga do Pilar da Coruña 
auga de lindo bebe0 
a que ten amores lonxe) 
máis lle valera nos ter. 

Non son soamente as cidades as que teñen lembranzas das fontes; tamén teñen as vilas a súa 
fonte, como Pontecaldelas; e a mesma fonte, obra do mestre canteiro Manuel González, que a fixo 
por orde do concello que presidía don Xoán M. Orxe, ten agora esta indicación: 

A auguiña desta fonte 
moita sediña calmou 
e nos cen anos que leva 
moita cariña lavou. 

Pode se-la fonte a que dá nome ó lugar, como A Fonsagrada. A orixe do seu nome é a razón 
dun milagre. Vivía nunha casa da xurisdicción de Burón unha muller pobre cun fillo. Un serán de 
nevisca, xa á noitiña, pediulle j:>ousada un peregrino. A muller ía facer un boliño e díxolle ó pere-
. grino que non tiña máis fariña ca aquela e que non tiña leite. O peregrino díxolle que o cocese no 
forno. Cando estaba cocido era un molete grande que case non saía pola porta do forno. Mandouna 
buscar unha xerra grande de auga á fonte e puxo a xerra enriba da mesa e cando foi colle-la xerra 
de auga era leite, e o peregrino xa marchara. Era o apóstolo Santiago que viña de peregrino e por 
iso se ·coñece a vila co nome da Fonsagrada. 

A lenda aparece en moitos santuarios. En Porto do Son venérase o San Vicente. Alí hai tres 
lugares que son as zancadas do santo: sae da Ponte Santa, pon o pé na Fontiña e o terceiro na 
Igrexa. 

Na capela de Ribosieira hai tres cruces que ven outras tres. A fonte sae de debaixo do cemiterio 
e as xentes que veñen á misa solemne mollan o pano na fonte, pásano pola cara e seguidamente 
póñeno a secar. 

Santuario de moita xente é o de San Andrés de Teixido. Van ofrecidos en penitencia a pan e 
auga. No cantigueiro ademais da herba de namorar figura a oferta para cons~gui-lo casamento: 

Ofrecinme a pan e auga 
a San Andrés de Teixido. 
Quixera) bendito santo) 
me deses logo marido. 
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Cando estás no San Andrés terás que ir beberá fonte dos tres canos, e podes bota-las frangullas 
de pan para saber se casarás logo ou non, segundo penses se nadan ou se se afunden. Podes facer 
tamén outra pregunta que non teña máis que <lúas respostas, do si ou do non, que indica nadando 
ou afondando. O meu consello é que bebas e non preguntes. 

Quizais as frangullas de pan sexan restos de ofrendas de pan á fonte, que se transforma en 
adiviña. Tal oferta entra nas que censura San Martiño. 

Dos santuarios cargados de máis lenda témo-lo de Santa Mariña en Ourense, na freguesía de 
Santa Mariña das Augas Santas. Trátase dunha santa galega, nacida na lendaria cidade de Antioquía 
da Limia. Orfa desde moi nena, criouna unha muller cristiá; a rapaza, moi fermosa, era cristiá e 
gardaba o gando ó mesmo tempo que fiaba . Viuna o prefecto romano Olibrio, perseguidor dos 
cristiáns, e namorouse dela; pero ó ser cristiá foi un inimigo que a mandou matar e despois de 
librarse milagrosamente de varios tormentos e perigos de morte a que foi sometida, mandou que 
lle cortasen a cabeza. Cortáronlla, e a cabeza ó caer deu tres golpes no chane naceron tres fontes 
que aínda agora teñen auga. Hai no lugar unha serie de pedras con ocos que se enchen de auga 
moi estimada dos que van ó santuario. Beben, lávanse e levan para a casa auga da Santa, para 
atende-la doenza de oídos e outros males. No altar da Santa hai exvotos por milagres de curacións, 
incluso levan terra que devolven en bolsas. O lugar coñecido polo forno onde quixeron queima
la santa, sexa o que for, ten recibido culto desde a época celta ata os nosos días. 

No santuario das Ermidas ou da Ponte Santa, na parroquia de Santiago de Antas (A Lama, 
Pontevedra), son moi estimadas as augas que dan nome ó santuario. Así contan como e onde 
apareceu a Virxe: 

Na metade deste monte 
a Virxe Santa apareceo 
ó ladiño destafonte. 

Hai nov fontes, número importante nos impares de por si valioso. Hai algunha que cura os 
ídos: 

Os oídos con xordiña 
con esta auga 
cúranse axiña. 

E noutra cúranse os ollos con auga na mañá de San Xoán: 

Se os teus olios teñen mal 
ven lava los nesta f onte 
nunha mañá de San Xoán. 

A xente que se xunta na festa fai uso das augas, e os emigrantes levan a fama ó Brasil, ó norte 
de Portugal e ás demais provincias galegas. 

Na cima do Monte Faro formouse unha fonte perenne, ben coñecida dos romeiros que van á 
festa, que se lavan, beben e levan auga para a casa. A fonte apareceu cando viñan de ve-las irmás 
das cimas de Pena de Francia e da Magdalena, nas cimas dos cales hai capelas. Cando chegaron a 
Faro o burriño tiña sede e non había auga. A Virxe bateu no penedo e formouse a fonte. 

Hai outra fonte chamada a fonte dos rapaces, onde lavan os pequenos que perderon as ganas 
de comer. 
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A festa foi cantada por Xoán de Requeixo como expón na súa poesía: 

Fui eu, madre, en romaría 
a Faro con meu amigo 
e veño del namorada 
por quanto falo u comigo, 
¡ca me xurou que morría 
por mi, tal ben mi quería! 

Tamén á fonte que se encontra ó lado da capela de Nosa Señora de Gundián, na parroquia de 
Santa María Magdalena de Ponte Ulla, en Yedra, lugar de antigos cultos ás augas, levan e lavan 
nenos con enfermidades un tanto misteriosas. É pr~ciso espi-lo neno, lavalo e pórlle roupa nova. 
tanto interior coma un traxe , e deixar ó pé da fonte a roupa que traía posta. 

Preto da anterior está a montaña cristianizada, o Pico Sacro, que ten a fonte na subida ó cume, 
tiña gravadas <lúas arbores, un dragón, dous touros, dous castelos, un escudo e os discípulos do 
Apóstolo: Atanasio e Teodoro. Era a lenda da historia do Apóstolo. Xa parece que non queda máis 
que a auga. Así está gardada no cantigueiro: 

Á fonte do Pico Sacro 
gardan dúas sobreiriñas 
benia quen alías puxo 
ó pé daquelas auguiñas. 

Moi relacionado co Apóstolo está o Santiaguiño do Monte en Padrón. Morales no seu Viaje 
Santo fala da "auga que nace debaixo do altar maior e sae fóra da Igrexa unha fonte con gran 
cachón de auga, a máis fría e delicada que eu vin en toda Galicia". A xente lávase e bebe, e leva 
algunha para a casa. 

En Santa Cruz de Aranga, na dereita do río Mandeo, apareceu a cruz que estaba enterrada e 
ó desenterrala comezou a manar auga que nunca máis secou. Levan a auga para as doenzas do 
gando, bendici-las leiras, torna-los insectos malignos e conseguir familia os matrimonios que pola 
noite se laven con ela, así comb curar doenzas especiais polas que ofrecen exvotos de persoas e 
de animais. 

Ten moita fama o santuario da Escravitude pola súa fonte . Chámase Ponte Santa de Santa 
María de Cruces. As augas curaron doenzas pero o gran milagre foi o do que padecía hidropesía e 
estaba tolleito; curou cunha cunea de auga da fonte e dende entón chámase da Escravitude, por
que o enfermo dixo que a Virxe da Ponte Santa o librara da escravitude. Con fe lávanse as mozas 
e con fe beben a auga: 

Na fonte da Escravitude 
lavei as mans e a cara 
e dende aqueta parece 
que xa me vexo máis guapa. 

Con augas milagreiras celébrase a Festa de Nosa Señora de Amil. As augas conseguiunas un 
arrieiro que tiña moi lonxe a auga para que bebesen os animais que constituían a súa recua. Pediu 
axuda á Virxe e saíulle auga abundante, que nunca máis desapareceu, en tanta cantidade que o 
arrieiro fixo un muíño que moía coa auga: 
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Miña Virxe dos Milagros 
quejas milagros na terra 
fixeches nacer a auga 
na/ante da Roza Vella. 

A auga estimouse tanto que a de Maraña tívose por medicina curativa de moitas doenzas. A 
xente ía buscala en garrafóns para beber na casa. Esta visión e apetencia durou pouco. 

A fonte do santuario de Augasantas, en Cotobade, Pontevedra, ten a saída preto da porta da 
igrexa. O Padre Solla conta que os romeiros que dende o punto do monte en Laxoso ven o santua
rio rezan, e hai ademais dun cruceiro, varios humilladoiros. Beben na fonte para vence-lo mal e 
lávanse tamén para curar feridas ou dores dalgunha parte do corpo. 

Dios es fuente de salud 
y te mira con clemencia 
pues para curar tu dolencia 
puso a este agua virtud. 

O souto de castiñeiros desapareceu coa peste; queda a cantiga que refire a atención cos romeiros 
e a casa onde paraban: 

Miña Virxe de Aguasantas 
¿que !les das ós teus romeiros? 
auguiña da miña /ante 
que vén cansados do monte. 

A font da cidade ou da vila é lugar de parrafeos, de pasatempos amorosos e a iso fai alusión 
cantiga: 

Maruxiña vai na fonte 
moito tarda que non vén; 
ou rompeo o cantariño 
ou moitos amores ten . 

Os desprezos poden facerse na fonte de moitas maneiras, así na Mahía é brutal o desengano: 

Fun a /ante catar auga 
nunca tal auga nacera 
déronme unha puñalada 
na miña cofia de seda. 

Son os números impares os que dan valor ás augas que curan doenzas misteriosas, e é na 
noite de San Xoán cando se deben procurar esas augas milagreiras. Cando non sexan as nove fontes, 
serán as augas do río, por alcanzar auga de moitas fontes. A comezos do século, no primeiro cuar
to, había gran cantidade de enfermos para os que os médicos recomendaban lugares altos; por isto 
ten valor a cantiga que escolle lugares adecuados: 
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Para tomar aires p uros 
quera as alturas dos montes; 
o río para bañarme 
que auga trae de moitasfontes. 

A fonte testemuña do xuramento amoroso ó que non se falla, porque a palabra afirmaba o 
amor despois de levar falando algún tempo, era entón cando quedan apalabrados , e non vale unha 
dúbida: 

Unha palabra che dei 
xuntO á fontiña do cura 
e téñocha de cumplir, 
ou no ceo n ' haber lúa. 

Don Francisco María de la Iglesia escribe o drama medieval titulado Afonte do xuramento) de 
época de Pedro Madruga. 

E ó libro de versos do poeta Xesús Mariño Lago puxéronlle de título Ponte Senlleira) e Díaz 
Xácome escribiu a estrofa oracionciña para pechar este libro: 

Eiquí está unha misteriosa fonte 
e ten no corazón unha fontiña 
pra que beban os máis auga de soños. 

O Camiño da fonte vale para namorar, para prometer entrega-lo corazón á persoa que fai 
compañía: 

Micaela vai na fonte 
Xan Pardiñas vai con ela 
Xan Pardiñas namorouse 
do andar de Micaela. 

A prontitude amorosa xorde na fonte como aquí se sinala: 

Bu fun á fonte por auga 
nunca tal auga -nacera: 
tiven que tomar amores 
antes de pausar a sella. 

Pode ser un viaxeiro que se engane _na súa conquista: 

Fun á fonte buscar auga 
sin ter ganas de beber. 
Fun a tomar amores 
onde non debía ser. 

Tamén se pode cumprimenta-la rapaza a quen se acompaña á fonte :-
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Fun á fonte a beber auga 
debaixo dunha pereira, 
soilo por ver os teus olios 
que a sede moita non era. 

A fonte pode se-lo lugar de despedida, como pasa en Prado e Terrón, preto de Entrimo, ata 
onde ían as mozas despedi-los mozos levándolle-lo saquiño para a viaxe, cousa que agradecen 
tamén con cantigas, cando marchaban para a sega a Castela. 

Adiós fontiña de Prado 
e tamén a do Terrón 
aonde me levache o saco 
amante do corazón. 

Agora son as mozas as que cantan a tristura da ausencia dos mozos que van para a sega de 
Castela, León ou Extremadura citando Monterrei e Verín, vilas que non son máis ca referencias de 
paso: 

Do outro lado do río 
ouvín cantar e chorei 
eran os meus amores 
que iban para Monterrei. 

A pena maniféstase tamén outras veces porque se canta unha cousa triste, coma se o río 
d cubrise o gran misterio da redención: 

Arredor do río arriba 
oín cantar e chorei 
oín a Pasión de Cristo 
con ela me consolei. 

O río ten que falar no momento que se lle pide. Aquí está personificado o xeitoso Furelos: 

Río de augas nunca quedas 
cantaruxeiro Furelos 
dille ó mar como se cantan 
os alalás en Barcelo. 

OS RÍOS 

Agora da fonte pasamos ó río. 

As ofrendas facíanse nos ríos, nos sitios difíciles de paso. No Sil, estudiadas por Cuevillas, 
apareceron unha espada de lingüeta calada, unha lanza e un fragmento doutra, e un colgante, todo 
de bronce, atopadas nun foxo, a poucos quilómetros río arriba do mosteiro de Santo Estevo e a 
poucos metros da presa dun encoro. Os tributos eran en armas e tamén en barras de ouro. 

28 



No Ulla apareceron polo menos dúas espadas. Os descubridores dunha, vendo que "non valía 
nada" tiraron con ela no mesmo río. A que agora está no Museo de Pontevedra foi encontrada por 
don José Couto Bustelo, a finais de 1979. Foi estudiada por Marisa Ruíz-Gálvez Priego. 

No río Miño apareceu un puñal en Castrelo de Miño, pero maior importancia ten o casco 
encontrado no río en Caldelas de Tui, de bronce, cor ouro. Apareceu a unha profundidade de 
catro a cinco metros, por debaixo do leito natural porque están extraendo area. Estudiado por 
Aquilino G. Santiso, Gómez Sobrino e Xido Tamuxe. Foi atopado por don Xosé González Domínguez 
na graveira da súa propiedade, en febreiro de 1976. E coma o de Rianxo, de forma cónica, debeu 
terminar nun espigón, que lle falta. Ten no diámetro maior 25 ,5 cm, incluídos os 3 cm da viseira; 
e o diámetro máis pequeno 19 cm e a altura é de 17,5 cm. Ten dous buratos, un a cada lado, que 
poden ser do barbaqueixo. O casco, a xulgar polas medidas, non era para usar. Era de representa
ción. 

O Miño é chamado o Pai Miño, e sempre se considera que pode ser representado por un · 
home forzudo e de moita barba. Foi lástima que Asorey, que fixo traballos en Lugo, non represen
tase o río como Apolodoro de Damasco representou ó Danubio na Columna de Traxano en Roma. 

As primeiras augas do Miño son as augas do Pedregal, que se perden e aparecen xuntas en 
Fonmiñá. Xa nas primeiras augas aparece a lenda da bruxa que trae unha regazada de pedras para 
corre-los frades de Meira. Ó parecer, a meiga oe tocar a rebato as campás e deixa cae-las pedras 
que forman o Pedregal, que é unha formación de orixe glaciar. 

O licenciado Malina fálanos das lendas da lagoa de Cospeito, Sistaio ou Santa Cristina; conta 
que, ó baixa-las augas nos meses de verán, se descubriron anacos de madeira, de ferro labrados, 
pedras cortadas, ladrillos, cravos e bólas. Ademais, en certos meses, óese dentro do lago bramar 
un animal moi temerosamente, óese lonxe, e cando se vai á procura de saber de que son os bra
midos, óense noutro lado. Contan que alí está asolagada a cidade de Vería, da que se oen as campás, 
e había outra enorme serpe que matou Alceo de Verial, é dicir, de Vería. A cidade foi asolagada 
por un mandado da Virxe, porque os veciños daban culto a Baal. Hai anos recollémo-lo relato de 
que a Virxe foi pedir pausada á casa dun zapateiro que lla negou e botouna fóra da tenda tirándolle 
unha subela que tiña na man, que por casualidade non feriu a ninguén. A Virxe co Neno no colo 
foi pedidle a unha veciña pobre que tiña un meniño e ía amasar unha presada de fariña para cear. 
A Virxe mandoulle quenta-lo forno e o pan creceu tanto que houbo que cortalo para sacalo de 
dentro. Á mañá, na rompida do día, saíron da casa a dona e o fillo, e a Virxe co neno, subiron a 
unha altura, e a Virxe mirando para a vila dixo "¡Arrebírate vila co de abaixo para arriba! ". A cidade 
quedou asolagada. Boán considera que os que daban culto a Baal eran os Baluros, xentes que 
máis tarde obispo de Tui, Fr. Xoán de Villamar, perseguiu polas falsas doutrinas con senllos milagres, 
estimando que eran persoas ruíns . 

O río Tamboga foi un río sagrado e recibía ofrendas e tributos dos veciños , sobre todo un 
galo ou unha galiña. Non logramos saber cando deixaron de tributar. Os informantes semellan ter 
noticia de que non había moito . . 

Os Peares tiña que ser misterioso por xuntárense tres ríos: Miño, Sil e Bubal. Este era o que 
daba tempero ás espadas. Malina escribe estes versos: 

Nace este río / metido entre cerros 
solían sus aguas / dar fuerfa a los yerros 
según lo que escriben / algunos autores. 

E continúa Molina dicindo que <leste río di Trobo Pompeio, a quen segue Xustino, que nin
gún antigo confiou nas súas armas, nin cría telas fortes se non eran tocadas nas augas do río Bílbilis, 
que é o Bubal. Tamén estimaban as augas do Cabe. Parécenos que é verdadeira a opinión de Fr. 
Martín Sarmiento ó dicir que o Miño era o Sil, cousa que hoxe non ten máis valor có histórico. A 
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estima do Sil é máis brillante por ser tan abundante o ouro que recollían as aureanas, as mozas que 
dende as terras da Lama viñan á procura do ouro e sen que atopasen un gran tesauro, obtiñan un 
bo xornal da época. As aureanas que conta Lamas Carvajal nestes versos: 

Mainiñas cal as pombas nas ribeiras 
xeitosas cal os xuncos das cañadas 
subrimes, vaporosas como as f adas 
tal son as aureanasfeiticeiras. 
A luma o sol o val, doura . as pradeiras, 
i-elas buscan nas augas sosegadas 
as areas de ouro cobizadas; 
mais vén a noite, e Juxen pasareiras. 
O Sil é seu amor, a súa legría 
teñen ne! sempre fixo o pensamento, 
canto pracer seu corazón ansía; 
a garrida aureana morrería, 
cal marre afror sin o arralar do vento. 

No Miño hai que seguí-lo que di Castro López dos Xacios, habitantes dos grandes pozos de 
Chouzán e relacionados cos castros que se atopan nas ladeiras coma o de Marce. Un pescador 
comezou unha relación cunha xacia. A moza saíu do río e casou co cazador. Tiveron fillos que 
eran moi amigos de batuxarse, un día o pai afeounos chamándolles xacios e fillos dunha xacia. A 
muller botou a porta fóra e marchou correndo para o antigo encanto. O marido foi detrás berrando 
por ela, pero cando chegou ó río, xa comprendeu que desprezaran a xacia por bautizarse. O marido 
viu flotando nas augas das faldras de Castro de Marce anacos do corpo. 

Do matrimonio quedaron varios fillos, entre eles unha nena, Isabel, que ía co gando para os 
arr d r do castelo de Marce, e unha fermosa xacia comezou a relacionarse con ela dándolle 
grans d millo que transformaba en onzas de ouro. Encargáballe segredo indicándolle que no castelo 
d Marce había tres reís mouros encantados con moito diñeiro. A nena cóntalle a seu pai a lenda; 
ó día seguinte non veu do monte, e cando o pai foi buscala escoitou «Sabeliña, Sabelón, fretida está 
en aceitón,,. Aínda se atribuía a unha familia a descendencia dos xacios. 

No castro de Mourelos hai a lenda do carneiro que ó darlle morte o leñador se transformou en 
señorita que viña cargada de riquezas, e o mesmo no castro de Vilamirón. O pescador libera unha 
encantada que o protexe en forma de ave, e ó pousala en sitio seguro, transfórmase en belísima 
moura cargada de riquezas . 

En Ourense a fonte misteriosa das Burgas, o Santo Cristo e a Ponte son tres cousas que non 
hai en España iguais: 

Tres causas hai en Ourense 
que no las hai en España 
El Santo Cristo y la Puente 
y las Burgas hirviendo el agua. 

E na ponte hai que cita-lo recordo que os poetas ourensáns dedicaron ás ninfas, ás ondinas, 
para que non esquezan a Curros Enríquez, o gran poeta de Celanova. A placa de mármore coloca
da nunha laxa na beira esquerda do río con esta inscrición: Exvoto que los admiradores de Curros 
dedican a las ondinas del Miño, para que velen por su inmortalidad. 
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Tamén o Arnoia foi lugar onde os vellos guerreiros temperaban as armas , como refire Lamas 
Carvajal: 

E de outono unha tarde, o sol marre 
os hourizontes doura; 
a vila de Allariz, ó vento erguidas 
as espadanas das igrexas mostra. 
Lambe seus pés con augas transparentes 
o murmuxante Arnoya 
onde tempraron noutro tempo as armas 
coas que loitaban as mesnadas nasas. 

Logo virá o río Deva, con certa humildade, pero encontrará o seu cantor, don Xosé Vázquez 
Estévez, filósofo, poeta e botánico, que cantou ó río. Lembrámo-los seus versos, que contemplan 
as linfas xogando nas augas do río: 

Te envían, río Deva, 
sus aguas las montañas 
manando sus entrañas 
mil fuentes para ti. 

Tus linfas, transparentes, 
inquietas, bulliciosas, 
se lanzan espumosas 
al Miño con afán. 

A Virxe co Meniño pasa por calquera ponte o río. Cando hai enchente, o Meniño dorme e , 
para que non esperte, a Virxe dille ó río: ((Río Miño, vaite caladiño, non me esperte-lo meu meniño, 
que o levo durmindo". E o río obedece e pasa sen alborotar. 

En Arbo, cando pasaban o río Miño as mulleres de Portugal, tiñen que pasar cunha pedra na 
boca para non falar durante a travesía do río, porque se falaban viñan contra elas as "feiticeiras" e 
metíanse con elas. 

O río recibiu armas e outros obxectos, coma o famoso casco dourado que apareceu nun areeiro. 
Para remata-los saudosos donaires mitolóxicos que tantas veces son cristianizacións de santuarios 
pagáns estes versos de Lago González, o arcebispo poeta, sobre as festas de San Campio de Armamá, 
na beira do Miño: 

Hoxe hai festa ó pé do Miño 
hoxe hai troula e alegría . 
Ei, rapaces; hoxe é día 
da San Campio queridiño! 

Xa se ergueu como roxa fogueira 
ese sol que a f artura nos trai; 
e do Miño na verde ribeira 
moita xente, piedosa e rideira, 
pouco a pouco xuntándose vai. 
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Benia o día do santo glorioso 
que na eirexa branquísima está, 
ond' a veira do río escumoso, 
antr' os millos da verde Armamá! 

No remate do Miño recollémo-la fabulación do río que sabe dar resposta á pregunta que fai a 

namorada: 

Chegueime á beira do río 
a chorar meu desconsuelo. 
Saleo da auga e me dixo: 
"a lo hecho no hay remedio ". 

As falas da auga: 

Funme botar a dormir 
ó pé da auga que corre, 
a agoa foime decindo: 
quen ten amores non darme. 

O río fala na lingua allea coma os mouros. O gran misterio do parentesco da auga polos an

tepasados: 

Xa non teño pai nin nai 
nin nesta terra parentes, 
son filia das herbas tristes 
neta das agoas correntes. 

OMAR 

As ondas do mar foron sempre tema escollido, moi preferentemente polos poetas, desde Martín 
Codax, coas ondas do mar de Vigo, ata a poesía popular que expón a satisfacción de camiñar nas 
ondas ata as arredadas terras do Brasil: 

As olas do mar me levan 
con etas me deixo ir 
meu amor é brasileiro 
levaime para o Brasil. 

Amais do Brasil hai outros lugares de América ós que desexan marcha-las mozas: 

Mariñeiros de auga dulce 
levádeme á mar salada 
levádeme a Puerto Rico 
de Puerto Rico a La Habana. 
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Lembremos aquí as ondas do mar, as ondas grandes que rodean a namorada de Meendiño, 
xograr que a dicir dos estudiosos sería un pobre camiñante "por áridos camiños aldeáns, por 
congostras e vales, en percura do pazo cobexento, do favor señorial ou do sinxelo aprauso do 
pobo, sempre arelando a quentura dos lares alleos". Non deixou máis ca unha cantiga de amigo a 
de San Simón, "un dos máis belidos froitos da nosa lírica medieval,, . 

A súa vida pon o medo á morte coa subida das vagas na marea viva. O refrán pre enta a 
inquietude de namorada á que o amigo non veu buscar: 

Sedíame eu na ermida de San Simón 
e cercáronmi as ondas1 que grandes son 
¡eu atendendo o meu amigo 
eu atendendo o meu amigo/ 
Estando na ermida ante o altar, 
e cercáronmi as ondas grandes do mar. 
¡eu atendendo o meu amigo 
eu atendendo o meu amigo/ 
E cercáronmi as ondas1 que grandes son; 
non hei barqueiro nen remador,· 
¡eu atendendo o meu amigo 
eu atendendo o meu amigo/ 
E cercáronmi as ondas do alto mar,· 
non hei barqueiro nen sei remar; 
¡eu atendendo o meu amigo 
eu atendendo o meu amigo/ 
Non hei barqueiro nen remador 
morrerei fermosa no mar maior; 
¡eu atendendo o meu amigo 
eu atendendo o meu amigo/ 
Non hei barqueiro nen sei remar 
morrerei fermosa no alto mar. 
¡eu atendendo o meu amigo 
eu atendendo o meu amigo/ 

Son ben coñecidos os versos de Martín Codax; os que aquí lembramos son cancións de amigo 
e a namorada pregunta para que lle digan a razón da tardanza do amigo: 

1Ai ondas que eu vin veer/ 
se me saberedes dicer 
¿por qué tarda meu amigo 
sen mi? 

1Ai ondas que eu vin mirar/ 
¿·se me saberedes contar 
por qué tarda meu amigo 
sen mi? 

É ben sabido como ás veces o mar ten que recibir un trato especial como indica o almirante 
poeta Paio Gómez Chariño: 
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E da mansedume vos quero dicer 
do mar: non ha conto) e nunca será 
bravo nin sañudo) se !lo facer 
outro non facer; e sofrer vos ha 
tódalas causas; mais se en desdén 
ou por ventura algún louco o tén) 
con gran tormenta osfará morrer. 

AS PONTES 

O misterio da ponte que se pasa de xeito especial, cunha vela encendida: 

Pasei a Ponte Maceira 
con unha vela encendida 
agora tomei amores 
para toda a miña vida. 

Hai pontes que ou axuda o demo a construílas ou fai a obra en moi pouco tempo. Así ocorreu 
coa ponte de Gatín, sobre o río Navia. Unha muller non podía pasa-lo regueiro e como estaba para 
dar a luz , tiña que pasar axiña. O demo ofreceu o seu servicio e puxo como prezo o que nacese, 
hom ou muller. Naceu un neno e foise criando, pero cando xa era grande o demo veu dicir que 

ran horas d 1 valo. Fixaron un día e unha hora. Nese momento chegou un veciño co demo en 
f rma d gato , ch gados xunto á ponte, o señor que traía o demo comezou un diálogo. O primeiro 

11 p diu foi o permiso do concello para face-la ponte. O demo non o tiña. Abondou isto 
r u d mo tiña que pagar unha multa e sen licencia non podía construír nada. O demo, en-

id , m r h u p r un carreiro que aínda sinalan os veciños . Noutras lévase un galo <liante ou 
utr nim 1 d pou o valor. 

uri a a forma de face-la ponte que describe Valle-lnclán en Romance de Lobos. 

A bruxa van face-la ponte para que pase polo río o enterro que está na outra banda. Din as 
bruxa : "Canta el gallo blanco, pico al canto". As bruxas comezan a levantar unha ponte e parecen 
morcegos voando sobre o río, largo coma o mar. Na beira oposta está detido o enterro. Canta outro 
galo. 

"Canta el gallo pinto, ande el pico", din as bruxas . A través dunha fumareda espesa os arcos 
da ponte comezan a xurdir na noite. As augas, negras e sinistras, escuman debaixo deles coma o 
fervor das caldeiras do Inferno. Xa só falta colocar unha pedra e as bruxas apresúranse porque se 
acerca o día. Inmóbil, na beira oposta, o enterro espera a ponte para pasar. Canta outro galo. 

"Canta el gallo negro, pico quedo!" . O corro das bruxas deixa caer no fondo da corrente a 
pedra que todas mm remuíño levaban no aire e foxen convertidas en morcegos. A ponte non se dá 
acabado. 

Lembremos agora o paso do río Limia, o vello Lethes ou Leteo, o río do esquecemento. 

Ata hai pouco os veciños de Buscalque, freguesía de San Salvador de Manín, en Lobios 
(Ourense), para irá igrexa tiñan que pasa-lo río na barca. Cando había un enterro acompañaban 
o dó ata a citada barca e, ó deposita-lo féretro nela, o parente máis próximo ou encargado de 
presidí-lo cortexo fúnebre, collía un anaco de pan cocido que poñía sobre o peito do difunto, 
recitando con gravidade e compostura: Para pasa-lo Xordán) continuando a marcha despois de 
tan misteriosas palabras. Así o relata Barros Sibelo. 
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Para pasa-lo Miño e que non descubrisen o paso de contrabando era bo meter unhas pedriñas 
na boca, feito que consideran preciso para facer esa viaxe cruzando o río. 

As bágoas engrosan o caudal do río ou do mar onde pase a ponte. A Ponte Nafonso, en Noia, 
ten a súa queixa: 

Pasei a Ponte Nafonso 
paseina de pedra en pedra 
coas bágoas dos meus ollas 
fixen crece-la marea. 

Ten a ponte e o río un valor misterioso para os bautismos dos non natos. A ponte sobre o 
Oitavén, a do Burgo de Pontevedra, a de Leiro, a do Umia son pontes que teñen valido para face-
la cerimonia do bautismo. -

Para este misterioso bautismo as mulleres que perden os nenos, que lles morren antes de 
nacer. Para logra-lo fillo hai que busca-la ponte con cruceiro, ou que estea o cruceiro preto, a hora 
é despois de da-las doce da noite, esperan o primeiro que pase e pídenlle que faga de padriño. 
Van buscar unha xerra de auga e, descuberta a barriga, o oficiante de padriño bótalle unha pouca 
auga dicíndolle: "Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". 

E clásica a ponte coñecida co nome de Ponte dos Padriños, sobre o Umia, Pontarnelas, entre 
a parroquia de Leiro en Ribadumia e a parroquia de Oubiña, en Cambados, pero o mesmo son a 
do Burgo en Pontevedra, Ponte Nafonso en Noia, a de San Clodio, outra no Oitavén na vella de 
Ourense e outras moitas. 

Seguidamente cean con boa cea e rematada esta botan ó río canto usaron para comer. Bótanse 
por riba dun ombreiro coitelos, garfos, mantelos e o sobrante da cea. Se hai medio, procuran que 
sexa o padriño da criatura cando naza, o que foi na noite. Coñecemos casos en que naceron e 
viviron moitos anos. 

Valle Inclán fai uso da crenza nunha das Comedias Bárbaras, en Aguila_de Blasón, para varrer 
un mal de ollo, que botaron a unha moza e por iso non logran familia. Foron tres noites, na primeira 
non pasou ninguén, na segunda pasou un can e na terceira chega á ponte romana Sabelita que vai 
fuxindo dos bárbaros fidalgos. Na Cabeza da ponte están Juan da Vila e o seu neto, son de San 
Clemente de Brandeso, e ó pé da cruz da~onte está a moza encinta. Préganlle a Sabelita que faga 
de madriña. O netiño sobe a auga e Sabelita despois de sabe-lo que ten que facer, agarda que a 
moza se axeonlle xunto ó cruceiro e vai repetindo o que en voz baixa lle di o avó: "Yo te bautizo 
con agua santa del Jordán, como el Señor Jesucristo bautizó al Señor San Juan. Yo te bautizo y te 
pongo el nombre bendito que porta santidad y la sanidad consigo. Si niña hubieres de nacer, el 
nombre de la Virgen Santísima habrás de tener, y si de varón hubieses la condición, tendrás el 
nombre de San Amaro Glorioso que se sienta a la mesa de Dios Nuestro Señor Todo Poderoso. 
Amén Jesús". Velaquí a belida forma que indica Don Ramón del Valle Inclán. Sabelita, a madriña 
foxe e non volve relacionarse cos Bárbaros da Comedia. 

río. 
Tamén Andrés Muruais , en senllos versos describe "O Bautismo,, do non nato nas augas dun 

E non falta a que causa no lavadoiro a tentación de quena ve: 

Maruxa ti eres o demo 
sempre me andas tentando, 
ou no río ou na fonte 
sempre te encontro lavando. 
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Quizai porque se consideraba escándalo ensina-las pernas máis do debido. Hai que ter en 
conta as medidas que tomaban para que non pasasen polos lavadoiros os mozos, ós que se esixía 
unha moral máis completa. 

CONSIDERACIÓNS VARIAS 

Na viaxe a San Andrés tiñan moi en conta a Ponte do Porco, e ó chegar a ela rezaban o rosario 
en tanto a pasaban. A cantiga fai alusión ó animal, símbolo dos Andrade, e ó longo camiño que era 
preciso andar para chegar ó Santuario: 

Pasei a ponte do Parco 
paseille a man polo lombo 
Meu divino San Andrés 
o voso camiño é longo. 

Poden convidar a lavar no río máis familiar, e faise con clara indicación de propiedade: 

Mociñas de Vilanova, 
vinde lavar ó meu río 
que anque o río non e meu 
nace no meu señorío. 

E a an ias de ser río onde se lava a moza, personifica-lo río e presta-las augas: 

empre te encontro lavando 
no río Lérez lixeiro 
quen me dera ser o río 
onde te lavas primeiro. 

Así transformadas quedaron tres mozas irmás que viñeron camiño adiante por diferentes luga
res ata que o sono tentou ás tres xusto cando chegaron ó norte de Lugo, despois dunha longa 
camiñata sentíronse cansas e acordaron durmir. A primeira que espertase chamaría as irmás que 
durmían para que saíndo as tres ó mesmo tempo, Sor, Landro e Ume, a que chegase primeiro ó 
mar recibiría o tributo máis importante. Quedaron durmidas. Espertou a primeira e sen chamarás 
que durmían, botou a correr para o mar. Espertou a segunda e, vendo que faltaba a primeira, deixou 
durmindo a Ume. Cando espertou esta encontrouse soa, botou a correr, saltando montes e foi tan 
lixeiro o seu andar que chegou a primeira ó mar, por iso o Eume, o vello Ume, case sempre cobra 
tributos humanos, concesión de ser primeiro na chegada ó mar a afastada noite de sono. 

Contra os antigos cultos: 

O mar, os ríos, as fontes e os bosques, Lugo significa bosque sagrado, eran lugares de culto. 
Escríbeo San Martiño no seu De correctione rusticorum, onde di que xa os antigos e agora os igno
rantes seguen considerando que o mar ten a Neptuno, os ríos ás lamias, as fontes ás ninfas, e os 
bosques teñen ás dianas, e aínda lles ofrecen sacrificios. 

En Caldas de Reis, ó pé dunha arqueta das fontes termais, apareceu unha inscrición cunha 
d dicatoria a Edovio, o deus que rexía as fontes. 
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A deusa Navia é a que aparece en máis inscricións. Así, en Lugo, nos seguintes lugares: San 
Mamede de Lousada, no concello de Guntín, e no San Martiño de Montedemeda, no concello de 
Lugo. Este descubriuse na coroa do castro do Picato, e, se ternos en conta que San Martiño limita 
con San Mamede de Lousada, pensamos que debían pertencer á mesma fonte. 

Na provincia de Ourense apareceu unha no adro da igrexa de San Pedro no monte do Viso, 
pasou á parroquia de Nocelo e máis tardeó Museo; en San Xoán de Camba, Castro Caldelas, apareceu 
outra; en lugar impreciso por Pobra de Trives, preto do río Navea, apareceron <lúas inscricións. As 
ninfas teñen posto de manifesto a súa importancia. En primeiro lugar en Lugo, preto da capital, 
que foi considerado un ninferio o famoso monumento de Santa Eulalia de Bóveda, onde apareceu 
unha inscrición incompleta dedicada ás ninfas. 

En Pontevedra hai <lúas inscricións de Cuntis descubertas preto das fontes termais. 

Na provincia de Ourense apareceu unha na horta da casa da Tenencia, colocada na parte alta 
dunha fonte nas Burgas, outra en San Xoán de Baños de Bande, ó lado dunhas termas; unha na 
igrexa prerrománica de Santo Estevo de Ambía, en Baños de Molgas; unha máis xunto ó río Miño 
en San Miguel de Canedo, a media legua de Ourense. 

Unha das cousas que chamaron moito a atención foron uns peixes que apareceron no Sil no 
"municipio de Lais", que refire o Cronicón de Hidacio. Apareceron no río peixes, figura totalmente 
descoñecida para os pescadores da comarca, con letras hebraicas e gregas, números latinos de eras 
en forma de CCCLX e un círculo cos meses do ano. Fermín Bouza é o primeiro que dá unha clara 
interpretación, indicando que poden ser figuras de peixes botados ó río para que aumente a pesca 
no mesmo. 

O mar é lugar sagrado. Agora tódolos anos dende unha igrexa hai unha procesión e o crego 
bendice o mar, rézase unha oración polos mortos nas súas augas e pídese favor para o presente e 
o futuro. 

Hai que lembra-la cristianización por medio de cruces e ata capelas. Sobre o Miño lembrámo
la capela que había na ponte en Portomarín, moi preto da beira dereita, capela na que a comezos 
do século aínda se celebraba; así, o que máis tarde foi coengo de Lugo e profesor de Relixión no 
Instituto Masculino, Don Gregorio Saavedra, oficiou na capela da ponte misa solemne no día da 
festividade da titular. 

Os espíritos bótanse ó mar, dende unha presa botándolle á auga borralla ou restos de borralla 
dalgunha sabia. ó mesmo tempo que se ootan á auga, hai que guialos dicindo: Espíritos ó mar, 
deixade esta xente descansar. 

Tamén, para que sande unha persoa lévase a un río ou regueiro no cruce dun camiño borralla 
de algo queimado, usado pola sabia, servindo de obxecto de levala unha tella virxe que se rompe 
no regueiro cando se tira a borralla ás augas. 

Pero a auga é precisa para as colleitas . e sempre se confía nos santos: San Bieito, rega a eito, 
Santiago co seu canado, Santa Mariña coa súa cabaciña, San Lourenzo co seu caldeiro penzo e San 
Roque co seu pipote. Máis tarde veñen as enchentes de San Simón, sonadas son. 

Cando vai moito calor e a seca queima o millo, hai que pedir auga e así lla piden á Virxe do 
Xurés, rogándolle que baixe ó areal, no val de Riocaldo, á parroquia onde está o Santuario: 

Miña Virxe de Xurés 
baixaivos ó areal 
que lle leva o millo a seca 
as cabeceiras do val. 

Con tristeza ten que dicir: 
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Miña Virxe do Xurés 
este ano alá non vou 
tócame a rolda da auga 
mala é quen ma botou. 

É moi curioso o mergullo que se lle dá ó santo para que veña a chuvia, pero nalgúns casos hai 
o defensor do Santo, coma na parroquia de San Verísimo de Deva. Vén en procesión San Bartolomeo, 
como nos conta Bouza Brey, báixano ó lado da ponte e pousano ó pé do río: 

Bañémoslo, remollémoslo, chapucémoslo para que condea la lluvia. 

-No haga is eso -dice el defensor, un vecino poderoso-, yo lo afianzo, el santo concede
rá lo que se pida, sin necesidad de meterlo en el río. 

A procesión vai para a igrexa e hai veces que chove xa antes de chegar a ela, outras chove 
antes de remata-la novena. 

O mesmo ocorre, segundo o mesmo don Fermín Bouza, con San Cripriano de Meréns e San
tiago de Cortegada. Pola contra son somerxidos San Lourenzo de Ouzande, San Pedro de Parada 
e Santa María de Alleos, porque a fianza non existe. 

Lembrámo-la da Virxe de San Andrés Valongo que baixaba ó río Calvelle pero non lle daban 
m rgullo; rezaban unhas oracións e volvían para a igrexa e algún ano xa se mollaban coa chuvia 

antes de chegar a ela. 

Hai lugares onde levan o santo ó río e móllanlle as mans ou cun ramiño fan uns asperxes 
ant qu vai en procesión ó río . 

ai tam .. na ladaíñas, que teñen percorridos especiais . Hai formas especiais de chuvia, coma 
m t lá calab bos e a moleira doutros sitios, que son beneficiosas para a terra. 

E coma auga moleira 
que anque non pareza molla, 
tes moi boas palabriñas 
para quen non te conoza. 

Noutros sitios por Ponteareas, hai auga que fai o mesmo que estas: 

Dicen que chove, que chove, 
non chove que aborrafalla . 

É a auga miúda que molla sen decatarse de semellante efecto pola visión. Podemos lembra
los versos de Don Eladio Rodríguez González: 

¡Que mansiña, que miúdal 
¡Que mansiña e que miúda cai a i-augal 
Non se sabe si é que sobe, 
nin se sabe mesmamente si é que baixal 

Como máis fino é o resío (rosada), sabendo usalo denantes de saí-lo sol, bañándose nun pra
d de herba fina na mañá de San Xoán, o mesmo que usa-la auga das nove fontes, que se colleu 

n caer unha pinga polo camiño nin no transvasamento. 
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Non se debe negar nunca un vaso de auga a un pobre ou a un camiñante, pero faltan os 
dadivosos: 

Pasei pota tua porta 
pedinche auga, non ma deches 
en pasando pota miña 
farei o que tifixeche. 

A fonte ou illó, o r~gueiro, o río, o mar, a chuvia, a neve e aínda a rosada. Así anda a auga na 
terra, sempre correndo por camiños fixos do alto para o fondo e de riba para abaixo, e por ela 
podemos clasifica-las capas vexetais. O refrán ten unha atención especial para a chuvia no mes de 
San Xoán: a chuvia no San Xoán talle o viña e non dá pan; a ch_uvia no día da Ascension cría nos 
trigos mourón. Así como son malas as chuvias dun día son boas as dun mes: as augas de febreiro 
enchen o graneiro; a chuvia de abril enche o carro e o canil. Todo o contrario das chuvias de agos
to: a auga de agosto nin bo mosto nin bo magosto. Ditos máis ou menos refraneiros indican o tempo 
que pode chover nos días que seguen: chovendo domingo antes da misa, toda a semana retorce a 
camisa. E como todos pensan que o arco da vella é o que bota a auga da terra para as nubes , 
lembramos que: arco da vella á tarde non vén de balde, se non trae chuvia traerá aire. O arco da 
vella fixa sempr~ os dous e~remos na auga, cousa precisa para bebe-la cantidade que logo chove. 

A neve é un ben para aterra. Se o mes de marzo é quente, poden saí-los animais que están 
durmidos: cobras en marzo, neve en abril. A neve tardía, a de febreiro nos sitios onde neva pouco, 
o refrán refire como desaparece axiña: a nevefebreirina, córnea a galina. Pero é esta neve a que 
se garda nunha botella para calma-la dor das queimaduras. 

Non falta a retesía de saber quen ten máis forza e vence a auga: na parroquia de Velle , en 
Ourense, preto da capital teñen uns recitados que amasan a fortaleza do sol, a lúa, a nube, o aire, 
o muro, o rato, o gato, o pao, o lume e a auga: 

Auga, que forte eres, 
que apagal-o fume 
que queima o pau 
que mallo o gato 
que corre o rato 
que fura o muro 
que torna o aire 
que corre a nube 
que cubre a lúa 
que turba o sol 
que derrete a neve 
que no meu pé prende. 

Tamén a auga de alicornio: 

Auga de alicornio 
asta dun boimono 
setecentos demonios 
suben pota costa do Faro 
a cabalo do seu cabalo. 
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Podemo cerra-lo círculo da rnitoloxía con esta lenda que hai anos recollemos da Fonte Pormás, 
unha fonte da freguesía da Castañeda (Arzúa, A Coruña), preto da estrada Santiago-Lugo. A lenda 
refírese a un encantamento. Un fidalgo , veciño da fonte , tiña unha filla inoi bela, requiríana os 
mozos pero seu pai non consentiu nunca uns amores e o casorio, e para seguridade, encantouna 
na fonte e díxolle : non teñas pena, quédache con que valerte. O fidalgo leu nun libro e, ó pouco 
t mpo, a m za meteuse polo cano da fonte, e seguidamente moitos sacos con moita carga que 
levaran os criado do señor. Quedaba fóra un adival. Seguiu lendo e o adival transformouse en 

rpe e meteuse tamén pola fonte . ó desaparecer, o cabaleiro díxolle: el que te desencante, nove 
veces detrás del cachazo te ha de besare. Esta é unha fórmula para desencantar que se atopa en 
varios castro . 

Un mozo presenciara de lC?nxe o encantamento, e foi para a fonte con ansia de desencanta-la 
rapaza. Denantes de chegar á fonte , unha moza que apareceu no camiño díxolle: «Se non tes valor, 
non me desencantes». Tivo valor, deulle os bicos. A serpe, a medida que saía e a bicaba, saía máis 
mansa e por fin rematou. Saíron os sacos dos cartos e a moza, fermosísima, que cos cartas dos 
sacos formou o seu dote, non quixo volver á casa de seu pai e foi casar á igrexa parroquial co 
mozo que a desencantou. Hai moitos lugares, en castros, de encanto, pero non os hai de encantar. 
En moitas fontes vense as bruxas, noutras as mauras, peiteándose con peites de ouro. Na Fonte 
Pormás, que ten ó lado un penedo moi grande, faise o encanto. 

Á fonte veu encanta-las fillas unha señora de Castela. Pasou tempo e a señora xa vella oíu 
falar dun segador da Fonte Pormás onde bebera moitas veces. A señora chamouno e con moito 

gredo deulle tres boliños para que os gardase e que non llos visen, que os puxese na fonte dicindo: 

d 

Oureíña, oureana 
toma este boliño 
que che manda túa ama. 

V u d tr all met u o tres bolos nun baúl e fechouno; pero a muller mirou polo burato 
h v u un boliño. 

m z D i p 1 bolos e saíu unha moza e marchou correndo, saíu outra moza e tamén marchou 
rr nd , p r t rceira estaba coxa e dixo: "Iamos ser felices, pero por culpa da túa muller dobrouse 
m u encanto". Deulle un xustillo de regalo, colgouno nuns ramos e arderon ramos e xustillo. 

Poñ mos fin a estas notas de Mitoloxía da auga, lembrando a auga que garda unha sepultura, 
coñecida co nome de «Santo Sartego", que se encontra no adro, á beira da igrexa, na parroquia de 
antiago de Trasmonte, no concello de Friol (Lugo) . 

Trátase dun sepulcro antigo, de estola e anepígrafe, cun burato por un lado da cuberta por 
onde entra a auga da chuvia e tamén a que lle bota a xente, cando a seca é longa. Esta auga 
considérase misteriosa con poder de curación para certas doenzas infantís que non permiten ó 
meniño un desenvolvemento normal. Para sandar da enfermidade levan o neno ó adro, xunto ó 
artego; lavan o meniño e cámbianlle as roupas deixando ó pe do sartego as que lle quitaron. Así, 

e te lavado curará a enfermidade que impedía o desenvolvemento do rapaciño. 

O sartego foi estudiado polo antropólogo don Xosé Fidalgo Santamariña, catedrático da 
Universidade de Vigo no Campus de Ourense. 
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AS PRECIPITACIÓNS 

PABLO GóMEZ VIÑAS 
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INTRODUCCIÓN 

Pretendemos con este traballo, en primeiro termo, reflectir como se distribúe a precipitación 
en Galicia durante o período 61 - 90 e, sen entrar a fondo nas causas meteorolóxicas (circulación 
xeral, tipos de situacións sinópticas, influencias locais, etc.), dar unha idea xeral do por que da súa 
gran variabilidade espacial; non entramos en ningún momento en explica-la súa grande irregularidade 
temporal. En segundo e principal termo, o establecer, aproveitando a terminación do período 
normal 1961 - 90, os valores normais de precipitación para o maior número de estacións posibles. 

Non se pretendeu, polo tanto, facer un estudio exhaustivo da precipitación en Galicia, nin a 
nivel estatístico, nin a nivel climatolóxico sinóptico ou dinámico, senón o de poder dispoñer dun 
conxunto de datos pluviométricos normalizados, mínimo, tanto de estacións climatolóxicas, como 
de mapas de distribución da precipitación (mapas de isoietas), que poidan servir para o futuro 
como base fiable para calquera estudio climatolóxico. 

Para levar a cabo este traballo, tomámo-los datos da Rede Principal de Observatorios 
Meteorolóxicos do Instituto Nacional de Meteoroloxía e da Rede Climatolóxica Secundaria, inte
grada polas estacións .Pluviométricas e termopluviométricas que remiten os seus datos ó Centro 
Meteorolóxico Territorial de Galicia, e que despois de pasar por unha primeira depuración entran 
a formar parte do Banco de Datos Climatolóxicos, que xestiona o C.M.T. de Galicia. 

Das aproximadamente 300 estacións desta Rede, soamente se tiveron en conta, á hora da súa 
normalización, aquelas que cumprían uns requisitos mínimos de homoxeneidade, fiabilidade e de 
que , polo menos, dispuxesen de máis de 15 anos de observación no período 61 - 90. 

ORIXE DAS PRECIPITACIÓNS 

Concisamente podemos clasifica-la orixe das precipitacións en catro grandes tipos: 

a) Precipitacións asociadas ó paso de borrascas -tipo ciclónico-. 
b) Precipitación convectiva . 
e) Precipitación orográfica. 
d) Precipitación de mestura. 

a) Sen entrar en detalle, podemos asegurar que arredor do 85 ó 90 % da precipitación que se 
rexistra en Galicia é de tipo ciclónico, e a maior parte ocorre ó paso dos sistemas frontais asociados 
ás borrascas que ó longo de case todo o ano cruzan Galicia, sobre todo entre os meses de outubro 
a marzo. 

b) A precipitación debida a núcleos convectivos, que non estean asociados á circulación 
ciclónica, é soamente significativa durante o verán e a súa contribución á precipitación total non 
supera en ningún caso o 10 % do total, sendo máis significativas no interior ca nas zonas costeiras 
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c) A precipitación puramente orográfica é pouco significativa, e non a consideramos debido 
a que as montañas galegas non son o suficientemente elevadas. En cambio, si veremos que a 
orografía e topografía xogan un papel extraordinariamente importante na intensidade e localiza
ción da precipitación. 

d) A precipitación debida á mestura turbulenta, en realidade debida a un efecto de rozamento, 
dáse case exclusivamente nas zonas costeiras e limítrofes, aínda que a súa contribución á precipi
tación total anual é escasa, menos do 5 %, dá lugar a moitos días, ó longo de todo o ano, (as 
clásicas chuviscas) de precipitación case inapreciable. 

INFLUENCIAS TOPOGRÁFICAS E OROGRÁFICAS 

Unha rápida ollada ás táboas da precipitación anual das estacións seleccionadas, amósanno
la gran variación existente, na cantidade recollida, entre estacións relativamente próximas, e que 
van dende menos de 800 mm no extremo oriental do Val do Sil a máis de 2. 500 nalgunhas zonas 
das provincias da Coruña e Pontevedra. 

Se tal como dixemos anteriormente, a primordial orixe das precipitacións en Galicia é do tipo 
ciclónico, esta gran variabilidade só se pode explicar polas influencias topográficas e orográficas 
da intrincada "xeografía" galega e os seus efectos reflíctense nos procesos de condensación e 
pr cipitación. 

Son varios os factores que interveñen como consecuencia das influencias topográficas e 
rográfica . Os máis importantes deles, algúns xa demostrados hai bastante tempo por Bergeron, 

qu contribúen ó incremento ou supresión da precipitación, son: 

1. Converxencia / diverxencia 
2. Ascenso orográfico 

r naxe do aire frío 
4 . Mi tura 

t s fa tores poden actuar individualmente ou combinados sobre unha zona xeográfica, . 
umando ou restando os seus efectos na intensificación ou non da precipitación. Breye e 

quematicamente irnos explicar en que consisten. 

l. Conver:xencia / diver:xencia 

Simplificando, os conceptos de converxencia / diverxencia en Meteoreoloxía están ligados a 
ascensos / descensos das masas de aire e, polo tanto, se se dan unhas determinadas condicións 
nelas (humidade, estabilidade ... ) conducen a un aumento / diminución dos procesos de conden
sación e, por conseguinte, a un aumento / diminución da precipitación. 

Vexamos algúns casos da influencia da topografía e orografía na creación das zonas de 
converxencia ou diverxencia: 

a) O caso máis simple e ideal. Supoñamos que hai un fluxo horizontal uniforme mar-terra 
como indica a figura 1; as frechas representan o vento, e a súa lonxitude dános idea da súa 
velocidade. Na zona A está entrando máis aire do que sae (a velocidade do vento diminúe por 
efecto do rozamento co terreo); é unha zona que chamaremos de converxencia horizontal; a única 
saída que ten ese aire de máis que entra sobre o que sae é verticalmente cara a arriba, o que 
orixinará, se a masa de aireé húmida, a intensificación do proceso de condensación e, polo tanto, 
a probabilidade de incrementa-la precipitación. Polo contrario, na zona B hai diverxencia (aumen
ta a v locidade do vento) e, por conseguinte, haberá unha supresión da precipitación. 
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b) Converxencia debida a confluencia (Fig. 2). 

c) (Fig. 3). Na figura da esquerda haberá converxencia na zona costeira e no mar, mentres que 
na figura da dereita haberá diverxencia. 

d) Converxencia por desviación orográfica (Fig. 4). Un fluxo de aire que cruza unha montaña 
tende a desviarse, bordeando a montaña, como indica a figura, creándose unha zona de converxencia 
na parte de barlovento e cara á zona máis baixa e, pola contra, diverxencia ó outro lado da 
divisoria. 

2. Ascenso orográfico 

O efecto dunha montaña ó paso dun sistema frontal é dobre, (Fig. 5) por un lado, a barloven
to da montaña, forza o ascenso do aire, superpoñéndose este ascenso ó ascenso xeral frontal, 
orixinando, polo tanto, un incremento na rapidez dos procesos de condensación e precipitación; 
por outro lado, retrasa o avance da fronte, co cal se prolonga a duración da precipitación. A 
sotavento da montaña prodúcese unha supresión da precipitación debido á perda de humidade da 
masa de aire e ó quentamento do aire descendente. 

3. Drenaxe de aire frío 

O esvaramento do aire frío estancado sobre vales pechados ou nas rías, cando se aproxima en 
sentido contrario aire húmido procedente dunha borrasca, sobre todo dentro do sector cálido, 
orixina na zona de conxunción de ámbalas masas unha zona de converxencia co resultado dos 
correspondentes ascensos. 

4. Mestura 

Este proceso mencionado anteriormente entre os tipos de precipitación pode incrementar 
notoriamente a precipitación se por riba da masa superficial húmida, que orixina capas densas de 
nubes baixas (estratos) nas zonas costeiras, existe unha capa de nubes medias (altostratos) que 
precipita sobre a capa baixa, intensificándose a precipitación debido a un proceso de captura 
segundo demostrou o citado Bergeron. 

'-

Témo-la seguridade que outros efectos producidos pola topografía e orografía están tamén 
presentes na intensificación da precipitación, entre eles, moi importante, sería a formación de 
zonas de baixas e altas presións a nivel mesoscalar, que, desafortunadamente, dada a rede sinóptica 
de Galicia da que actualmente dispoñemos, non nos_ permite localizar. 
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Precipitacións por converxencia horizontais. (Fig. 1). 
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Pr ipitacións por converxencia circular mar-terra , tena-mar. (Fig. 3) . 
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Precipitacións por converxencia por desviación topográfica. (Fig. 4). 

Precipitacións por ascenso orográfico. (Fig. 5). 
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PRINCIPAIS SITUACIÓNS TIPO SINÓPTICAS DE PRECIPITACIÓN EN 
GALICIA 

Galicia, pola súa situación xeográfica, entre os 41 º e 44º de latitude norte, está, con respecto 
á Circulación Xeral dos ventos na superficie terrestre, na zona que se coñece como o Cinto dos 
O stes. E te into que se localiza, por termo medio, entre os 30º e 60º de latitude norte, está 
d limitado ó sur polas altas presións subtropicais e polo norte polas baixas subpolares. A súa 
p ición non se mantén fixa, sufrindo desprazamentos cara ó norte ou cara ó sur, normalmente , 
egundo as estacións astronómicas; en outono e inverno hai un desprazamento cara ó sur das 

baixas subpolares, e en primavera e verán un desprazamento cara ó norte das altas subtropicais. 

Este ritmo astronómico vese interrompido, frecuentemente, sen que se coñezan as causas 
hoxe en día; así, ternos anos en que predominan as altas subtropicais e, por conseguinte, menos 
precipitacións, e outros anos en que predomina o desprazamento cara ó sur das baixas subpolares, 
dando lugar a anos moi chuviosos. 

A posición a berta ó Atlántico de Galicia contribúe a que , aínda nos anos de predominio das 
altas subtropicais, non sedean períodos prolongados de seca, se exceptuamos algunhas zonas da 
provincia de Ourense. 

Se guindo a clasificación de tipos de tempo que dá I. Font (Climatología de España y Portu
gal), irnos ve-las quemáis contribúen á precipitación en Galicia. 
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INTENSA CIRCULACIÓN ZONAL A BAIXAS LATITUDES. (Figs. 6 e 7) . 

É a situación que produce os máis intensos e prolongados períodos de chuvia, sendo realmente importantes no sur de 
Galicia. A súa frecuencia anual é moi irregular, cando se presenta pode ter unha duración de varias semanas, preferentemente 
de decembro a marzo. Hai períodos en que a intensa circulación zonal a baixas latitudes está case completamente ausente 
por termo medio, de 3 a 5 anos. Por outro lado, cando esa circulación se establece, é de esperar que tamén se presente 
durante algúns anos, 5 ou máis , aínda que pode interromperse nalgún ano dese período. Non queremos dicir con i to que 
existan uns ciclos determinados que poidan xustifica-las causas da presencia ou non desta situación. 

A 

SUPERFICIE + 

12 Decembro 1978 OOT MG 

Intensa circulación zonal a baixa latitude. Mapa de superficie. (Fig. 6). 
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500 mb 
12 Decembro · 1978 OOTMG 

Intensa circulación zonal a baixa latitude. Mapa de altura. (Fig. 7). 
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CIRCULACIÓ O DULADA A BAIXAS LATITUDES. (Figs. 8 e 9). 

Esta situación é a máis característica e frecuente dos anos que podemos considerar húmidos. Aínda que é unha 
situación tipicament invernal , pode establecerse en outono e en primavera. O tempo é moi cambiante, sucedéndose o paso 
de borrascas e dorsais. As chuvias son xeneralizadas e poden ser intensas nas zonas sur da provincia da Coruña e Pontevedra. 
ó paso da fronte fría , os ventos xiran rapidamente ó NW, diminuíndo notablemente a precipitación no sur de Galicia e 
qu edando chuvascos, que pod n ser intensos no norte da Coruña e Lugo . Cando esta circulación está ben establecida, a 
su sión el baixas pode durar varias semanas e os intervalos secos correspondentes ós dorsais non adoitan durar máis de 
d u días . 

SUPERFICIE + + 
13 Outubro 1976 OOTMG 

ir ula i ' n n lulada a baix:a lati tude. Mapa de superficie. (Fig. 8) . 

.100 
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500 mb 
13 Outubro 1976 OOTMG 

Circulación ondulada a baixa latitude. Mapa de altura. (Fig. 9). 
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ALTAS PRESIÓNS NO ATLÁNTICO SUBTROPICAL. (Figs. 10 e 11). 

Situación moi frecuente. Pódese presentar en calquera época do ano. A precipitación non adoita ser intensa, aínda que 
si persistente, sobre todo canto máis ó norte e en zonas costeiras, podendo ser pouco significativa na parte oriental de Galicia 
e sobre todo, se se dá na época estival. 

SUPERFIC IE 
5 Fe brei ro 197'4 00 TMG 

Altas presións no atlántico subtropical. Mapa de superficie. (Fig. 10). 

500 mb 
5 Febreiro 1974 00 TMG 

Altas presións no atlántico subtropical. Mapa de altura. (Fig. 11). 
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ANTICICLÓN SUBTROPICAL ATLÁNTICO. (Figs. 12 e 13). 

A posición do anticiclón ó sur das Illas Azores , deixa paso á circulación do Noroeste; as borrascas afectan principalmen
te ó norte de Galicia, onde poden darse precipitacións moderadas ó paso da fronte fría. É unha situación bastante frecuente 

n alquera época do ano, aínda que raramente supera a semana de duración. 

3 Maio 1974 

Anti 1 n ubtr pi al atlánti o. Mapa de superficie. (Fig. 12). 

500 mb 
3 Moio 1974 12 TMG 

Antici lón ubtropical atlántico. Mapa de altura. (Fig. 13). 
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DEPRESIÓN BRITÁNICA. (Figs. 14 e 15). 

Situación moi frecuente en calquera época do ano. O seu efecto sobre Galicia depende da profundidade da borrasca . 
As chuvias importantes normalmente limítanse ó paso do sistema frontal. No caso de que a baixa se desprace cara ó este 
prodúcese, entón, unha entrada de aire frío que produce chuvascos tormentosos no norte da rexión. 

SUPERFICIE 
5 Ma io 1967 00 T MG 

Depresión británica. Mapa de superficie. (Fig. 14). 

se20 
y.. 

500 mb 
5 Moio 1967 00 TMG 

Depresión británica. Mapa de altura. (Fig. 15). 

53 

+ + 

+ + 



DEPRESIÓN SOBRE FISTERRA (Figs. 16 e 17). 

Esta situación está caracterizada por unha profunda vaganta de eix:e norte-sur que se despraza cara ó este. A precipita
ción pode ser importante no sur de Galicia, e escasa ou case nula na costa norte da Coruña e Lugo co fluxo do sur. 

No seu desprazamento cara ó Golfo de Biscaia, a situación cambia radicalmente, empeorando na zona norte con 
precipitacións moderadas e mellorando notablemente no sur. 

SUPERFICIE 
20 Oecembro 1973 OOTMG 

pr ión obr Fisterra. Mapa de superficie. (Fig. 16) . 

500 mb 
20 Oecembro 1973 

Depresión sobre fisterra. Mapa de altura. (Fig. 17). 
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PROCEDEMENTO DE NORMALIZACIÓN 

Para que os datos de <lúas estacións sexan comparables é preciso que correspondan ó mesmo 
período. Adoitan tomarse como períodos de referencia os chamados normais, o último dos cales 
abarca de 1961a1990. Cando os datos dispoñibles dunha determinada estación non se correspon
den co período considerado procédese á súa normalización, utilizando para iso unha estación de 
referencia cun período de observacións que careza de lagoas e teña unha correlación o máis alta 
posible coa estación "problema". 

Para a normalización das series de precipitación utilizouse o método da recta de regresión, 
aplicado mes a mes, e a súa ecuación é: 

A' -A B - B 
m n 

s 
m n (A,B) 

a 

onde: 

A é a media da serie incompleta. 
n 

B n é a media dos termos da serie completa que se corresponden cos datos dispoñibles na 
serie incompleta. 

S é a desviación típica da serie incompleta. 
a 

B é a media da serie completa de referencia. 
m 

Sb é a desviación típica dos termos da serie completa que se corresponden cos termos dispoñibles 
da incompleta. 

r (A,B) é o coeficiente de correlación entre os termos dispoñibles da serie incompleta e os 
correspondentes da completa. 

A' m é a media da serie incompleta reducida ó período normal. 

ESTACIÓNS DE REFERENCIA 

Como estacións de referencia utilizámo-las seguintes: 

1387 A Coruña 

1428 Santiago-Aeroporto 

1495 Vigo-Aeroporto 

1505 Lugo-Rozas 

1525 Sarria 

1603 Viana do Bolo 

1706 Allariz 

Foron seleccionadas tendo en conta tanto o feito de dispoñer da serie normal completa coma 
que pola súa localización espacial contribúan á normalización do maior número posible de estacións. 

ESTACIÓNS NORMALIZADAS (Fig. 18) 

Consideráronse estacións que dispuxeran de máis de quince anos de observacións entre 1961 
e 1992. Estendeuse o período ata o ano 92 posto que un gran número de estacións comezaron a 
funcionar con posterioridade ó ano 61, e <leste xeito conséguese que as series correspondentes 
sexan un pouco máis longas. 
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No caso d series cun número de anos suficientemente próximo a trinta, considerouse que a 
normalización non mellora significativamente o resultado obtido ó calcula-la media da propia 
serie , tomando a dita media como valor normal. 

No caso de considerar como valor normal a media dunha serie incompleta estanse estiman
d o dato que faltan asignándolle-la dita media como valor real; tense entón unha incerteza na 

stimación d cada dato que podemos medir coa desviación típica mostral Sª. 
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Esta ió ns n rmalizadas de Galicia. (Fig. 18). 
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a numeración das tacións uprimiu o primeiro díxito , que corresponde ó (1) a cunea do Norte e o (2) á do Douro. 
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INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1354 MONTEVENTOSO 1259 274 19 1387 

1387 A CORUÑA 996 153 30 -

1387E ALVEDRO 1178 252 18 1387 

1428 LAVACOLLA 1915 342 30 -

1484 PONTEVEDRA 1719 301 21 1495 

1495 PEINADOR 1952 328 30 -

1505 LUGO-ROZAS 1084 175 30 -

1690 OURENSE 815 158 16 1706 

1350 RIBEIRAS DO SOR 1462 199 20 1387 

1353 CAPELADA 2103 305 17 1387 

1360 FENE 1245 224 29 -

1363 AS PONTES 1591 207 30 -

1380 BETANZOS 987 222 25 -

1388E S. MARÍA LOUREDA 1183 126 10 1387 

1411 FRESARAS 1581 260 30 -

1412 CURTIS 1906 637 14 1387 

1426 MONTAOS ORDES 1489 253 31 -

1458E BOIMORTO 1413 391 14 1428 

14610 TOUR O 1755 262 15 1428 

1468 A ESTRADA 1924 346 17 1428 

1473 HERBÓN PADRÓN 1777 318 29 -

1474 PONTECESURES 1784 358 28 -

1477 DODRO 3170 550 18 1428 

1485 SALCEDO 1597 270 28 -

1486 LOURIZÁN 1723 318 30 -

1501 CASTRO DE REI 1285 191 18 1505 

1518A LUGO COL. FINGOI 97}! 197 24 1505 

1518E NADELA 1079 233 22 1505 

1525 SARRIA 1402 339 27 -

1580 LARDEIRA 795 168 16 1603 

15810 OULEGO 1321 239 18 1603 

1582E CANDEDA DOMIZ 1172 250 14 1603 

1585 S. VICENTE LEIRA 1268 250 23 -

1587 PETÍN 719 137 14 1603 

1587E LAROUCO 773 149 18 1603 

1596 CAMPO BECERRO 1494 344 18 1603 

1598 VILLARINO 2039 444 17 1603 

1599E CARRACEDO SERRA 1467 257 22 1603 

1599I AS PORTAS 1468 370 19 1603 



INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN N2 DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1601 A GUDIÑA CAÑIZO 1303 239 23 1603 

1603 VIANA DO BOLO 961 217 29 -

1605 PRADOALVAR 1715 421 15 1603 

1608 CASTIÑEIRA 1963 584 21 1603 

1613 BAO 956 255 25 1603 

1644 RABAL 1267 339 21 1603 

1647 COBA 1115 240 20 1603 

1648 ACIBEIROS 1189 273 19 1603 

1649 GUISTOLAS 1076 288 21 1603 

1652 VILARBACU 2279 375 22 1603 

1652I FWS 1175 222 13 1603 

1653 FISTEUS QUIROGA 1087 212 19 1603 

16560 VEGA DE BRAÑA 2024 595 14 1603 

1663E VALILONGO SIL 1216 259 22 1603 

1665 CASTRO CALDELAS 1094 196 22 1603 

1668 EDRADA 808 214 10 1706 

1669 PARADA DE SIL 1357 408 23 1603 

1672 VEIGA-POBRA B. 1090 206 22 1525 

1679A MONFORTE 739 141 18 1525 

1704 REBORDECHAO 1679 311 24 1603 

1706 ALLARIZ 925 206 27 -

1723 PONTEAREAS 1504 270 21 1495 

172 PARAMOS-G UILLAREI 1579 289 23 1495 

1728 PORRIÑO,O 1815 413 26 -

1732 VILADEREI 948 203 30 -

1735 XINZO DE LIMIA 913 230 25 -

2968 CASTRO MIL 1238 224 11 1603 

2968U A CANDA 1562 248 15 1603 

29701 BARXA 1078 226 22 1603 

2973 CORRECHOUSO 1352 379 26 1603 



XANEmo 

INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-90 TIPICA 61-90 REFERENCIA 

1354 MONTEVENTOSO 168 77 20 1387 

1387 A CORUÑA 131 68 30 -

1387E ALVEDRO 154 87 19 1387 

1428 LAVA COLLA 270 152 30 -

1484 PONTEVEDRA 232 131 22 1495 

1495 PEINADOR 285 175 30 -

1505 LUGO-ROZAS 137 68 30 -

1690 OURENSE 100 52 17 1706 

1350 RIBEIRAS DO SOR 182 93 22 1387 

1353 CAPELADA 250 162 17 1387 

1360 FENE 162 91 32 -

1363 AS PONTES 211 112 32 -

1380 BETANZOS 118 62 32 -

1388E S. MARÍA LOUREDA 171 83 16 1387 

1411 FRESARAS 202 99 32 -

1412 CURTIS 225 170 17 1387 

1426 MONTAOS ORDES 198 110 32 -

1458E BOIMORTO 137 78 16 1428 

14610 TO URO 209 153 16 1428 

1468 A ESTRADA 251 137 21 1428 

1473 HERBÓN PADRÓN 229 127 32 -

1474 PONTECESURES 254 145 30 -

1477 DODRO 432 255 18 1428 

1485 SALCEDO 224 13.3 32 -

1486 LOURIZÁN 227 132 31 -

1501 CASTRO DE REI 136 75 21 1505 

1518A LUGO COL. FINGOI 1 2~ 65 26 1505 

1518E NADELA 147 83 23 1505 

1525 SARRIA 165 94 31 -

1580 LARDEIRA 84 55 26 1603 

15810 OULEGO 195 128 22 1603 

1582E CANDEDA DOMIZ 146 109 24 1603 

1585 S. \t1CENTE LEIRA 178 . 102 32 -

1587 PETÍN 86 48 24 1603 

1587E LAROUCO 94 55 24 1603 

1596 CAMPO BECERRO 190 125 25 1603 

1598 VILLARINO 296 177 27 1603 

1599E CARRACEDO SERRA 195 138 25 1603 

1599I AS PORTAS 179 127 20 1603 
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INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TÍPICA 61-92 REFERENCIA 

1601 A GUDIÑA CAÑIZO 178 119 27 1603 

1603 VIANA DO BOLO 122 80 32 -

1605 PRADOALVAR 234 186 26 1603 

1608 CASTIÑEIRA 275 211 27 1603 

1613 BAO 142 96 27 1603 

1644 RABAL 169 105 27 1603 

1647 COBA 147 78 25 1603 

1648 ACIBEIROS 161 98 25 1603 

1649 GUISTOLAS 156 102 23 1603 

1652 VILARBACU 285 162 25 1603 

16521 FWS 146 80 19 1603 

1653 FISTEUS QUIROGA 144 78 28 1603 

16560 VEGA DE BRAÑA 252 162 26 1603 

1663E VALILONGO SIL 161 97 25 1603 

1665 CASTRO CALDELAS 135 77 25 1603 

1668 EDRADA 97 65 19 1706 

1669 PARADA DE SIL 200 144 27 1603 

1672 VEIGA-POBRA B. 132 79 30 1525 

1679A MONFORTE 91 57 26 1525 

1704 REBORDECHAO 226 136 28 1603 

1706 ALLARIZ 128 87 32 -

1723 PONTEAREAS 209 130 31 1495 

172 PARAMO -GUILLARE! 230 135 23 1495 

1728 PORRIÑO, O 248 171 30 -

1732 VILADEREI 123 73 32 -

1735 XINZO DE LIMIA 113 69 32 -

2968 CASTRO MIL 197 103 22 1603 

2968U A CANDA 214 127 26 1603 

29701 BARXA 153 92 27 1603 
2973 CORRECHOUSO 171 96 28 1603 



FEBREIRO 

INDICATNO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1354 MONTEVENTOSO 142 75 20 1387 

1387 A CORUÑA 104 61 30 -

1387E ALVEDRO 140 63 19 1387 

1428 LAVA COLLA 262 176 30 -

1484 PONTEVEDRA 230 140 22 1495 

1495 PEINADOR 258 144 30 -

1505 LUGO-ROZAS 125 71 30 -

1690 OURENSE 104 68 17 1706 

1350 RIBEIRAS DO SOR 170 80 22 1387 

1353 CAPELADA 240 99 17 1387 

1360 FENE 132 80 32 -

1363 AS PONTES 180 98 32 -

1380 BETANZOS 109 47 30 -

1388E S. MARÍA LOUREDA 129 52 16 1387 

1411 FRESARAS 193 118 31 -

1412 CURTIS 231 125 17 1387 

1426 MONTAOS ORDES 183 111 32 -

1458E BOIMORTO 174 128 17 1428 

14610 TOUR O 243 134 16 1428 

1468 A ESTRADA 249 190 22 1428 

1473 HERBÓN PADRÓN 225 145 32 -

1474 PONTECESURES 232 154 31 -

1477 DODRO 436 264 18 1428 

1485 SALCEDO 215 133 32 -

1486 LOURIZÁN 231 139 31 -

1501 CASTRO DE REI 15Q 91 22 1505 
-

1518A LUGO COL. FINGOI 112 66 26 1505 

1518E NADELA 126 70 24 1505 

1525 SARRIA 176 127 31 -

1580 LARDEIRA 77 52 26 1603 

15810 OULEGO 188 116 23 1603 

1582E CANDEDA DOMIZ 143 125 24 1603 

1585 S. VICENTE LEIRA 168 112 32 -

1587 PETÍN 92 57 25 1603 

1587E LAROUCO 91 53 25 1603 

1596 CAMPO BECERRO 191 165 28 1603 

1598 VILLARINO 270 227 26 1603 

1599E CARRACEDO SERRA 180 132 26 1603 

1599I AS PORTAS 192 119 21 1603 

61 



INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN N2 DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1601 A GUDIÑA CAÑIZO 172 135 28 1603 

1603 VIANA DO BOLO 117 100 31 -

1605 PRADOALVAR 189 125 27 1603 

1608 CASTIÑEIRA 243 221 27 1603 

1613 BAO 137 124 28 1603 

1644 RABAL 157 126 28 1603 

1647 COBA 137 96 27 1603 

1648 ACIBEIROS 135 81 26 1603 

1649 GUISTOLAS 152 110 23 1603 

1652 VILARBACU 272 141 26 1603 

1652I FWS 145 72 19 1603 

1653 FISTEUS QUIROGA 128 77 28 1603 

16560 VEGA DE BRAÑA 210 146 26 1603 

1663E VALILONGO SIL 142 109 26 1603 

1665 CASTRO CALDELAS 130 96 28 1603 

1668 EDRADA 113 89 19 1706 

1669 PARADA DE SIL 186 162 28 1603 

1672 VEIGA-POBRA B. 124 79 30 1525 

1679A MONFORTE 95 68 26 1525 

1704 REBORDECHAO 209 124 28 1603 

170 ALLARIZ 119 83 32 -

1723 PONTEAREAS 213 130 31 1495 

1726 PARAMO -GUILLARE! 202 118 23 1495 

172 PORRIÑO,O 233 161 31 -

1732 VILADEREI 132 103 31 -

1735 XINZO DE LIMIA 120 83 32 -

2968 CASTRO MIL 185 134 23 1603 

2968U A CANDA 199 132 25 1603 

2970I BARXA 146 112 28 1603 

2973 CORRECHOUSO 173 103 28 1603 



MARZO 

INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERE CIA 

1354 MONTEVENTOSO 110 40 20 1387 

1387 A CORUÑA 86 47 30 -

1387E ALVEDRO 103 46 19 1387 

1428 LAVACOLLA 182 133 30 -

1484 PONTEVEDRA 160 87 22 1495 

1495 PEINADOR 183 134 30 -

1505 LUGO-ROZAS 103 57 30 -

1690 OURENSE 59 37 18 1706 

1350 RIBEIRAS DO SOR 130 52 23 1387 

1353 CAPELADA 186 74 17 1387 

1360 PENE 111 65 32 -

1363 AS PONTES 153 79 32 -

1380 BETANZOS 93 47 31 -

1388E S. MARÍA LOUREDA 101 44 18 1387 

1411 FRESARAS 144 80 32 -

1412 CURTIS 174 111 17 1387 

1426 MONTAOS ORDES 140 98 32 -

1458E BOIMORTO 117 76 17 1428 

14610 TOUR O 134 74 17 1428 

1468 A ESTRADA 156 85 23 1428 

1473 HERBÓN PADRÓN 166 112 32 -

1474 PONTECESURES 162 117 31 -

1477 DODRO 289 153 19 1428 

1485 SALCEDO 150 104 32 -

1486 LOURIZÁN 152 99 32 -

1501 CASTRO DE REI 115 76 22 1505 

1518A LUGO COL. FINGOI 84 42 26 1505 

1518E NADELA 97 50 25 1505 

1525 SARRIA 135 85 31 -

1580 LARDEIRA 55 28 24 1603 

15810 OULEGO 125 88 24 1603 

1582E CANDEDA DOMIZ 101 67 22 1603 

1585 S. VICENTE LEIRA 128 79 32 -

1587 PETÍN 56 32 24 1603 

1587E LAROUCO 60 31 25 1603 

1596 CAMPO BECERRO 129 99 27 1603 

1598 VILLARINO 184 132 27 1603 

1599E CARRACEDO SERRA 119 94 . 26 1603 

1599I AS PORTAS 108 85 22 1603 
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INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1601 A GUDIÑA CAÑIZO 110 77 27 1603 

1603 VIANA DO BOLO 84 70 32 -

1605 PRADOALVAR 141 116 27 1603 

1608 CASTIÑEIRA 164 158 27 1603 

1613 BAO 72 54 28 1603 

1644 RABAL 107 67 28 1603 

1647 COBA 101 53 28 1603 

1648 ACIBEIROS 123 69 26 1603 

1649 GUISTOLAS 95 50 23 1603 

1652 VILARBACU 210 119 26 1603 

1652I FIAIS 100 45 18 1603 

1653 FISTEUS QUIROGA 89 48 28 1603 

16560 VEGA DE BRAÑA 150 117 28 1603 

1663E VALILONGO SIL 106 67 26 1603 

1665 CASTRO CALDELAS 92 54 28 1603 

1668 EDRADA 68 42 19 1706 

1669 PARADA DE SIL 125 101 28 1603 

1672 VEIGA-POBRA B. 96 58 30 1525 

1679A MONFORTE 67 42 27 1525 

1704 REBORDECHAO 140 81 28 1603 

1706 ALLARIZ 84 57 32 -

1723 PONTEAREAS 147 95 30 1495 

172 PARAMO -GUILLARE! 126 76 23 1495 

1728 PORRJÑO, O 181 119 31 -

1732 VILADEREI 84 62 32 -

1735 XINZO DE LIMIA 82 59 32 -

2968 CASTRO MIL 118 89 25 1603 

2968U A CANDA 134 99 26 1603 

29701 BARXA 89 69 27 1603 

2973 CORRECHOUSO 113 73 28 1603 



ABRIL 

INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1354 MONTEVENTOSO 103 59 21 1387 

1387 A CORUÑA 83 39 30 -

1387E ALVEDRO 95 46 19 1387 

1428 LAVACOLLA 147 95 30 -

1484 PONTEVEDRA 125 84 22 1495 

1495 PEINADOR 155 94 30 -

1505 LUGO-ROZAS 85 47 30 -

1690 OURENSE 64 35 18 1706 

1350 RIBEIRAS DO SOR 138 58 22 1387 

1353 CAPELADA 194 88 17 1387 

1360 FENE 98 63 32 -

1363 AS PONTES 127 64 32 -

1380 BETANZOS 86 43 31 -

1388E S. MARÍA LOUREDA 101 46 17 1387 

1411 FRESARAS 123 68 32 -

1412 CURTIS 152 110 17 1387 

1426 MONTAOS ORDES 112 72 32 -

1458E BOIMORTO 101 68 17 1428 

14610 TOUR O 122 68 17 1428 

1468 A ESTRADA 125 95 22 1428 

1473 HERBÓN PADRÓN 140 94 32 -

1474 PONTECESURES 134 100 32 -

1477 DODRO 191 129 19 1428 

1485 SALCEDO 123 79 32 -

1486 LOURIZÁN 135 80 32 -

1501 CASTRO DE REI \,,, 105 48 21 1505 

1518A LUGO COL. FINGOI 71 47 26 1505 

1518E NADELA 85 58 25 1505 

1525 SARRIA 112 67 31 -

1580 LARDEIRA 62 31 25 1603 

15810 OULEGO 90 51 24 1603 

1582E CANDEDA DOMIZ 84 45 23 1603 

1585 S. VICENTE LEIRA 104 62 31 -

1587 PETÍN 55 32 23 1603 

1587E LAROUCO 59 32 24 1603 

1596 CAMPO BECERRO 128 91 26 1603 

1598 VILLARINO 166 134 27 1603 

1599E CARRACEDO SERRA 94 68 25 1603 

15991 AS PORTAS 109 68 22 1603 



INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1601 A GUDIÑA CAÑIZO 106 73 28 1603 

1603 VIANA DO BOLO 72 49 31 -

1605 PRADOALVAR 123 69 26 1603 

1608 CASTIÑEIRA 152 125 27 1603 

1613 BAO 76 51 28 1603 

1644 RABAL 96 62 28 1603 

1647 COBA 84 55 28 1603 

1648 ACIBEIROS 87 44 25 1603 

1649 GUISTOLAS 77 50 23 1603 

1652 VILARBACU 165 89 26 1603 

16521 FWS 99 55 18 1603 

1653 FISTEUS QUIROGA 82 46 28 1603 

16560 VEGA DE BRAÑA 150 117 28 1603 

1663E VALILONGO SIL 90 43 25 1603 

1665 CASTRO CALDELAS 87 50 28 1603 

1668 EDRADA 64 35 17 1706 

1669 PARADA DE SIL 106 86 27 1603 

1672 VEIGA-POBRA B. 85 55 30 1525 

1679A MONFORTE 57 38 26 1525 

1704 REBORDECHAO 136 94 28 1603 

1706 ALLARIZ 83 56 32 -

1723 PONTEAREAS 108 76 31 1495 

1726 PARAMOS-GUILLARE! 108 66 23 1495 

1728 PORRIÑO, O 124 82 30 -

1732 VILADEREI 83 55 32 -

1735 XINZO DE LIMIA 76 44 32 -

2968 CASTRO MIL 104 68 25 1603 

2968U A CANDA 144 91 27 1603 

29701 BARXA 81 61 28 1603 

2973 CORRECHOUSO 108 61 27 1603 



MAIO 

INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1354 MONTEVENTOSO 99 52 21 1387 

1387 A CORUÑA 78 40 30 -

1387E ALVEDRO 93 52 19 1387 

1428 LAVACOLLA 139 87 30 - -

1484 PONTEVEDRA 137 85 22 1495 

1495 PEINADOR 138 87 30 -

1505 LUGO-ROZAS 88 40 30 -

1690 OURENSE 62 37 18 1706 

1350 RIBEIRAS DO SOR 103 59 23 1387 

1353 CAPELADA 137 97 17 1387 

1360 PENE 83 57 32 -

1363 AS PONTES 107 60 32 -

1380 BETANZOS 74 47 31 -

1388E S. MARÍA LOUREDA 79 52 16 1387 

1411 PRES ARAS 118 64 32 -

1412 CURTIS 115 96 17 1387 

1426 MONTAOS ORDES 112 64 32 -

1458E BOIMORTO 106 72 17 1428 

14610 TOUR O 103 79 17 1428 

1468 A ESTRADA 138 97 22 1428 

1473 HERBÓN PADRÓN 123 87 32 -

1474 PONTECESURES 119 87 31 -

1477 DODRO 211 147 19 1428 

1485 SALCEDO 114 79 32 -

1486 LOURIZÁN 119 84 32 -

1501 CASTRO DE REI 98 56 22 1505 

1518A LUGO COL. FINGOI '"- 82 43 26 1505 

1518E NADELA 93 48 25 1505 

1525 SARRIA 103 59 31 -

1580 LARDEIRA 68 40 26 1603 

15810 OULEGO 101 61 24 1603 

1582E CANDEDA DOMIZ 103 70 23 1603 

1585 S. VICENTE LEIRA 93 59 30 -

1587 PETÍN 59 32 24 1603 

1587E LAROUCO 56 33 25 1603 

1596 CAMPO BECERRO 120 75 27 1603 

1598 VILLARINO 164 99 27 1603 

1599E CARRACEDO SERRA 114 72 25 1603 

1599I AS PORTAS 99 75 21 1603 
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INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1601 A GUDIÑA CAÑIZO 109 68 28 1603 

1603 VIANA DO BOLO 67 44 32 -

1605 PRADOALVAR 124 91 27 1603 

1608 CASTIÑEIRA 148 101 27 1603 

1613 BAO 69 41 28 1603 

1644 RABAL 100 58 28 1603 

1647 COBA 80 46 27 1603 

1648 ACIBEIROS 92 54 25 1603 

1649 GUISTOLAS 77 43 23 1603 

1652 VILARBACU 185 105 26 1603 

1652I FIAIS 108 51 19 1603 

1653 FISTEUS QUIROGA 86 48 28 1603 

16560 VEGA DE BRAÑA 164 129 28 1603 

1663E VALILONGO SIL 106 55 26 1603 

1665 CASTRO CALDELAS 88 44 28 1603 

1668 EDRADA 64 38 16 1706 

1669 PARADA DE SIL 106 71 27 1603 

1672 VEIGA-POBRA B. 93 53 28 1525 

1679A MONFORTE 68 37 25 1525 

1704 REBORDECHAO 143 99 28 1603 

1706 ALLARIZ 72 42 32 -

1723 PONTEAREAS 112 77 30 1495 

1726 PARAM -GUILLARE! 108 65 23 1495 

1728 PORRIÑO, O 121 87 30 -

1732 VILADEREI 77 54 32 -

1735 XINZO DE LIMIA 70 43 31 -

2968 CASTRO MIL 119 73 25 1603 

2968U A CANDA 151 90 25 1603 

29701 BARXA 79 51 28 1603 

2973 CORRECHOUSO 105 67 28 1603 



XUÑO 

INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1354 MONTEVENTOSO 61 36 21 1387 

1387 A CORUÑA 49 37 30 -

1387E ALVEDRO 44 27 19 1387 

1428 LAVA COLLA 77 63 30 -

1484 PONTEVEDRA 69 55 22 1495 

1495 PEINADOR 76 65 30 -

1505 LUGO-ROZAS 53 36 30 -

1690 OURENSE 41 33 17 1706 

1350 RIBEIRAS DO SOR 78 52 23 1387 

1353 CAPELADA 108 74 17 1387 

1360 FENE 55 40 31 -

1363 AS PONTES 67 52 31 -

1380 BETANZOS 45 33 29 -

1388E S. MARÍA LOUREDA 45 32 16 1387 

1411 FRESARAS 64 42 31 -

1412 CURTIS 75 57 17 1387 

1426 MONTAOS ORDES 60 40 31 -

1458E BOIMORTO 64 46 17 1428 

14610 TOUR O 69 43 17 1428 

1468 A ESTRADA 81 53 21 1428 

1473 HERBÓN PADRÓN 74 50 32 -

1474 PONTECESURES 70 48 31 -

1477 DODRO 151 98 19 1428 

1485 SALCEDO 63 48 32 -

1486 LOURIZÁN 69 53 32 -

1501 CASTRO DE REI ~7 52 21 1505 

1518A LUGO COL. FINGOI 40 28 26 1505 

1518E NADELA 52 30 24 1505 

1525 SARRIA 70 50 32 -

1580 LARDEIRA 50 30 24 1603 

15810 OULEGO 61 .47 23 1603 

1582E CANDEDA DOMIZ 64. 52 25 1603 

1585 S. VICENTE LEIRA 63 43 31 -

1587 PETÍN 43 28 22 1603 

1587E LAROUCO 40 28 26 1603 

1596 CAMPO BECERRO 80 61 28 1603 

1598 VILLARINO 97 73 27 1603 

1599E CARRACEDO SERRA 68 59 26 1603 

1599I AS PORTAS 63 46 21 1603 
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JNDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1601 A GUDIÑA CAÑIZO 60 51 28 1603 

1603 VIANA DO BOLO 49 37 31 -

1605 PRADOALVAR 71 64 25 1603 

1608 CASTIÑEIRA 89 75 26 1603 

1613 BAO 45 40 28 1603 

1644 RABAL 60 45 28 1603 

1647 COBA 52 56 28 1603 

1648 ACIBEIROS 59 38 26 1603 

1649 GUISTOLAS 47 35 22 1603 

1652 VILARBACU 112 72 26 1603 

16521 FIAIS 56 36 19 1603 

1653 FISTEUS QUIROGA 53 37 28 1603 

16560 VEGA DE BRAÑA 85 57 26 1603 

1663E VALILONGO SIL 63 41 27 1603 

1665 CASTRO CALDELAS 62 43 28 1603 

1668 EDRADA 39 31 19 1706 

1669 PARADA DE SIL 62 43 27 1603 

1672 VEIGA-POBRA B. 60 41 29 1525 

1679A MONFORTE 38 24 26 1525 

1704 REBORDECHAO 72 57 27 1603 

170 ALLARIZ 48 37 31 -

1723 P NTEAREA 59 46 31 1495 

1726 PARAMO -G UILLAREI 64 43 23 1495 

1728 PORRIÑO, O 66 58 30 -

1732 VILADEREI 45 32 32 -

1735 XINZO DE LIMIA 46 36 31 -

2968 CA TROMIL 57 50 24 1603 

2968U A CANDA 75 72 26 1603 

29701 BARXA 51 43 28 1603 

2973 CORRECHOUSO 69 57 28 1603 



XULLO 

INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1354 MONTEVENTOSO 48 43 21 1387 

1387 A CORUÑA 25 25 30 -

1387E Al VED RO 35 38 19 1387 

1428 LAVA COLLA 33 35 30 -

1484 PONTEVEDRA 37 48 22 1495 

1495 PEINADOR 38 36 30 -

1505 LUGO-ROZAS 28 30 30 -

1690 OURENSE 19 19 18 1706 

1350 RIBEIRAS DO SOR 45 40 23 1387 

1353 CAPELADA 73 57 17 1387 

1360 FENE 37 39 30 -

1363 AS PONTES 39 39 31 -

1380 BETANZOS 26 28 31 -

1388E S. MARÍA LOUREDA 30 31 16 1387 

1411 FRESARAS 40 36 31 -

1412 CURTIS 49 51 16 1387 

1426 MONTAOS ORDES 29 35 32 -

1458E BOIMORTO 29 29 16 1428 

14610 TOUR O 37 32 17 1428 

1468 A ESTRADA 39 54 22 1428 

1473 HERBÓN PADRÓN 38 37 31 -

1474 PONTECESURES . 33 32 32 -

1477 DODRO 75 65 19 1428 

., 1485 SALCEDO 30 38 32 -

1486 LOURIZÁN 35 42 32 -

1501 CASTRO DE REI 44- 37 19 1505 

1518A LUGO COL. FINGOI 25 33 25 1505 

1518E NADELA 30 34 24 1505 

1525 SARRIA 33 .37 29 -

1580 LARDEIRA 38 . 42 23 1603 

15810 OULEGO 35 45· 21 1603 

1582E CANDEDA DOMIZ 41 50 21 1603 

1585 S. VICENTE LEIRA 27 35 31 -

1587 PETÍN 30 40 24 1603 

1587E LAROUCO 29 37 25 1603 

1596 CAMPO BECERRO 35 45 28 1603 

1598 VILLARINO 56 65 23 1603 

1599E CARRACEDO SERRA 31 40 26 1603 

1599I AS PORTAS 33 41 22 1603 
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INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1601 A GUDIÑA CAÑIZO 33 41 25 1603 

1603 VIANA DO BOLO 29 35 32 -

1605 PRADOALVAR 24 41 23 1603 

1608 CASTIÑEIRA 33 43 26 1603 

1613 BAO 21 26 27 1603 

1644 RABAL 37 37 27 1603 

1647 COBA 28 31 27 1603 

1648 ACIBEIROS 36 45 25 1603 

1649 GUISTOLAS 23 31 22 1603 

1652 VILARBACU 71 75 25 1603 

1652I FWS 33 34 17 1603 

1653 FISTEUS QUIROGA 34 40 25 1603 

16560 VEGA DE BRAÑA 48 49 25 1603 

1663E VALILONGO SIL 30 36 26 1603 

1665 CASTRO CALDELAS 36 41 27 1603 

1668 EDRADA 25 20 16 1706 

1669 PARADA DE SIL 27 33 28 1603 

1672 VEIGA-POBRA B. 37 37 27 1525 

1679A MONFORTE 21 25 21 1525 

1704 REBORDECHAO 38 47 28 1603 

1706 ALLARIZ 17 17 28 -

1723 PONTEAREAS 26 28 32 1495 

172 PARAMOS-GUILLARE! 31 35 23 1495 

1728 PORRIÑO,O 25 30 29 -

1732 VILADEREI 21 25 31 -

1735 XINZO DE LIMIA 21 24 30 -

2968 CASTRO MIL 31 34 18 1603 

2968U A CANDA 39 52 21 1603 

29701 BARXA 23 29 28 1603 

2973 CORRECHOUSO 31 32 27 1603 



AGOSTO 

INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1354 MONTEVENTOSO 41 29 21 1387 

1387 A CORUÑA 29 22 30 -

1387E ALVEDRO 34 31 18 1387 

1428 LAVACOLLA 45 40 30 -

1484 PONTEVEDRA 35 26 22 1495 

1495 PEINADOR 31 25 30 -

1505 LUGO-ROZAS 28 24 30 -

1690 OURENSE 21 23 19 1706 

1350 RIBEIRAS DO SOR 52 34 22 1387 

1353 CAPELADA 80 54 17 1387 

1360 FENE 36 34 32 -

1363 AS PONTES 39 33 32 -

1380 BETANZOS 26 24 30 -

1388E S. MARÍA LOUREDA 35 23 17 1387 

1411 FRESARAS 48 44 31 -

1412 CURTIS 49 52 16 1387 

1426 MONTAOS ORDES 37 37 32 -

1458E BOIMORTO 42 44 16 1428 

14610 TOUR O 53 56 17 1428 

1468 A ESTRADA 53 54 22 1428 

1473 HERBÓN PADRÓN 49 46 31 -

1474 PONTECESURES 48 46 32 -

1477 DODRO 87 73 19 1428 

1485 SALCEDO 32 28 31 -

1486 LOURIZÁN 36 30 32 -

1501 CASTRO DE REI 36 31 19 1505 

1518A LUGO COL. FINGOI 31.._ 27 26 1505 

1518E NADELA 37 29 24 1505 

1525 SARRIA 35 35 31 -

1580 LARDEIRA 30 27 25 1603 

15810 OULEGO 28 25 23 1603 

1582E CANDEDA DOMIZ 31 27 24 1603 

1585 S. VICENTE LEIRA 26 26 28 -

1587 PETÍN 25 24 23 1603 

1587E LAROUCO 29 25 25 1603 

1596 CAMPO BECERRO 34 34 27 1603 

1598 VILLARINO 42 37 25 1603 

1599E CARRACEDO SERRA 33 33 26 1603 

1599I AS PORTAS 28 29 22 1603 

73 



INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1601 A GUDIÑA CAÑIZO 33 28 26 1603 

1603 VIANA DO BOLO 22 24 32 -

1605 PRADOALVAR 29 32 25 1603 

1608 CASTIÑEIRA 38 42 27 1603 

1613 BAO 21 22 28 1603 

1644 RABAL 33 29 26 1603 

1647 COBA 26 23 26 1603 

1648 ACIBEIROS 28 27 24 1603 

1649 GUISTOLAS 23 23 22 1603 

1652 VILARBACU 68 59 25 1603 

16521 FIAIS 41 36 18 1603 

1653 FISTEUS QUIROGA 38 33 24 1603 

16560 VEGA DE BRAÑA 46 40 26 1603 

1663E VALILONGO SIL 35 32 25 1603 

1665 CASTRO CALDELAS 31 32 28 1603 

1668 EDRADA 24 30 16 1706 

1669 PARADA DE SIL 34 40 28 1603 

1672 VEIGA-POBRA B. 34 41 30 1525 

1679A MONFORTE 31 34 22 1525 

1704 REBORDECHAO 28 32 26 1603 

1706 ALLARIZ 24 26 31 -

1723 PONTEAREAS 25 26 31 1495 

1726 PARAMOS-GUILLARE! 35 37 23 1495 

172 PORRIÑO, O 33 41 30 -

1732 VILADEREI 24 24 31 -

1735 XINZO DE LIMIA 24 27 28 -

2968 CASTRO MIL 34 24 20 1603 

2968U A CANDA 37 34 22 1603 

29701 BARXA 26 21 25 1603 

2973 CORRECHOUSO 28 31 28 1603 



SETEMBRO 

INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1354 MONTEVENTOSO 67 50 21 1387 

1387 A CORUÑA 63 44 30 -

1387E ALVEDRO 72 58 18 1387 

1428 LAVACOLLA 114 89 30 -

1484 PONTEVEDRA 118 95 22 1495 

1495 PEINADOR 112 91 30 -

1505 LUGO-ROZAS 75 60 30 -

1690 OURENSE 49 46 18 1706 

1350 RIBEIRAS DO SOR 83 61 22 1387 

1353 CAPELADA 107 65 18 1387 

1360 PENE 86 66 32 -

1363 AS PONTES 98 84 32 -

1380 BETANZOS 64 56 29 -

1388E S. MARÍA LOUREDA 69 55 16 1387 

1411 FRESARAS 104 75 32 -

1412 CURTIS 84 73 16 1387 

1426 MONTAOS ORDES 96 67 32 -

1458E BOIMORTO 73 52 17 1428 

14610 TOUR O 100 68 16 1428 

1468 A ESTRADA 104 89 21 1428 

1473 HERBÓN PADRÓN 119 90 30 -

1474 PONTECESURES 110 94 32 -

1477 DODRO 185 123 19 1428 

1485 SALCEDO 103 81 31 -

1486 LOURIZÁN 112 87 32 -

1501 CASTRO DE REI 64 '- 43 20 1505 

1518A LUGO COL. FINGOI 65 49 26 1505 

1518E NADELA 70 59 24 1505 

1525 SARRIA 81 61 30 -

1580 LARDEIRA 54 45 24 1603 

15810 OULEGO 72 71 23 1603 

1582E CANDEDA DOMIZ 68 54 23 1603 

1585 S. VICENTE LEIRA 65 59 30 -

1587 PETÍN 45 51 21 1603 

1587E LAROUCO 43 40 25 1603 

1596 CAMPO BECERRO 89 83 27 1603 

1598 VILLARINO 117 96 · 26 1603 

1599E CARRACEDO SERRA 83 71 25 1603 

15991 AS PORTAS 63 63 21 1603 
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INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1601 A GUDIÑA CAÑIZO 84 69 27 1603 

1603 VIANA DO BOLO 53 50 32 -

1605 PRADOALVAR 91 85 25 1603 

1608 CASTIÑEIRA 108 99 25 1603 

1613 BAO 46 43 26 1603 

1644 RABAL 72 56 27 1603 

1647 COBA 60 48 27 1603 

1648 ACIBEIROS 64 59 24 1603 

1649 GUISTOLAS 56 51 22 1603 

1652 VILARBACU 140 116 25 1603 

16521 FIAIS 66 57 20 1603 

1653 FISTEUS QUIROGA 65 58 26 1603 

16560 VEGA DE BRAÑA 123 115 27 1603 

1663E VALILONGO SIL 79 68 26 1603 

1665 CASTRO CALDELAS 73 61 27 1603 

1668 EDRADA 43 40 18 1706 

1669 PARADA DE SIL 78 68 27 1603 . 
1672 VEIGA-POBRA B. 66 51 30 1525 

1679A MONFORTE 44 36 24 1525 

170 . REBORDECHAO 85 77 27 1603 

J706 ALLARIZ 53 44 32 -

1723 PONTEAREAS 100 77 31 1495 

172 PARAMO -GUILLARE! 95 82 23 1495 

172 PORRIÑO, O 107 89 30 -

1732 VILADEREI 47 40 32 -

1735 XINZO DE LIMIA 43 36 32 -

2968 CASTRO MIL 87 70 24 1603 

2968U A CANDA 106 90 24 1603 

29701 BARXA 68 61 27 1603 

2973 CORRECHOUSO 73 60 27 1603 



OUTUBRO 

INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1354 MONTEVENTOSO 140 106 21 1387 

1387 A CORUÑA 104 73 30 -

1387E ALVEDRO 115 73 18 1387 

1428 LAVA COLLA 193 159 30 -

1484 PONTEVEDRA 164 110 22 1495 

1495 PEINADOR 203 141 30 -

1505 LUGO-ROZAS 107 73 30 -

1690 OURENSE 100 74 18 1706 

1350 RIBEIRAS DO SOR 154 99 23 1387 

1353 CAPELADA 238 148 18 1387 

1360 FENE 137 88 32 -

1363 AS PONTES 158 100 32 -

1380 BETANZOS 106 70 30 -

1388E S. MARÍA LOUREDA 137 110 17 1387 

1411 FRESARAS 155 101 32 -

1412 CURTIS 205 164 17 1387 

1426 MONTAOS ORDES 153 110 32 -

1458E BOIMORTO 162 94 17 1428 

14610 TOUR O 203 158 17 1428 

1468 A ESTRADA 160 111 21 1428 

1473 HERBÓN PADRÓN 186 141 31 -

1474 PONTECESURES 185 152 32 -

1477 DODRO 323 226 19 1428 

1485 SALCEDO 171 130 31 -

1486 LOURIZÁN 184 134 32 -

1501 CASTRO DE REI 145 91 20 1505 

1518A LUGO COL. FINGOI 99 \.., 81 26 1505 

1518E NADELA 103 70 25 1505 

1525 SARRIA 125 78 31 -

1580 LARDEIRA 79 45 25 1603 

15810 OULEGO 128 94 24 1603 

1582E CANDEDA DOMIZ 114 77 24 1603 

1585 S. VICENTE LEIRA 134 91 28 -

1587 PETÍN 70 50 23 1603 

1587E LAROUCO 75 49 25 1603 

1596 CAMPO BECERRO 150 105 27 1603 

1598 VILLARINO 196 135 26 1603 

1599E CARRACEDO SERRA 150 103 26 1603 

1599I AS PORTAS 162 125 22 1603 
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INDICATNO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1601 A GUDIÑA CAÑIZO 148 100 28 1603 

1603 VIANA DO BOLO 96 68 32 -

1605 PRADOALVAR 160 119 27 1603 

1608 CASTIÑEIRA 191 158 26 1603 

1613 BAO 90 68 28 1603 

1644 RABAL 119 83 28 1603 

1647 COBA 114 90 27 1603 

1648 ACIBEIROS 113 78 26 1603 

1649 GUISTOLAS 91 64 21 1603 

1652 VILARBACU 247 152 26 1603 

1652I FIAIS 103 68 20 1603 

1653 FISTEUS QUIROGA 107 75 28 1603 

16560 VEGA DE BRAÑA 198 124 26 1603 

1663E VALILONGO SIL 129 83 27 1603 

1665 CASTRO CALDELAS 109 78 28 1603 

1668 EDRADA 87 67 19 1706 

1669 PARADA DE SIL 119 91 28 1603 ..__._...__ 

1672 VEIGA-POBRA B. 111 79 31 1525 

1679A MONFORTE 71 43 24 1525 

1704 REBORDECHAO 160 111 28 1603 

1706 ALLARIZ 89 64 32 -

1723 PONTEAREAS 166 117 31 1495 

1726 PARAMO -GUILLAREI 176 140 23 1495 

172 P RRIÑO, O 182 154 30 -

1732 VILADEREI 92 64 32 -

1735 XINZO DE LIMIA 91 59 32 -

2968 CASTRO MIL 144 101 24 1603 

2968U A CANDA 182 114 28 1603 

29701 BARXA 120 82 28 1603 

2973 CORRECHOUSO 143 101 28 1603 



NOVEMBRO 

INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1354 MONTEVENTOSO 128 64 21 1387 

1387 A CORUÑA 116 53 30 -

1387E ALVEDRO 125 70 19 1387 

1428 LAVACOLLA 200 112 30 -

1484 PONTEVEDRA 186 117 22 1495 

1495 PEINADOR 204 125 30 - -

1505 LUGO-ROZAS 122 56 30 -

1690 OURENSE 77 48 18 1706 

1350 RIBEIRAS DO SOR 145 77 22 1387 

1353 CAPELADA 211 95 18 1387 

1360 FENE 161 81 32 -

1363 AS PONTES 199 96 . 32 -

1380 BETANZOS 112 58 31 -

1388E S. MARÍA LOUREDA 124 49 16 1387 

1411 FRESARAS 180 83 32 -

1412 CURTIS 216 145 17 1387 

1426 MONTAOS ORDES 172 86 32 -

1458E BOIMORTO 132 73 17 1428 

14610 TOUR O 168 78 17 1428 

1468 A ESTRADA 199 116 22 1428 

1473 HERBÓN PADRÓN 190 112 30 -

1474 PONTECESURES 189 111 32 -

1477 DODRO 319 201 19 1428 

1485 SALCEDO 185 121 31 -

1486 LOURIZÁN 195 
\., 112 31 -

1501 CASTRO DE REI 149 80 21 1505 

1518A LUGO COL. FINGOI 101 47 25 1505 

1518E NADELA 113 59 25 1505 

1525 SARRIA 152 86 31 -

1580 LARDEIRA 79 50 25 1603 

15810 OULEGO 131 79 24 1603 

1582E CANDEDA DOMIZ 106 60 23 1603 

1585 S. VICENTE LEIRA 156 90 32 -

1587 PETÍN 81 40 23 1603 

1587E LAROUCO 81 44 25 1603 

1596 CAMPO BECERRO 164 98 27 1603 

1598 VILLARINO 219 114 27 1603 

1599E CARRACEDO SERRA 156 101 26 1603 

1599I AS PORTAS 141 100 22 1603 
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INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN N2 DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1601 A GUDIÑA CAÑIZO 147 91 28 1603 

1603 VIANA DO BOLO 110 84 32 -

1605 PRADOALVAR 190 108 27 1603 

1608 CASTIÑEIRA 206 131 27 1603 

1613 BAO 104 63 28 1603 

1644 RABAL 146 77 27 1603 

1647 COBA 118 69 28 1603 

1648 ACIBEIROS 135 72 26 1603 

1649 GUISTOLAS 117 58 22 1603 

1652 VILARBACU 244 139 26 1603 

16521 FWS 129 54 19 1603 

1653 FISTEUS QUIROGA 127 59 27 1603 

16560 VEGA DE BRAÑA 222 114 27 1603 

1663E VALILONGO SIL 127 69 27 1603 

1665 CASTRO CALDELAS 122 65 28 1603 

1668 EDRADA 82 54 19 1706 

1669 PARADA DE SIL 138 84 28 1603 

1672 VEIGA-POBRA B. 125 63 28 1525 

1679A MONFORTE 85 50 25 1525 

1704 REBORDECHAO 194 121 28 1603 

1.70 ALLAHIZ 104 59 32 -

1723 PONTEAREAS 171 105 27 1495 

1726 PARAMOS-G UILLAREI 167 102 23 1495 

1728 PORRIÑO,O 202 142 28 -

1732 VILADEREI 109 59 32 -

1735 XINZO DE LIMIA 101 69 32 -

2968 CASTRO MIL 169 94 24 1603 

2968U A CANDA 186 143 27 1603 

2970I BARXA 117 71 28 1603 

2973 CORRECHOUSO 157 97 28 1603 



DECEMBRO 

INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1354 MONTEVENTOSO 160 90 20 1387 

1387 A CORUÑA 128 74 30 -

1387E ALVEDRO 161 85 18 1387 

1428 LAVACOLLA 256 187 30 -

1484 PONTEVEDRA 228 171 22 1495 

1495 PEINADOR 270 197 30 -

1505 LUGO-ROZAS 138 82 30 -

1690 OURENSE 121 102 18 1706 

1350 RIBEIRAS DO SOR 178 113 22 1387 

1353 CAPELADA 278 135 18 1387 

1360 FENE 159 100 32 -

1363 AS PONTES 215 122 32 -

1380 BETANZOS 129 87 31 -

1388E S. MARÍA LOUREDA 156 85 16 1387 

1411 FRESARAS 203 130 31 -

1412 CURTIS 279 180 17 1387 

1426 MONTAOS ORDES 195 148 32 -

1458E BOIMORTO 218 145 17 1428 

14610 TOUR O 301 216 17 1428 

1468 A ESTRADA 309 285 22 1428 

1473 HERBÓN PADRÓN 240 195 31 -

1474 PONTECESURES 234 207 32 -

1477 DODRO 429 316 19 1428 

1485 SALCEDO 208 182 32 -

1486 LOURIZÁN 234 185 31 -

1501 CASTRO DE REI 175 102 21 1505 

1518A LUGO COL. FINGOI 131 105 26 1505 

1518E NADELA 136 90 25 1505 

1525 SARRIA 183 169 30 -

1580 LARDEIRA 92 80 26 1603 

15810 OULEGO 195 175 23 1603 

1582E CANDEDA DOMIZ 175 152 23 1603 

1585 S. VICENTE LEIRA 171 114 31 -

1587 PETÍN 90 58 23 1603 

1587E LAROUCO 98 75 26 1603 

1596 CAMPO BECERRO 196 148 28 1603 

1598 VILLARINO 270 242 27 1603 

1599E CARRACEDO SERRA 199 180 25 1603 

15991 AS PORTAS 233 203 22 1603 
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INDICATIVO NOME MEDIA DESVIACIÓN Nº DATOS ESTACIÓN 
61-92 TIPICA 61-92 REFERENCIA 

1601 A GUDIÑA CAÑIZO 171 148 28 1603 

1603 VIANA DO BOLO 127 116 32 -

1605 PRADOALVAR 227 221 25 1603 

1608 CASTIÑEIRA 260 269 26 1603 

1613 BAO 135 134 28 1603 

1644 RABAL 166 152 27 1603 

1647 COBA 151 152 28 1603 

1648 ACIBEIROS 164 123 26 1603 

1649 GUISTOLAS 146 108 22 1603 

1652 VILARBACU 287 227 26 1603 

16521 FWS 150 89 20 1603 

1653 FISTEUS QUIROGA 143 91 28 1603 

16560 VEGA DE BRAÑA 242 211 27 1603 

1663E VALILONGO SIL 155 134 27 1603 

1665 CASTRO CALDELAS 135 104 27 1603 

1668 EDRADA 122 125 19 1706 

1669 PARADA DE SIL 179 201 28 1603 

1672 VEIGA-POBRA B. 129 110 29 1525 

1679A MONFORTE 104 95 24 1525 

1704 REBORDECHAO 218 133 28 1603 

1706 ALLARIZ 121 87 32 -

1723 PONIEAREAS 192 133 28 1495 

172 PARAMO -GUILLARE! 236 188 23 1495 

172 PORRIÑO, O 267 211 29 -

1732 VILADEREI 121 95 32 -

1735 XINZO DE LIMIA 114 108 32 -

2968 CASTRO MIL 188 18 25 1603 

2968U A CANDA 187 165 25 1603 

29701 BARXA 144 128 28 1603 

2973 CORRECHOUSO 175 131 28 1603 



DISTRlBUCIÓN DA PRECIPITACIÓN. MAPA DE ISOIETAS 

ESTACIÓNS DE APOIO (FIG. 19) 

Para realiza-lo trazado dos mapas de isoietas, amais das estacións normalizadas, tivemos que 
considerar outro conxunto de estacións que polo menos tivesen 1 O anos completos dentro do 
período 1961 - 90 (táboa 2). Consideramos que, para o noso propósito de trazado eco intervalo de 
isoietas elixido para cada un dos mapas, era suficiente aplicarlles a estas estacións unha normali
zación baseada no método dos cocientes1, tomando como referencia as estacións anteriormente 
citadas. Aínda así, tanto o número de estacións, como a súa distribución espacial, non o conside
ramos adecuado para poder trazar uns mapas de isoietas cuns límites de confianza que superen o 
90 % para o conxunto de Galicia. En zonas, como a oriental da provinc~a de Lugo e o sudoeste da 
de Ourense, así como nalgunhas zonas elevadas das provincias da Coruña e Pontevedra, a escaseza 
de estacións e a pouca fiabilidade dalgunhas delas déixanos un interrogante aínda maior sobre 
este trazado. Para poder encher estas lagoas, no contorneo, interpolación e localización de máxi
mos e mínimos, tivemos en conta o noso coñecemento das situacións meteorolóxicas e dos meca
nismos e factores que contribúen na distribución e intensificación da precipitación. 

1 O método dos cocientes aplicouse mes a mes e a súa ecuación é: 

B xA 
Am = m n 

Bn 
onde: 

Am é a media da serie incompleta reducida ó período normal 

B m é a media da serie completa de referencia 

A
0 

é a media da serie incompleta 

B0 é a media dos termos da serie completa que se corresponden cos datos dispoñibles da serie incompleta . 
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TÁBOA 2 

Estacións meteorolóxicas de apoio 

Xan. Feb. Mar. Abr. Mai. Xuñ. Xul. Ag. Set. Out. Nov. Dec. ANO 

1342 BENQUERENCIA 119 103 86 103 81 60 31 42 47 115 122 78 987 

1344A MONDOÑEDO 139 134 116 105 95 53 45 45 67 125 160 113 1197 

1345U FOZ 87 70 65 70 71 44 35 39 43 82 93 65 764 

1346H FERREIRA 124 103 89 96 74 53 36 50 _48 90 122 104 989 

1351V ORTIGUEIRA 213 162 131 119 93 77 41 50 52 132 162 163 1395 

1336 FONSAGRADA, A 174 157 141 121 110 75 35 46 78 117 172 161 1387 

13720 VILAMAIOR (MIÑO) 194 147 140 131 113 97 54 78 96 156 215 147 1568 

1376 ARANGA 208 177 168 128 125 71 42 62 100 173 192 219 1665 

1382C MABEGONDO 122 111 95 84 76 40 25 32 61 86 118 121 971 

1390 CARBALLO 105 119 102 97 93 43 37 16 61 115 134 104 1026 

13911 CORISTANCO 209 152 . 133 114 96 56 30 37 69 121 190 215 1422 

1399 CASTRELO-VIMIANZO 317 283 226 174 182 88 55 66 103 213 263 334 2304 

1406 PONTE MUIÑOS 220 185 136 123 109 50 33 40 82 150 210 248 1586 

1408 LOURO-MUROS 222 178 155 116 112 61 37 27 96 166 153 195 1518 

1412V SIGÜEIRO 278 265 206 157 170 81 31 32 119 188 192 261 1980 

14341 ENC BARRIÉ MAZA 220 202 148 110 122 65 30 30 90 176 181 201 1565 

14370 MONTE IROITE 322 289 245 113 152 84 34 33 93 250 222 287 2124 

1442V BOIRO 275 251 215 129 120 83 32 36 142 206 197 271 1957 

1451 MELIDE 234 205 168 147 127 67 38 32 94 167 161 197 1637 

1455 RODEIRO 211 208 133 115 115 58 22 33 82 154 158 197 1486 

14460 ANTAS DE ULLA 170 174 110 113 101 62 26 30 58 118 142 144 1248 

1475A SANTIAGO ASTRON 235 225 162 134 144 73 28 32 99 188 165 247 1732 

14791 CORÓN 213 169 127 115 114 57 23 25 112 156 170 215 1496 
\ \,.. 

1479D CALDAS DE REIS 284 287 181 152 158 84 42 36 135 202 208 290 2059 

1479S RIBADUMIA 211 189 128 122 116 64 30 21 100 160 164 205 1510 

14800 FORCAREI 311 275 220 160 159 102 44 . 39 91 223 207 285 2116 

1481E FORNELOS 418 385 253 221 190 103 45 38 138 284 280 387 2742 

1493U REDONDELA 271 245 167 140 123 77 29 27 100 187 166 236 1768 

1508U RÁBADE 131 117 100 84 97 56 25 39 74 99 125 143 1090 

15 lOD VILALBA 163 153 106 91 103 53 35 48 68 113 124 161 1218 

15210 BARALLA 144 131 106 108 100 63 31 34 62 101 125 156 1161 

1523 BANDE (LÁNCARA) 196 177 141 162 167 79 62 53 85 163 174 184 1606 

1531 PORTOMARIN 196 176 128 112 124 35 31 30 88 136 135 196 1407 

1537 BELESAR 96 96 54 50 46 30 17 16 46 72 82 105 710 

15780 PRESA FUMARES 85 74 45 50 47 45 23 23 46 60 74 91 663 

1592 PIAS 218 201 137 138 123 61 26 21 87 153 180 192 1537 

1628 PRADA 142 115 85 96 92 57 40 25 68 106 106 117 1049 

1659 FONFRIA 146 103 98 125 140 97 55 42 86 173 104 147 1316 

16591 GAMIZ (SAMOS) 286 243 203 145 158 82 46 39 113 198 184 257 1954 

16860 OS PEARES 114 119 71 66 70 36 17 19 53 95 87 117 864 

1687U VELLE 112 123 76 69 78 38 20 22 31 95 92 121 877 

1692 BOIMORTO 143 113 84 68 69 42 22 17 57 107 95 161 978 

1700 CARBALLIÑO, O 140 157 86 79 86 50 22 19 88 140 122 138 1127 

1702A RIBADAVIA 172 207 112 113 91 54 22 23 91 159 140 207 1391 

1718 FRIEIRA 150 184 108 105 74 59 28 37 71 150 139 205 1310 
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DISTRIBUCIÓN DAS PRECIPITACIÓNS 

MAPA ANUAL 

Cunha rápida ollada ó mapa anual de isoietas, vemos, que a grandes trazos, como era de 
esperar, os máximos de precipitación danse nas zonas abertas ás masas húmidas do SW, o sur da 
provincia da Coruña e provincia de Pontevedra, case toda a zona centro da isoieta de 1600 mm. O 
relevo xoga o seu papel fundamental e as primeiras serras de non moita altitude, as Serras do 
Suído e do Candán na provincia de Pontevedra rexistran os máximos de precipitación, podendo 
probablemente superarse os 3.000 mm nalgún punto. 

Os mínimos de precipitación danse nas partes ó abeiro <lesas masas húmidas do SW, en zonas 
relativamente pequenas, as Mariñas (A Coruña) e a Mariña lucense. Cara ó interior a precipitación 
diminúe, alcanzándose os mínimos de precipitación nos vales do Miño medio, Val do Sil, Lemos, 
Verín ... 

Volven alcanzarse valores superiores a 1.600 mm nas zonas montañosas do este das provin
cias de Lugo e Ourense, Serras de Aneares e do Caurel en Lugo, e Cabeza de Manzaneda, San 
Mamede, Queixa e Serrra do Eixe en Ourense, aínda que dunha forma moi irregular, con grandes 
dif r ncias entre o barlovento e o sotavento nas montañas. 

A complicada xeografía galega fai que os efectos topográficos e orográficos ós que aludiamos 
ant ri rm nte, aparezan máximos de precipitación rexistrada en zonas moi delimita.das: Dodro, 
Vimianz , Capelada, etc . en zonas próximas á costa. Tampouco podemos dicir a penas nada, por 

m ma ausas, da relación entre a altitude e a precipitación, polo cal intentamos escapar da 
t nt i ... n l. tr za-la i oi tas seguindo as curvas de nivel. 

MAPA E ECEMBRO , XANEIRO E FEBREIRO 

q u i imo para o mapa anual, podemos aplicalo ó mapa <lestes meses invernais. 

Os m ses de decembro e xaneiro son os que rexistran maior precipitación, sendo xaneiro o 
máis chuvioso xeralmente no sur da provincia da Coruña e Pontevedra, e decembro, algo máis 
chuviosos na provincia de Lugo e Ourense. 

A precipitación nestes meses vai de algo menos de 100 mm na Mariña lucense e Val do Sil en 
febreiro, amáis de 300 mm en zonas de Pontevedra e montañas de Lugo en xaneiro e decembro, 
respectivamente. 

MAPAS DE MARZO, ABRIL E MAIO 

Nos meses de primavera, aínda que a configuración de isoietas segue parecida ó mapa anual, 
a diferencia en precipitación entre as zonas máis chuviosas e menos chuviosas redúcese notable
mente. 

Marzo segue sendo un mes realmente chuvioso, de 80 mm no Val do Sil ós máis de 200 mm 
no Caurel, Xistral, Suído ... 

Abril e maio presentan unha precipitación moi parecida, algo maior en abril en case toda 
Galicia, e en maio rexístrase máis precipitación na zona oriental de Lugo e Ourense. 

Os valores da precipitación van dos 60 mm no Val do Sil ós 180 mm no Suído e no Caurel. 

MAPAS DE XUÑO , XULLO E AGOSTO 

O corte da entrada das masas húmidas en Galicia durante o verán fai que a precipitación caia 
bru camente ne tes meses. 

86 



Xuño mantense algo húmido en zonas próximas ás costas, no1te das provincias da Coruña e 
Lugo, Rías Baixas e zonas montañosas do interior (debido seguramente á aparición de fenómenos 
tormentosos). A precipitación está entre 40 e 100 mm. 

Xullo e agosto son claramente meses secos. Os máximos de precipitación desprázanse ó 
norte de Galicia (dominio de ventos do Ne NE) e zonas montañosas (tormentas). A precipitación 
móvese entre 20 e 60 mm de media. 

MAPAS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 

O período outonal é o máis irregular. Setembro pode ser un mes r~almente seco ou empezar 
cos primeiros temporais e é tamén o que presenta menor diferencia relativa entre os máximos e 
mínimos de precipitación, entre 60 e 140 mm. 

Os mapas de outubro e novembro volven ter unha configuración case idéntica ó mapa anual, 
sendo algo máis chuvioso novembro que outubro. Os rangos de precipitación están en outubro 
entre os 80 e 220 mm, e en novembro entre os 100 e 260 mm nas mesmas zonas que xa sabemos. 
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Pr ipita ión d m d aneiro e n mm.). (Fig. 20). 

88 



Precipitación do mes de febreiro (en mm.). (Fig. 21). 



Pr ipitación do m d marzo (en mm.). (Fig. 22) . 



Precipitación do mes de abril (en mm.). (Fig. 23). 



Pr ipita i n dom d maio (en mm.) . (Fig. 24). 
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Precipitación do mes de xuño (en mm.). (Fig. 25). 
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Pr ipita ión dom d xullo (en mm.). (Fig. 26). 
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Precipitación do mes de agosto (en mm.). (Fig. 27). 
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Pr ipita i ' n dom - d tembro (en mm.). (Fig. 28). 



Precipitación do mes de outubro (en mm.). (Fig. 29). 



Pr ipita ión do m d novembro (en mm,) . (Fig. 30). 
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Precipitación do mes de decembro (en mm.). (Fig. 31). 
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Map d pr ipita ión anual (en mm.). (Fig. 32). 
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PRECIPITACIÓNS MÁXIMAS EN 24 HORAS 

PERÍODOS DE RETORNO 

Denomínase período de retorno dun certo valor dunha variable que sexa función do tempo, 
ó período de tempo que, de media, é preciso esperar ata que se rexistre un valor da dita variable 
igual ou superior ó considerado. 

Neste apartado incluíronse aquelas estacións para as cales se dispoñía do dato de precipita
ción máxima en 24 horas2 durante máis de quince anos. Os cálculos foron efectuados mediante o 
axuste da función de distribución. 

F(u) = exp(-exp(-y(u))) . 

Onde y é unha función lineal de u , os seus coeficientes estímanse a partir dos datos mostrais. 

Os valores extremos alcanzados_ por unha variable meteorolóxica ó longo dun número N de 
observacións (por exemplo, o valor máximo diario de precipitación-ó longo dun ano, N=365, que 
é o caso que se considera aquO tenden a distribuírse de acordo coa fórmula anterior cando N é o 
bastante grande, en particular considérase o valor N=365 suficiente para o caso de precipitacións 
máximas en 24 horas. Esta distribución recibe o nome de distribución de Gumbel. 

Deste xeito, podemos atopa-las frecuencias asociadas ós valores superiores a un dado u, e 
deducir <leste xeito o seu período de retorno; en realidade, o que adoita facerse é fixar uns certos 
valores para o período de retorno e, percorrendo o camiño en sentido inverso, determina-lo valor 
de u correspondente a ese período. 

2 
Considerouse como precipitación en 24 horas a correspondente ó día pluviométrico, período comprendido entre as 07 

TMG dun día e as 07 TMG do seguinte. 
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Precipitacións máximas diarias (en mm) 
para un período de retorno de 2, 10, 50 ou 100 anos 

E TA IÓN 2ANOS 10 ANOS 50 ANOS 100 ANOS 

PON AGRADA, A 54 90 121 135 

MONDOÑEDO (I.F.P.) 41 106 163 187 

MASMA 32 96 152 176 

ALFOZ A SEARA 48 82 111 124 

PENE MANIÑOS 51 75 96 105 

PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS 68 99 127 139 

PRÉ ARAS 65 99 129 142 

MONTAOS-ORDES 62 94 121 133 

LALÍN 56 81 102 111 

ESTRADA, A 96 145 187 205 

HERBÓN-PADRÓN 77 115 148 162 

PONTECESURES 80 131 175 194 

SALCEDO 68 90 110 118 

LOURIZÁN 77 108 135 147 

G UITIRIZ-BALNEARIO 58 91 119 131 

LUGO-COLEXIO FINGOI 43 75 103 114 

NADELA 47 67 85 92 

ARRIA-BARREIROS GRANJA 59 102 139 155 

LARDEIRA 36 56 74 81 

OULEGO 70 109 143 157 

S. VI ENTE DE VALDEORRAS 56 86 113 124 

PETÍN 38 60 79 87 

LAR 1UC 41 65 86 95 

CAMPOBECERR 68 100 128 139 

RIB IRA PEQUENA VILARIÑO 102 181 249 279 

ARRACEDO DA SERllA 72 100 125 135 

A P RTA 75 118 155 171 

A UDIÑA-S. CAÑIZO 64 97 126 138 

VIANA DO BOLO 55 94 128 143 

PRADOALVAR 81 118 149 163 

CERNADO 67 110 148 165 

ta. CRUZ DO BOLO 36 49 60 65 

RABAL 60 104 142 158 

COBA 55 96 133 148 

GUÍSTOLAS 46 78 106 117 

FISTEUS DE QUIROGA 54 96 133 149 

VEGA DE BRAÑA 76 121 161 178 

CASTRO CALDELAS 55 81 104 114 

MONTEDER!lAMO 70 93 113 121 

PARADA DO SIL 70 122 167 186 

FO TEFIZ-VILAR DE COLES 58 93 123 136 

REBORDECHAO 64 91 115 125 

ALTO DO RODICIO 79 121 157 173 

ALLARIZ 43 60 75 81 

PO TEAREAS-CANEDO 73 118 157 174 

PARAMOS-GUILLARE! 69 111 147 163 

VILADERREI 47 74 97 106 

XINZO DE LIMIA 42 59 74 80 

CA TROMIL 58 84 107 117 

AC DA 69 103 133 146 

BARXA 57 83 105 115 

ORRECHOUSO 51 78 101 111 

CERDEDELO 63 84 102 110 
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Precipitacións máximas en 24 horas para un período de retorno de 10 anos (en mm.). (Fig. 33). 
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Pr ipita i n máxima n 2 hora para un p ríodo de retorno de 50 anos (en mm.). (Fig. 34). 
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BALANCE HÍDRICO 

BENEDICTO SOTO GONZÁLEZ 

FRANCISCO DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA 





INTRODUCCIÓN 

Enténdese, en xeral, como balance hídrico dunha conca ou dun ecosistema, a relación que se 
establece entre a 11 oferta 11 de auga, determinada a partir da precipitación, ou mellor aínda , da 
precipitación efectiva, fronte ó consumo ou 11 demanda 11 pola evaporación directa do solo ou das 
superficies de auga e a transpiración dos vexetais. Neste balance hai épocas en que a demanda por 
evaporación e transpiración supera a ofe1ta, e diseque existe 11 déficit de precipitación 11

, que segun
do a súa intensidade ou duración pode afectar máis ou menos á vida vexetaL Pola contra, noutras 
épocas, a oferta supera a demanda, e o exceso de precipitación pasa a fornecer de auga as reservas 
soterradas e os diferentes cursos de auga da natureza. Esta visión sinxela do balance hídrico non 
ten en contaos consumos humanos para usos industriais, agrícolas ou domésticos , que en deter
minadas zonas poden se-los fundamentais. Estes consumos, aínda que ó final volve a auga ó seu 
ciclo natural a xeito de vapor ou verquidos líquidos ás canles, supoñen sempre uns procesos de 
derivación que reteñen a auga espacios determinados de tempo e crean desfasamentos importan
tes no balance, realizando transferencias de auga dunda época a outra. Outro tanto se pode dicir 
das retencións naturais que se dan no interior da terra nos acuíferos, e que polas mesmas razóns, 
poden modificar fondamente a influencia final que un determinado balance pode ter sobre os 
cursos de auga. 

O balance hídrico que se vai realizaré o clásico de Thornthwaite-Matter (López Cadenas de 
Llano, F. e Mintegui, ].A. , 1986; Dunne, Th. e Leopold, L.B. 1978) que ten como base do cálculo o 
período mensual e como datos de entrada os valores de precipitación e evapotranspiración poten
cial. Ademais precisa coñece-la reserva de auga do solo utilizable polas plantas e unha estimación 
das perdas directas da precipitación por escoamento superficial. É un método que pode ser utiliza
do a escala de perfil edáfico ou ecosistema, ou ben de correa, sendo necesario neste último caso 
estima-la retención de auga na mesma a escala mensual. No traballo orixinal, e a falta de mellores 
datos, esta retención estímase no 50% do exceso mensual de auga. 

Neste estudio o nivel de traballo será o de correa, xa que este pode dar unha visión máis 
xeneralizada dos problemas do balance hídrico de Galicia. A dificultade básica que presenta o 
traballo a este nivel reside na heteroxeneidade espacial que teñen a esta escala tódolos parámetros 
que se precisan para o cálculo, tanto maior canto máis impmtante sexa a superficie da correa. As 
dúas alternativas para a solución <leste problema consisten, ou ben, en descompoñe-la correa en 
unidades menores de maior homoxeneidade e repetir para cada unha delas un balance 
individualizado, sendo o resultado final a suma de tódolos balances parciais -é o denominado 
método distributivo-, ou ben, considera-la correa como unha unidade homoxenea de cálculo na 
que os datos de entrada son o resultado dunha media ponderada na que se ten en conta a 
variación espacial dos mesmos -é o chamado método agrupado (11lumped 11

) - . Tendo en conta a 
finalidade globalizadora <leste estudio, o método escollido foi o último dos considerados. 
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on a d Galicia con ideradas neste estudio, coa numeración das mesmas segundo o Servicio Meteorolóxico Nacional e 
indicación e on raiado discontinuo) da superficie aforada. (Fig. 1). 
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MÉTODO E DATOS BÁSICOS DO CÁLCULO 

Os datos de precipitación que se consideraron son os determinados para o período 1961 - 90, 
nesta mesma publicación, estimándose que o escoamento directo que pode afectar a estes valores 
é do 5%, dato deducido dos estudios de escoamento en parcelas experimentais (Soto, B. et al., 
1994). Para a determinación da evapotranspiración potencial séguese o método combinado de 
Penman-Monteih, seguindo as últimas recomendacións da FAO (Smith, M. , 1990). Os diferentes 
parámetros que precisa esta fórmula de cálculo requiren unha elaboración e tratamento específico 
cada un deles , xa que non todos se atopan en Galicia coa mesma dispoñibilidade e garantía nos 
datos. No caso das temperaturas medias mensuais existe una rede de 87 estacións normalizadas de 
Galicia ou de zonas limítrofes (Carballeira, A. et al., 1983) que van constituí-los puntos básicos da 
rede de cálculo da ETP (evapotranspiración potencial). Os datos restantes vanse determinar a 
partir dunha interpolación sobre mapas construídos á mesma escala de traballo (1:1.000.000) cos 
da ETP. No caso da radiación incidente empregáronse para o deseño dos mapas mensuais os datos 
de Paz Gonzalez, A. e Díaz-Fierros, F. (1988) que consideran 34 estacións. Para a humidade relativa 
e o percorrido do vento utilizáronse, en troques, os datos da rede de 29 estacións que controla o 
Centro de Investigacións F orestais de Lourizán, que abondan para describir espacial e estacionalmente 
un parámetro que ten tan pouca variabilidade en Galicia como é o da humidade relativa mensual, 
mais que se manifestan insuficientes para recoller tódalas variacións do vento. Neste caso foi 
preciso empregar unha función coa altitude, diferenciada para <lúas zonas de Galicia -costa e 
interior- e con ela determinar para os 87 puntos da rede básica de cálculo o percorrido mensual do 
vento. O erro que se pode xerar con este sistema de cálculo nos valores finais mensuais da ETP é 
do 5.5% de valor medio e do 9.5% nos seus valores máximos. 

Con todas estas consideracións e determinacións calculouse a ETP mensual para as 87 estacións 
da rede básica, e con elas deseñáronse os mapas de Galicia mensuais a escala 1:1.000.000 que se 
reproducen no traballo (Figuras 2 a 13). 

Para calcula-la profundidade do solo de cada conca, utilizáronse os mapas realizados por 
Castelao, A. e Díaz-Fierros, F. (1987) para o Plan Marco de Repoboación Forestal de Galicia, e para 
determina-la auga utilizable polas plantas tivéro11_se en conta as táboas de Díaz-Fierros, F. e Gil 
Sotres, F. (1982) e os datos do material xeolóxico e solo dominante e subdominante en cada conca 
(Díaz-Fierros, F. et al., 1993). 
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TP d me d aneiro (en mm.). (Fig. 2). 
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ETP do mes de febreiro (en mm.). (Fig. 3). 



ETP dom d marzo n mm.). (Fig. 4) . 



ETP do mes de abril (en mm.). (Fig. 5). 



ETP do me d mai (en nun.). (Fig. 6). 

116 



ETP do mes de xuño (en mm.). (Fig. 7). 



ETP do me de xullo (en mm.). (Fig. 8). 
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ETP do mes de agosto (en mm.). (Fig. 9). 



ETP do mes de tembro (en mm.). (Fig. lO). 
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ETP do mes de outubro (en mm.). (Fig. 11). 
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ETP dom d nov ) (Fig. 12) . mbro (en mm .. 

o 
• 



ETP do mes de decembro (en mm.). (Fig. 13). 



ETP do ano ( n mm.). (Fig. 14) . 
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A pa1tir dos diferentes mapas e datos elaborados previamente calculouse mediante planimetría 
con ordenador a media ponderada de cada parámetro correspondente a cada conca. Aplicouse o 
balance hídrico de Thornthwaite-Matter segundo o programa de cálculo WTRBLN (Ronker, N.H.W., 
1987) e os seus resultados amósanse nas táboas correspondentes, onde a cada liña lle corresponde 
a seguinte definición: 

Liña 1: 
2: 

3: 
4: 
5: 
6: 
7: 

8: 

9: 
11 10: 
11 11: 
11 12: 

11 13: 

11 14: 
11 15: 

Precipitación mensual normalizada o período 1961-90 (P) 
Escoamento directo estimado (5% de (1)) 
Precipitación efectiva (Pe): (1)-(2) 

Evapotranspiración potencial (ETP) 
(P - ETP) Perdas ou adicións potenciais de auga ó solo 
Déficit potencial de auga acumulado no solo 
Reserva de auga do solo (SM). (Estímase a partir dunha función específica do método) 
Cambio na reserva de auga do solo (SM) (Diferencia coa do mes precedente) 

Evapotranspiración real CETr), e da que depende, en xeral, a producción vexetal. 
(ETP-ETr) Valor do que dependen, en xeral, as perdas de producción por déficit hídrico. 
Exceso de auga do solo (S). 

Auga útil para o escoamento: Sn+(l-R)Sn-l(R: retención mensual de auga na canea, n: mes 
considerado) . 

Aforo de referencia. R.B. Datos obtidos de Río Barja e Rodríguez Lestegás (1992); P.A. Datos 
obtidos de Pérez Alberti (1986) 

Aforo calculado 

Porcentaxe de retención en Canea 

Do valor de (12) depende a alimentación dos cursos de auga. A escala mensual existe sempre 
unha retención de auga, que non escoa nese mes e que vai alimenta-los cursos de auga do mes 
seguinte. No método orixinal proponse, como primeira aproximación unha retención do 50 %. 
Neste estudio realizouse unha avaliación específica desta retención, por un método interactivo, no 
que se procuraba o valor da retencü;')n que dese un mellor axuste cos datos experimentais dos 
coeficientes relativos de caudal mensual. Por esta razón o balance hídrico de tódalas concas 
estudiadas refírese á superficie aforada e non ó total da conca. Os datos de aforo (liña 13) foron 
tomados na maioría dos casos de Río Barja, F. e Rodríguez Lestegás, F. 0992) (indícase como R.B.), 
e só nalgúns, onde puidesen existir algunhas dúbidas do valor do dato, de Pérez Alberti, A. (1986) 
(in dí case como P.A.). O valor de aforos teóricos que se obteñen polo método de Thornthwaite
Matter represéntase na liña (14), e a retención mensual en conca determinada na liña (15). O 
conxunto da superficie de concas de Galicia analizadas é do 72 % sobre o total do país (Fig. 13) o 
que pode supoñer unha mostra moi representativa, tanto das variantes xeográficas do balance 
hídrico como do conxunto global. 



Conca: Anllóns N2 135 
Superficie total: 516 Km2

• Superficie aforada: 432 Km2 

Estación de aforo: Anll óns 
Material xeoló:xico: Maioritarios: Gneis e anfibolitas 

Minoritarios: Micacitas 

Profundidade media do solo: 90.6 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 147.6 mm 

B AIANcE HiDruco (expresado en mm): 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño 

1 162 
2 8 
3 154 
4 21 
5 133 
6 
7 148 
8 o 
9 21 
10 o 
11 133 
12 274 

13 R.B. 126 
14 112 
15 

168 
8 

160 
28 

132 

148 
o 

28 
o 

132 
302 

137 
123 

Conca: Avía N2 144-22 

152 
8 

144 
46 
98 

148 
o 

46 
o 

98 
285 

98 
116 

113 
6 

107 
60 
47 

148 
o 

60 
o 

47 
224 

63 
91 

98 
5 

93 
76 
17 
-1 

147 
-1 

76 
o 
o 

139 

54 
58 

Superficie total: 673 Km2
. Superficie aforada: 673 Km2 

Estación de aforo: Ribadavia 

Material xeoló:xico: Maioritarios: Micacitas 

58 
3 

55 
88 
-33 
-34 
118 
-29 
84 

4 
o 

86 

35 
36 

Minoritarios: Granito e granodioritas 

Profundidade media do solo: 60.0 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 97. 4 mm 

B AIANCE HiDruco (expresado en mm): 

Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

33 
2 

31 
96 
-65 
-99 
76 

-42 
73 
23 
o 

53 

24 
22 

58 
3 

55 
86 
-31 

-130 
61 

-15 
70 
16 
o 

33 

16 
16 

87 
4 

83 
65 
18 

79 
18 
65 
o 
o 

20 

15 
12 

116 
6 

110 
43 
67 

146 
67 
43 
o 
o 

12 

29 
11 

178 

9 
169 
27 

142 

148 
2 

27 
o 

140 
140 

40 
62 

172 

9 
163 
22 

141 

148 
o 

22 
o 

141 
228 

83 
96 

1395 
71 

1324 
658 
666 

615 
43 

691 

720 

755 
62 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro. Novembro Decembro Anual 

1 216 
2 11 
3 205 
4 24 
5 181 
6 
7 97 

o 
9 2 

10 o 
11 1 1 

12 311 

218 
11 

207 
31 

176 

97 
o 

31 
o 

176 
341 

1 9 
171 

178 

9 
169 
48 

121 

97 
o 

48 
o 

121 
302 

132 
151 

122 

6 
116 
67 
49 

97 
o 

67 
o 

49 
209 

86 
104 

107 

5 
102 

82 
20 
-1 

96 
-1 

82 
o 
o 

111 

60 
57 

71 
4 

67 
97 
-30 
-31 
70 

-26 
93 
4 
o 

59 

33 
32 

29 
2 

27 
109 
-82 

-113 
30 

-40 
67 
42 
o 

31 

14 
17 

126 

51 
3 

48 
96 
-48 

-161 
18 

-12 
60 
36 
o 

16 

8 

11 

88 
4 

84 
72 
12 

30 
12 
72 
o 
o 
8 

7 

8 

149 
8 

141 
51 
90 

97 
67 
51 
o 

23 
23 

18 
19 

186 

9 
177 

29 
148 

97 
o 

29 
o 

148 
160 

51 
84 

195 
10 

185 
25 

160 

97 
o 

25 
o 

160 
245 

128 
125 

1610 
82 

1528 
731 
797 

649 
82 

858 

862 
936 

53 



Conca: Bibei Nº 144-11-07 
Superficie total: 1565 Km2

. Superficie aforada: 1560 Km2 

Estación de aforo: Montefurado 
Material xeolóxico: Maioritarios: Granito e granodioritas 

Minoritarios: Lousas e filitas 

Profundidade media do solo: 51.8 cm 
Capacidade de almacenamento de auga: 84.0 mm 

B ALANCE HÍDRICO (expresado en mm): 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro 

1 175 

2 9 
3 166 

4 25 
5 141 

6 
7 84 

8 o 
9 25 
10 o 
11 141 

12 276 

13 R.B. 127 

14 108 

15 

166 
8 

158 

29 
129 

84 

o 
29 
o 

129 

306 

147 

118 

Conca: Cabe Nº 144-11-10 

123 

6 
117 
44 
73 

84 

o 
44 
o 

73 
269 

123 

103 

98 
5 

93 
63 
30 
-1 

83 
-1 

63 
o 
o 

172 

94 

67 

97 
5 

92 

79 
13 

84 

1 

79 
o 

12 

122 

68 

49 

Superficie total: 737 Km2. Superficie aforada: 737 Km2 

Estación de aforo: Encoro de Pornbeiro 
Material xeolóxico: Maioritarios: Lousas e filitas 

Minoritarios: Dioritas e tonalitas 

Profundidade media do solo: 93.3 cm 
Cap acidade de almacenamento de auga: 151.5 mm 

B AIANcE HÍDruco (expresado en mm): 

63 
3 

60 

96 
-36 

-36 

55 
-29 

89 

7 
o 

78 

35 
31 

33 
2 

31 
113 
-82 

-118 

21 

-34 

65 
48 

o 
50 

14 

20 

32 
2 

30 
98 
-68 

-186 

9 
-12 

42 

56 
o 

32 

6 
14 

74 
4 

70 

73 
-3 

~ 189 

9 
o 

70 

3 
o 

20 

8 
11 

128 

6 
122 

49 
73 

82 

73 
49 
o 
o 

13 

28 

11 

140 

7 

133 
29 

104 

84 

2 

29 
o 

102 

102 

58 
44 

179 
9 

170 
24 

146 

84 

o 
24 

o 
146 

211 

116 

85 

Anual 

1308 

66 
1242 

722 

520 

608 

114 

603 

823 
661 

64 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Seternbro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 130 

2 7 

3 123 
4 21 

5 102 
6 
7 151 

8 o 
9 21 
10 o 
11 102 

12 181 

13 R.B. 52 

14 69 
15 

124 

6 
118 

26 
92 

151 

o 
26 

o 
92 

211 

81 

78 

110 

6 
104 

42 
62 

151 

o 
42 

o 
62 

201 

55 
74 

74 
4 

70 

63 
7 

-1 

150 
-1 

63 
o 
o 

133 

45 

49 

89 
5 

84 

81 

3 

151 
1 

81 

o 
2 

90 

32 

36 

51 

3 
48 

92 
-44 
-44 
113 
-38 

86 

6 
o 

59 

20 

23 

25 

24 

105 
-81 

-125 

66 
-47 

71 

34 
o 

39 

11 

14 

127 

32 
2 

30 

94 
-64 

-189 

43 

-23 

53 
41 

o 
26 

8 

11 

64 
3 

61 

68 

-7 

-196 

41 
-2 

63 

5 
o 

17 

7 

9 

99 
5 

94 

45 
49 

90 

49 

45 
o 
o 

11 

17 

9 

119 

6 
113 
26 
87 

151 

61 

26 

o 
26 

26 

23 
15 

130 

7 

123 
20 

103 

151 

o 
20 

o 
103 
120 

54 
48 

1047 
55 

992 
683 

309 

597 
86 

387 

404 
435 
66 



Conca: Deva Nº 144-24 
Superficie total: 92.3 Km2

• Superficie aforada: 92.3 Km2 

Estación de aforo: Mourentán 
Material xeolóxico: Maioritarios: Granito e granodioritas 

Minoritarios: Micacitas 

Profundidade media do solo: 67.9 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 110.4 mm 

BAIANcE HiDruco (expresado en mm): 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 253 
2 13 

3 240 
4 23 
5 217 
6 
7 110 

o 
9 23 
10 o 
11 217 

12 333 

1 R.B . 211 

14 193 

15 

238 
12 

226 

32 
194 

110 

o 
32 
o 

194 

347 

236 

199 

Conca: Deza Nº 140-03 

201 

10 

191 

51 
140 

110 

o 
51 
o 

140 

300 

171 

172 

135 
7 

128 

70 

58 

110 

o 
70 

o 
58 

196 

112 

113 

110 

6 
104 

83 
21 
-1 

109 
-1 

83 
o 
o 

90 

98 

55 

Superficie total: 551 Km2
. Superficie aforada: 550 Km2 

Estación de aforo: Ponte Cira 

Material xeolóxico: Maioritario : Micacitas 

63 
3 

60 

98 
-38 

-39 

77 
-32 

92 
6 
o 

41 

45 

25 

Minoritarios: Granito e grandioritas 
Profundidade media do solo: 73.0 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 118.3 mm 

BAIANcE HiDruco (expresado en mm): 

28 
1 

27 
111 

-84 

-123 

36 
-41 

68 

43 
o 

19 

20 

11 

57 
3 

54 

97 
-43 

-166 

24 

-1 2 

66 
31 
o 
9 

8 

8 

98 
5 

93 
74 
19 

43 

19 
74 
o 
o 
4 

8 

7 

152 

8 

144 

57 
87 

110 

67 

57 
o 

20 
20 

37 

19 

186 
9 

177 

32 
145 

110 

o 
32 
o 

145 
154 

98 

92 

220 

11 

209 
27 

182 

110 

o 
27 

o 
182 

253 

197 
148 

1741 
88 

1653 

755 
898 

675 
80 

956 

1241 

1042 

46 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 198 
2 10 

3 188 

4 28 
5 160 
6 
7 118 
8 o 
9 28 
10 o 
11 160 

12 278 

R.B. 3 

9 

192 

10 
182 

36 
146 

118 

o 
36 
o 

146 

285 

211 

153 

168 
8 

160 

54 
106 

118 

o 
54 

o 
106 
248 

134 

132 

117 

6 
111 

70 
41 

118 

o 
70 

o 
41 

165 

99 
89 

110 

6 
104 

84 
20 

118 

o 
84 

o 
20 

102 

62 

57 

67 
3 

64 

98 
-34 
-40 

84 

-34 

98 

o 
o 

51 

34 

29 

32 
2 

30 
108 

-78 

-118 

43 
-41 

71 

37 
o 

25 

19 

15 

128 

42 

2 

40 

98 
-58 

-176 

27 
-16 

56 
42 

o 
12 

10 

8 

86 
4 

82 

72 
10 

37 
10 

72 
o 
o 
6 

13 
7 

137 
7 

130 

54 
76 

113 
76 

54 

o 
o 
3 

43 

9 

186 
9 

177 

32 
145 

118 

5 
32 

o 
140 

140 

72 

79 

204 

10 

194 
27 

167 

118 
o 

27 

o 
167 

237 

177 

129 

1539 
77 

1462 

761 
701 

682 

79 
780 

1058 

856 

50 



Conca: Dubra Nº 139-10 
Superficie total: 93.0 Km2

. Superficie aforada: 93.0 Km2 

Estación de aforo: Portomouro 
Material xeolóxico: Maioritarios: Granito e granodioritas 

Minoritarios: Micacitas 

Profundidade media do solo: 67. 9 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 110.4 mm 

BALANCE HÍDRICO (expresado en mm): 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 218 
2 11 

3 207 
4 25 
5 182 

6 
7 110 

8 o 
9 25 

10 o 
11 182 

12 315 

13 R.B. 246 

14 165 

15 

Conca: Eo Nº 124 

192 
10 

182 

33 
149 

110 

o 
33 
o 

149 

310 

283 
162 

166 
8 

158 

47 
111 

110 

o 
47 

o 
111 

269 

184 

140 

133 
7 

126 

66 
60 

110 

o 
66 
o 

60 

197 

118 

104 

120 

6 
114 

81 

33 
-1 

109 
-1 

81 

o 
o 

100 

78 

55 

Superficie total: 930 Km2
. Superficie aforada: 575 Km2 

Estación de aforo: A Pontenova 
Material xeolóxico: Maioritarios: Lousas e filitas 

71 
4 

67 

93 
-26 
-27 

86 

-23 

90 

3 
o 

51 

53 
29 

Minoritarios: Esquistos e pedras de gra 
Profundidade media do solo: 55.0 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 123.0 mm 

BAIANcE HÍDruco (expresado en mm): 

31 
2 

29 
101 

-72 

-99 
45 

-41 

70 

31 
o 

26 

31 
15 

62 

3 
59 
91 
-32 

-131 

33 
-12 

71 

20 

o 
13 

20 

9 

98 
5 

93 
68 
25 

58 

25 
68 

o 
o 
7 

23 
8 

147 
7 

140 

50 
90 

110 

52 
50 

o 
38 

38 

39 
26 

195 
10 

185 
30 

155 

110 

o 
30 
o 

155 

174 

114 

95 

208 
10 

198 
26 

172 

110 

o 
26 

o 
172 

261 

204 

138 

1641 
83 

1558 
711 
847 

657 

54 
867 

1392 

946 

51 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 156 
2 8 

3 148 
4 22 
5 126 
6 
7 123 
8 o 
9 22 

10 o 
11 126 

12 274 

13 P.A. 110 

14 96 
15 

129 

7 
122 

29 
93 

123 

o 
29 
o 

93 
279 

148 

96 

127 
7 

120 

43 

77 

123 

o 
43 
o 

77 

267 

94 

92 

108 

5 
103 

55 
48 

-1 

122 

-1 

55 
o 
o 

182 

59 

63 

100 

5 
95 
70 
25 

123 
1 

70 
o 

24 

148 

61 

52 

66 

3 
63 
81 
-18 

-18 

106 

-17 

80 

o 
101 

65 

35 

32 
2 

30 

90 

-60 

-78 

65 
-41 

71 

19 
o 

69 

20 

24 

129 

43 
2 

41 

81 

-40 

-118 

47 
-18 

59 
22 
o 

47 

14 

17 

77 
4 

73 
61 
12 

59 
12 

61 

o 
o 

32 

14 

14 

111 

6 
105 
44 
61 

120 

61 

44 
o 
o 

22 

27 

13 

140 
7 

133 
26 

107 

123 

3 
26 

o 
104 

104 

41 

40 

175 

9 
166 

20 
146 

123 
o 

20 

o 
146 

217 

71 

78 

1264 
65 

1199 
622 

577 

580 
42 

570 

694 

620 

68 



onca: Eum N 132 
uperficie total: 70 Km 2

• Superficie aforada: 402 Km2 

E tación d e aforo: En r do Eum al ida 

Material xeolóxico: Maioritarios: L usas fil itas 

Minoritarios: Cuarcitas 

Profundidade media do solo: 64.8 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 105.3 mm 

B AJ.ANCE Hínruco xpr sacio en mm): 

Marzo Abril Maio Xuño Xu llo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 217 
2 11 

3 206 
4 25 

5 181 
6 
7 105 
8 o 
9 25 
1 o 
lJ 

J2 

L R.B. 15 
14 1 9 
15 

202 

10 
192 
32 

160 

105 
o 

32 
o 

542 
1. 9 

Conca: Fur 1 · N 1 0-0 

198 
10 

188 
47 

141 

105 
o 

47 
o 

141 
360 

484 
161 

136 
7 

129 
63 
66 

105 
o 

63 
o 

66 

275 

347 
122 

115 

6 
109 
80 

29 
-1 

104 
-1 

80 
o 
o 

160 

259 
73 

upe rficie total: 151 Km2
. Superficie aforada: 151 Km2 

E tación de aforo: Pont Barazón 

Material xeolóxico: Maioritarios: Gneis 

73 
4 

69 
90 
-21 
-22 

85 
-19 
88 

2 

o 
93 

163 
43 

Minoritarios: Peridotitas e ortoneis 

Profundidade media do solo: 79.7 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 129.6 mm 

B AJ.ANCE HiDruco e 'Pr sacio en mm): 

47 
2 

45 
99 
-54 
-76 
51 

-34 
79 
20 
o 

54 

102 
25 

58 
3 

55 
88 
-33 

-109 
37 

-14 
69 
19 
o 

31 

74 
16 

105 

5 
100 
67 
33 

70 
33 
67 
o 
o 

18 

109 
13 

172 
9 

163 
47 

116 

105 
35 
47 
o 

81 
81 

154 
43 

210 

10 
200 
30 

170 

105 
o 

30 
o 

170 
217 

369 
101 

248 
12 

236 
25 

211 

105 
o 

25 
o 

211 

337 

533 
154 

1781 
89 

1692 
693 
999 

652 
41 

1010 

3750 
1089 

58 

an iro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro ovembro Decembro Anual 

1 190 
2 10 

180 
4 28 

9 
10 

152 

11 152 

RB. -11 

i-

162 

8 

154 
33 

121 

130 
o 

3 
o 

Ll 

255 

160 
8 

152 
46 

106 

130 
o 

46 

106 
233 

16 
122 

120 

6 
114 

63 
51 

130 
o 

63 
o 

51 
167 

91 
79 

110 

6 
104 
80 
24 

-1 

129 
-1 

80 
o 
o 
3 

71 
8 

70 
4 

66 
92 
-26 
-27 
106 
-23 
89 

3 
o 

41 

34 
18 

30 
2 

28 
102 

-74 
-101 

60 
-46 
74 
28 
o 

20 

19 
7 

130 

41 
2 

39 
93 
-54 

-155 
39 

-21 
60 
33 
o 

10 

14 
4 

85 
4 

81 
69 
12 

51 
12 
69 
o 
o 
5 

15 
5 

145 
7 

138 
48 
90 

130 
79 
48 
o 

11 

11 

77 
14 

150 

8 
142 
30 

112 

130 
o 

30 
o 

112 

117 

112 

83 

212 

11 

201 
25 

176 

130 
o 

25 
o 

176 
234 

249 
152 

1475 
76 

1399 
709 

690 

645 
64 

729 

1307 
829 

35 



Conca: Grande de Xubia Nº 130 
Superficie total: 182.4 Km2

. Superficie aforada: 108 Km2 

Estación de aforo: San Sadurniño 
Material xeolóxico: Maioritarios: Lousas e filitas 

Minoritarios: Granito e granodioritas 

Profundidade media do solo: 91.9 cm 
Capacidade de almacenamento de auga: 149.7 mm 

BAIANCE HÍDRICO (expresado en mm): 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xu ño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 212 
2 11 
3 201 
4 24 
5 177 

6 
7 150 

8 o 
9 24 

10 o 
11 177 

12 312 

13 R.B. 172 

14 151 

15 

162 
8 

154 

30 
124 

150 

o 
30 
o 

124 

296 

206 

141 

Conca: Landro Nº 127 

162 
8 

154 
44 

110 

150 

o 
44 

o 
110 

273 

125 

131 

118 

6 
112 

60 
52 

150 

o 
60 

o 
52 

202 

81 

97 

103 
5 

98 
78 
20 
-1 

149 
-1 

78 

o 
o 

11 

61 

55 

67 
3 

64 

87 
-23 
-24 

128 
-21 

85 
2 

o 
61 

43 

30 

Superficie total: 269.6 Km2
. Superficie aforada: 192 Km2 

Estación de aforo: San Pedro de Viveiro 
Material xeolóxico: Maioritarios: Granito e granodioritas 

Minoritarios: Cuarcitas e Lousas 
Profundidade media do solo: 61.8 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 100.4 mm 

BALANCE HÍDruco (expresado en mm): 

36 
2 

34 
94 
-60 
-84 

86 
-42 

76 

18 

o 
34 

27 

17 

47 
2 

45 
86 
-41 

-125 

65 
-21 

66 
20 

o 
19 

18 

11 

93 
5 

88 

67 
21 

86 
21 

67 

o 
o 

10 

17 

9 

142 
7 

135 
47 
88 

150 

64 

47 

o 
24 

24 

40 

18 

180 
9 

171 

30 
141 

150 

o 
30 

o 
141 

154 

71 

78 

195 
10 

185 

25 
160 

150 

o 
25 
o 

160 

245 

138 
120 

1517 
76 

1441 

672 
769 

632 

40 

788 

998 

858 

55 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 168 
2 8 
3 160 
4 24 
5 136 
6 
7 100 

8 o 
9 24 
10 o 
11 136 
12 302 

13 R.B . 153 
14 111 
15 

192 
10 

182 

30 
152 

100 

o 
30 
o 

152 

351 

188 

129 

159 
8 

151 

44 
107 

100 

o 
44 
o 

107 

339 

129 

123 

126 
6 

120 

58 
62 

100 
·o 
58 
o 

62 

286 

118 

103 

110 

6 
104 

72 

32 
-1 

99 
-1 

72 

o 
o 

189 

97 
70 

82 
4 

78 

84 
-6 
-7 

93 
-6 
84 

o 
o 

125 

68 

46 

34 
2 

32 

90 
-58 

-65 

52 
-41 

73 
17 

o 
83 

52 

30 

131 

47 
2 

45 

81 
-36 

-101 

36 
-16 

61 

20 

o 
55 

45 

21 

76 
4 

72 
62 
10 

46 

10 

62 

o 
o 

36 

42 

16 

136 
7 

129 

45 
84 

100 

54 

45 

o 
30 

30 

61 

17 

151 
8 

143 

30 
113 

100 

o 
30 

o 
113 

133 

84 

53 

199 
10 

189 

25 
164 

100 

o 
25 

o 
164 

252 

175 

96 

1480 

75 
1405 

645 
760 

608 

37 
764 

1212 

815 

66 



Conca: L r z N2 142 
Superficie total: 449.5 Km2

. Superficie aforada: 250 Km2 

E tación de aforo: ampo Lame iro 

Material xeolóxico: Maioritarios: Granito e granodioritas 

Minoritarios: Micacitas 

Profundidade media do solo: 49.8 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 80.7 mm 

BAIANCE HfDRico (expresado en mm): 

Xan iro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 276 
2 14 

3 262 
4 28 

5 234 
6 
7 81 

8 o 
9 28 
10 o 
11 234 
12 38 

1 R.B . 311 
14 221 

264 
13 

251 

38 

213 

81 

o 
38 
o 

213 

390 

462 

224 

Conca: Limia N 145 

222 
11 

211 

56 
155 

81 

o 
56 
o 

155 
334 

198 
191 

171 
9 

162 

73 
89 

81 

o 
73 
o 

89 
243 

112 

140 

141 
7 

134 

88 
46 
-1 

80 
-1 

88 
o 
o 

112 

105 
67 

95 
5 

90 
101 

-11 

-12 

70 
-10 

100 

1 

o 
52 

72 

33 

Superficie total: 1329 Km2
. Superficie aforada: 1329 Km2 

Estación de aforo: anta Euf e mi a 

Material xeolóxico: Maioritarios: Granito e granodioritas 

Minoritarios: Sedimentos cuaternarios 

Profundidade media do solo: 66.0 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 107.3 mm 

BAIANCE HiDRico (expresado en mm): 

56 
3 

53 
113 
-60 

-72 

33 
-37 

90 

23 
o 

24 

48 
16 

72 
4 

68 

100 

-32 
-104 

22 

-11 

79 
21 

o 
11 

23 
10 

134 
7 

127 

78 

49 

71 

49 
78 

o 
o 
5 

19 
10 

189 

9 
180 

58 
122 

81 

10 

58 
o 

112 
112 

89 

69 

246 
12 

234 

37 
197 

81 

o 
37 
o 

197 
249 

98 
146 

256 
13 

243 

32 
211 

81 

o 
32 
o 

211 

326 

265 

189 

2122 
107 

2015 

802 
1213 

757 

45 
1211 

1801 

1316 
46 

Xan iro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 

2 

3 
4 

6 
7 

9 
10 
11 
12 

156 
8 

148 

25 
123 

107 
o 

25 
o 

12 

211 

R. B. 122 

1 101 

152 
8 

1 4 
30 

114 

107 
o 

30 
o 

11 

2 2 

1 9 
110 

134 
7 

127 

47 
80 

107 
o 

47 
o 

80 
210 

103 

99 

88 
4 

84 

68 
16 
-1 

106 
-1 

68 

o 
o 

118 

70 

56 

82 
4 

78 
84 
-6 
-7 

100 
-6 
84 

o 
o 

66 

45 

33 

45 
2 

43 

98 
-55 
-62 

60 
-40 

83 
15 
o 

37 

23 

18 

24 
1 

23 

115 
-92 

-154 

25 
-35 

58 

57 
o 

21 

11 

10 

132 

29 
2 

27 
101 

-74 
-228 

13 
-12 

39 
62 

o 
12 

6 
7 

65 
3 

62 

76 
-14 

-242 

11 
-2 

64 
12 

o 
7 

5 
6 

118 

6 
112 

52 
60 

71 
60 

52 
o 
o 
4 

11 

8 

136 
7 

129 

29 
100 

107 

36 

29 
o 

64 

64 

34 

35 

154 
8 

146 

25 
121 

107 
o 

25 
o 

121 

157 

84 

77 

1183 
60 

1123 

750 
373 

604 
146 

502 

663 

560 

56 



Conca: Lar Nº 144-11-08 
Superficie total: 373 Krn2

. Superficie aforada: 337 Krn2 

Estación de aforo: A Ponte 

Material xeolóxico: Maioritarios: Lousas e filitas 
Minoritarios: Cuarcitas 

Profundidade media do solo: 49. 4 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 80.0 mm 

BAIANcE HÍDRICO (expresado en mm): 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto 

1 179 

2 9 
3 170 
4 25 
5 145 
6 
7 80 
8 o 
9 25 
10 o 
11 145 
12 309 

13 R.B. 184 
14 133 
15 

177 

9 
168 
29 

139 

80 
o 

29 
o 

139 
324 

262 
139 

Conca: Louro Nº 144-28 

163 
8 

155 
44 

111 

80 
o 

44 
o 

111 
305 

156 
130 

110 

6 
104 

62 
42 

80 
o 

62 
o 

42 
225 

145 
96 

128 

6 
122 

80 
42 
-1 

79 
-1 

80 
o 
o 

135 

130 
60 

Superficie total: 153 Krn2
. Superficie aforada: 153 Krn2 

Estación de aforo: Tui 

83 
4 

79 
91 
-12 

-13 
68 

-11 
90 

1 

o 
81 

67 
36 

Material xeolóxico: Maioritarios: Granito e granodioritas 

Minoritarios:. Depósitos cuaternarios 
Profundidade media do solo: 84.2 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 137.1 mm 

BAIANCE HÍDruco (expresado en mm): 

43 
2 

41 
101 

-60 
-73 
32 

-36 
77 
24 
o 

49 

35 
22 

55 
3 

52 
90 
-38 

-111 
20 

-12 
64 
26 
o 

29 

21 

15 

Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

87 
4 

83 
66 
17 

37 
17 
66 
o 
o 

17 

19 
11 

159 
8 

151 
47 

104 

80 
43 
47 
o 

61 
61 

57 
32 

171 

9 
162 
28 

134 

80 
o 

28 
o 

134 
171 

91 
77 

205 
10 

195 
24 

171 

80 
o 

24 
o 

171 
274 

193 
120 

1560 
78 

1482 
687 

795 

636 
51 

803 

1334 
871 
60 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 243 
2 12 

3 231 
4 22 

5 209 
6 

7 137 
8 o 
9 22 
10 o 
11 209 
12 379 

13 R.B. 270 
14 175 
15 

221 
11 

210 

32 
178 

137 
o 

32 
o 

178 
394 

364 
180 

196 
10 

186 
52 

134 

137 
o 

52 
o 

134 
359 

249 
164 

128 

6 
122 
71 
51 

137 
o 

71 
o 

51 
256 

191 
116 

121 

6 
115 
90 
25 
-1 

136 
-1 

90 
o 
o 

146 

105 
69 

76 
4 

72 
101 

-29 
-30 
110 
-26 

98 
3 
o 

83 

77 

40 

30 
2 

28 
114 

-86 
-116 

59 
-51 
79 
35 
o 

47 

26 

22 

133 

47 
2 

45 
101 
-56 

-172 

39 
-20 
65 
36 
o 

27 

16 
14 

102 

5 
97 
78 
19 

58 
19 
78 
o 
o 

15 

19 
11 

172 

9 
163 
57 

106 

137 
79 
57 
o 

27 
27 

90 
21 

209 
10 

199 
33 

166 

137 
o 

33 
o 

166 
181 

78 
88 

236 
12 

224 
28 

196 

137 
o 

28 
o 

196 
299 

247 
141 

1781 

89 
1692 
779 
913 

705 
74 

961 

1733 
1041 

57 



Conca: Ma nd N 133 
upe rflcie total: 457 Km2. Superficie aforada: 248 K m2 

E tación de aforo: T rix a 

Material x eolóxico: Maio rirarios: Gra nito e granodioritas 

Minoritario : Micacitas 

Profundidade media do solo: 71.9 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 116.9 mm 

B ALANCE HíDruco (expresado en mm): 

Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Seternbro O utubro Novembro Decembro Anual 

1 202 

2 10 
3 192 

4 25 

5 167 

6 
7 117 

o 
25 

o 
ll 167 

1. 2 31 

1 R.B. L79 
l'Í .L 47 

171 
9 

162 

30 

132 

117 

o 
30 

o 
132 

314 

2 

l'Í4 

Conca: Masma Nº 125 

168 
8 

160 

44 
116 

117 

o 
44 

o 
116 

295 

155 

135 

130 

7 

123 
62 
61 

117 

o 
62 

o 
61 

229 

100 
105 

110 

6 
104 

77 
27 

-1 

116 

-1 

77 

o 
o 

131 

76 

62 

Superficie total: 291 Krn2
. Superficie aforada: 145 Km2 

Estación de aforo: 1a ma 

Material xeolóxico: Ma ioritarios: Lou as e filitas 

66 
3 

63 
87 

-24 

-25 

94 

-22 
85 

2 

o 
75 

49 

35 

Minoritarios: Granitos e granodioritas 

Profundidade media do solo: 55 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 123 mm 

B ALANCE HíDruco expr ado en m m ): 

34 
2 

32 

96 
-64 

-89 

55 
-39 

71 

25 

o 
43 

27 

20 

51 
3 

48 

86 
-38 

-127 

40 

-15 

63 

23 
o 

25 

19 
14 

90 
5 

85 

65 
20 

60 

20 

65 
o 
o 

14 

15 
11 

150 
8 

142 

44 

98 

117 

57 
44 

o 
41 

41 

40 

26 

165 
8 

157 
28 

129 

117 

o 
28 

o 
129 

152 

76 

73 

213 

11 

202 

23 
179 

117 

o 
23 

o 
179 
266 

143 

125 

1550 
80 

1470 

667 
803 

617 

50 
825 

1142 

897 

57 

Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro OutubroNovembro Decernbro Anual 

1 

2 

3 
4 

7 

10 
11 

1 
l ~ 

P. 

206 
10 

196 

19 
177 

123 

o 
19 

11 

102 

135 

7 

128 

27 
101 

123 

o 
27 

o 

168 
8 

160 

42 

118 

123 

o 
42 

o 
118 

450 

r 
10 

113 

6 
107 
57 
50 

123 

o 
57 
o 

50 
01 

6 
9 

96 
5 

91 
73 
18 

-1 

122 

-1 

73 
o 
o 

313 

72 

74 

67 
3 

64 

83 
-19 
-20 

105 
-1 7 

81 

2 

o 
244 

52 

57 

30 

2 

28 

90 
-62 

-82 

63 
-42 

70 
20 

o 
190 

43 
44 

134 

46 
2 

44 

82 

-38 

-120 

46 

-17 

61 

21 

o 
148 

32 

35 

58 
3 

55 
62 
-7 

-1 27 

44 
-2 

57 
5 
o 

115 

32 
28 

126 
6 

120 

45 
75 

119 

75 
45 

o 
o 

90 

46 

26 

204 

10 
194 

28 

166 

123 

4 

28 

o 
162 

162 

57 
46 

217 
11 

206 

24 

182 

123 

o 
24 

o 
182 

308 

83 

79 

1466 
73 

1393 
632 
761 

584 
48 

790 

825 

793 
78 



1 , 

1 

,1 1 

1 

Conca: Mera Nº 129 
Superficie total: 127 Km2

. Superficie aforada: 102 Km2 

Estación de aforo: Sta María de Mera 
Material xeoló:xico: Maioritarios: Lousas e filitas 

Minoritarios: Micacitas 

Profundidade media do solo: 77.6 cm 
Capacidade de almacenamento de auga: 126.3 mm 

BAIANcE HÍDRICO (expresado en mm): 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 192 
2 10 
3 182 
4 25 
5 157 
6 
7 126 
8 o 
9 25 
10 o 
11 157 
12 285 

13 P.A. 232 
14 144 
15 

157 
8 

149 
30 

119 

126 
o 

30 
o 

119 
270 

213 
135 

Conca: Mero Nº 134 

160 
8 

152 
44 

108 

126 
o 

44 
o 

108 
251 

149 
126 

120 

6 
114 
60 
54 

126 
o 

60 
o 

54 
187 

85 
94 

104 
5 

99 
74 
25 
-1 

125 
-1 

74 
o 
o 

99 

82 
52 

72 
4 

68 
84 
-16 
-17 
110 
-15 
83 

1 

o 
52 

46 
28 

Superficie total: 345.1 Km2
. Superficie aforada: 277 Km2 

Estación de aforo: Cela de Cambre 

Material xeolóxico: Maioritarios: Micacitas 

Minoritarios: Granito e granodioritas 
Profundidade media do solo: 110.3 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 178.9 mm 

BAIANcE HiDruco (expresado en mm): 

32 
2 

30 
92 
-62 
-79 
67 

-43 
73 
19 
o 

28 

42 
15 

40 

2 

38 
84 
-46 

-125 
47 

-20 
58 
26 
o 

15 

15 
9 

87 
4 

83 
66 
17 

64 
17 
66 
o 
o 
8 

22 

8 

146 
7 

139 
46 

93 

126 
62 
46 
o 

31 
31 

37 
22 

166 
8 

158 
30 

128 

126 
o 

30 
o 

128 
144 

124 
76 

200 

10 
190 
25 

165 

126 
o 

25 
o 

165 
241 

143 
123 

1476 
74 

1402 
660 
742 

614 
46 

762 

1189 
832 

53 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 168 
2 8 

3 160 
4 20 

5 140 
6 
7 179 
8 o 
9 20 
10 o 
11 140 
12 286 

13 R.B. 114 
14 122 
15 

159 
8 

151 
29 

122 

179 
o 

29 
o 

122 
294 

199 
126 

143 
7 

136 
44 
92 

179 
o 

44 
o 

92 
268 

125 
114 

115 
6 

109 
60 
49 

179 
o 

60 
o 

49 
210 

58 
90 

92 
5 

87 
75 
12 
-1 

178 
-1 

75 

o 
o 

126 

45 
55 

60 

3 
57 
85 
-28 
-29 
152 
-26 
83 

2 

o 
76 

28 
33 

32 
2 

30 
95 
-65 
-94 
106 
-46 
76 
19 
o 

46 

21 
20 

135 

45 
2 

43 
84 
-41 

-135 
84 

-22 

65 
19 
o 

28 

14 
13 

79 
4 

75 

63 
12 

96 
12 
63 
o 
o 

17 

12 
11 

131 
7 

124 
43 
81 

177 
81 
43 
o 
o 

10 

22 

11 

174 
9 

165 
28 

137 

179 
2 

28 
o 

135 

135 

46 
63 

195 
10 

185 
22 

163 

179 
o 

22 

o 
163 
244 

71 
108 

1393 
71 

1322 
648 
674 

608 
40 

701 

754 
766 
60 



onca: Miñ de Peares a Frieira) N 144-15-20 
upe rficie total: 17026 Km2• Superficie aforada: 1855 Km2 

E tación de aforo: Frieira 

Material xeolóxic,o: Maioritarios: Granito e granodioritas 

M inoritarios: Micacitas 

Profundidade media do solo: 77.9 cm 

Capacidade de aimacenamento de auga: 126.8 mm 

BALANCE HÍDRICO e xpresado en mm): 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 166 
2 8 
3 158 
4 22 

5 136 
6 
7 127 

8 o 
9 22 
1 o 
11 136 
12 1 3 

l R.B . 14 

l 1 6 
LS 

160 
8 

152 
28 

124 

127 

o 
28 

o 
124 

179 

176 

133 

130 
7 

123 
44 
79 

127 

o 
44 
o 

79 
133 

174 
100 

Conca: M i11o (d nac mento ata Lugo) 

91 
5 

86 

63 
23 

127 

o 
63 
o 

23 
63 

142 

49 

87 
4 

83 
81 

2 
-1 

126 
-1 

81 

o 
o 

19 

17 

57 
3 

54 

94 
-40 
-41 

92 
-34 
88 
6 
o 
6 

33 
7 

uperficie total: 17026 Km2
. Superficie aforada: 2303 Km2 

Estación de aforo: Lugo 

Material xeolóxico: Maioritarios: Aluvione silíceos ( 43 %). 

23 

22 

108 

-86 

-127 

47 
-45 

67 
41 
o 
2 

35 
2 

Granito , granodioritas, Lousas e filitas (57 %) 

Profundidade media do solo: 81.2 cm 

Capacidade de ahnacenamento de auga: 113.0 mm 

B ALANCE HiDruco (expresado en mm): 

34 
2 

32 

95 
-63 

-190 
28 

-19 

51 
44 
o 

33 

3 

69 
3 

66 
71 
-5 

-195 
27 
-1 

67 
4 
o 
o 

39 

3 

125 

6 
119 
48 
71 

98 
71 
48 

o 
o 
o 

48 

6 

141 
7 

134 
27 

107 

127 

29 
27 
o 

78 
78 

126 
62 

163 
8 

155 
22 

133 

127 

o 
22 
o 

133 
156 

268 

117 

1246 
62 

1184 

703 
481 

608 

95 
573 

635 
70 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anua! 

1 163 
2 8 
3 155 
4 21 

5 134 

7 113 
o 

9 21 
10 o 
11 134 
12 2 8 

R.B . 9 
11 

140 
7 

133 
26 

107 

113 
o 

26 

o 
107 
248 

104 
11 

137 
7 

130 
42 
88 

113 
o 

42 

o 
88 

229 

79 
105 

93 
5 

88 
60 
28 

113 
o 

60 

o 
28 

159 

55 
73 

96 
5 

91 
76 
15 
-1 

112 
-1 

76 
o 
o 

91 

36 
44 

57 

3 
54 
86 
-32 

-33 
84 

-28 

82 

4 
o 

52 

22 

25 

29 
1 

28 

98 
-70 

-103 

45 

-39 
67 
31 
o 

30 

11 

14 

136 

39 
2 

37 
87 
-50 

-153 
29 

-16 
53 
34 
o 

17 

8 

9 

70 
4 

66 
64 

2 

31 
2 

64 

o 
o 

10 

10 

8 

120 

6 
114 

42 
72 

103 
72 

42 

o 
o 
6 

17 
9 

141 
7 

134 

25 

109 

113 
10 

25 
o 

99 
99 

41 

50 

173 
9 

164 
20 

144 

113 
o 

20 

o 
144 
200 

88 

95 

1258 
64 

1194 
647 
547 

578 
69 

600 

569 
661 

57 



Conca: Miño (de Lugo a Os Peares) Nº 144-12-18 
Superficie total: 17026 Km2

. Superficie aforada: 2352 Km2 

Estación de aforo: Os Peares 
Material xeolóxico: Maioritarios: Lousas e filitas 

Minoritarios: granito e granodioritas 

Profundidade media do solo: 85.7 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 139.6 mm 

BAIANCE ttíDruco (expresado en mm): 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 157 

2 8 

3 149 
4 22 

5 127 
6 
7 140 
8 o 
9 22 
10 o 
11 127 
12 258 

13 R.B. 110 
14 85 
15 

141 

7 

134 
28 

106 

140 
o 

28 
o 

106 
287 

133 
93 

Conca: Navia Nº 122 

128 

6 
122 
43 
79 

140 
o 

43 
o 

79 
280 

118 
90 

91 

5 
86 
61 

25 

140 
o 

61 
o 

25 
221 

89 
71 

95 
5 

90 
78 
12 
-1 

139 
-1 

78 
o 
o 

155 

48 
51 

57 
3 

54 
90 
-36 
-37 
107 

-32 
86 
4 
o 

109 

43 
36 

Superficie total: 2591 Km2
. Superficie aforada: 1766 Km2 

Estación de aforo: Grandas de Salime 

Material xeolóxico: Maioritarios: Lousas 

Minoritario.s: Cuarcitas 
Profundidade media do solo: 49. 2 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 110.2 mm 

BAI.ANcE HíDruco (expresado en mm): 

30 
2 

28 
101 

-73 
-110 

64 
-43 
71 
30 
o 

76 

31 
25 

40 
2 

38 
91 

-53 
-163 

44 
-20 
58 
33 
o 

53 

27 
18 

75 
4 

71 
67 

4 

48 
4 

67 
o 
o 

37 

29 
15 

116 
6 

110 
45 
65 

113 
65 
45 
o 
o 

26 

36 
14 

142 

7 

135 
26 

109 

140 
27 
26 
o 

82 
82 

53 
32 

159 
8 

151 
21 

130 

140 
o 

21 
o 

130 

187 

74 
64 

1231 

63 
1168 
673 
495 

606 
67 

549 

725 
594 
70 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 156 
2 8 
3 148 
4 22 

5 126 
6 
7 110 
8 o 
9 22 

10 o 
11 126 
12 265 

13 R.B . 136 
14 114 
15 

155 
8 

147 
28 

119 

110 
o 

28 
o 

119 
278 

176 
119 

142 

7 

135 
41 

94 

110 
o 

41 
o 

94 
261 

113 
111 

111 

6 
105 
58 
47 

110 
o 

58 
o 

47 
204 

92 
88 

118 

6 
112 
73 
39 
-1 

109 
-1 

73 
o 
o 

122 

80 
55 

67 
3 

64 
85 
-21 
-22 

90 
-19 
83 

2 

o 
73 

43 
32 

41 

2 

39 
96 
-57 
-79 

54 
-36 
75 
21 
o 

44 

19 
20 

137 

46 
2 

44 
86 

-42 
-121 

37 
-17 
61 
25 
o 

26 

10 
12 

76 
4 

72 
65 

7 

44 
7 

65 
o 
o 

16 

8 

10 

135 
7 

128 
48 

80 

110 
66 
48 
o 

14 
14 

23 
13 

160 

8 

152 
28 

124 

110 
o 

28 
o 

124 
132 

51 
61 

186 

9 
177 
24 

153 

110 
o 

24 
o 

153 
232 

112 
102 

1393 
70 

1323 
654 
669 

606 
48 

677 

863 
737 

60 



Conca: Neira N11 144-03-07 
Superficie total: 832 Krn2

. Superficie aforada: 831 Krn2 

Estación de aforo: Vilasante 

Material xeolóxico: Maioritarios: Lousas e filitas 
Minoritarios: Granito e granodioritas 

Profundidade media do solo: 88.0 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 143.3 mm 

BALANCE 1-1íoruco (expresado en mm): 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 151 

2 8 

3 143 
4 23 

5 120 
6 
7 143 
8 o 
9 23 
10 o 
11 120 
12 257 

1 R.B . 103 
14 95 
15 

150 

8 
142 
28 

114 

143 
o 

28 
o 

114 
284 

132 
105 

Conca: Ouro N2 126 

128 

6 
122 
43 
79 

143 
o 

43 
o 

79 
266 

93 
96 

95 
5 

90 
60 
30 

143 
o 

60 
o 

30 
206 

76 
75 

101 

5 
96 
75 
21 
-1 

142 
-1 

75 
o 
o 

136 

58 
51 

Superficie total: 189 Krn2
• Superficie aforada: 163 Krn2 

Estación de aforo: San Acisclo 

61 
3 

58 
87 
-29 
-30 
116 
-26 
84 
3 
o 

90 

37 
34 

Material xeolóxico: Maioritarios: Granito e granodioritas 

Minoritarios: Esquistos 

Profundidade media do solo: 71.2 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 115.8 mm 

BALANCE HÍDruco (expresado en mm): 

32 
2 

30 
97 
-67 
-97 
73 

-43 
73 
24 
o 

59 

22 

22 

43 
2 

41 
87 
-46 

-143 
53 

-20 
61 
26 
o 

39 

14 
15 

81 

4 
77 
64 
13 

66 
-13 
64 
o 
o 

26 

11 

13 

118 

6 
112 
45 
67 

133 
67 
45 
o 
o 

17 

13 
12 

147 
7 

140 
27 

113 

143 
10 

27 
o 

103 

103 

37 
42 

170 
8 

162 
22 

140 

143 
o 

22 

o 
140 
208 

77 

79 

1277 
64 

1213 
658 
555 

605 
53 

586 

672 
639 
66 

Xaneirn Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 172 

2 9 
3 163 
4 21 
5 142 
6 
7 116 
8 o 
9 21 
10 o 
11 142 
12 315 

13 R.B. 123 
1 103 
15 

123 
6 

117 
29 
88 

116 
o 

29 
o 

88 

309 

151 
99 

133 
7 

126 
43 
83 

116 
o 

43 
o 

83 
299 

109 
97 

108 

5 
103 
57 
46 

116 
o 

57 
o 

46 
255 

82 
81 

89 
5 

84 
71 
13 
-1 

115 
-1 

71 
o 
o 

179 

72 

59 

62 
3 

59 
83 
-24 
-25 
94 

-21 
80 

3 
o 

125 

52 
40 

35 
2 

33 
88 

-55 
-80 
58 

-36 
69 
19 
o 

88 

32 
28 

138 

43 
2 

41 
81 

-40 
-120 

41 
-17 
58 
23 
o 

62 

22 
21 

53 
3 

50 
61 
-11 

-131 
37 
-4 
54 

7 

o 
43 

26 
16 

120 

6 
114 
44 
70 

107 

70 
44 
o 
o 

30 

42 
15 

163 
8 

155 
29 

126 

116 
9 

29 
o 

117 
117 

55 
43 

199 
10 

189 
24 

165 

116 
o 

24 
o 

165 
247 

102 

84 

130(} 

66 
1234 
631 
603 

579 
52 

641 

868 
686 
70 



Conca: Sil (de Sequeiros a Ponte Pombeiro) Nº 144-11-8-9 
Superficie total: 7982 Km2

. Superficie aforada: 1739 Km2 

Estación de aforo: Ponte Pombeiro 

Material xeolóxico: Maioritarios: Lousas e filitas 
Minoritarios: Granito e granodioritas 

Profundidade media do solo: 71.7 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 116.3 mm 

B ALANCE HÍDRICO (expresado en mm): 

Xaneiro Febreiro Marzo Ab ril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro O_utubro Novembro Decembro Anual 

1 148 

2 7 

3 141 
4 22 

5 119 
6 
7 116 
8 o 
9 22 
10 o 
11 119 
12 242 

13 P.A. 80 
14 75 
15 

138 

7 

131 
28 

103 

116 
o 

28 
o 

103 
277 

141 
85 

Conca: Sor Nº 128 

117 

6 
111 
43 
68 

116 
o 

43 
o 

68 
267 

113 
81 

86 
4 

82 
63 
19 

116 
o 

63 
o 

19 
211 

67 
63 

98 
5 

93 
80 

13 
-1 

115 
-1 

80 
o 
o 

152 

79 
48 

Superficie total: 202 Km2
• Superficie aforada: 169 Km2 

Estación de aforo: Ribeiras do Sor 

Material xeolóxico: Maioritarios: Lousas e fil itas 

Minoritarios: Gneis 
Profundidade media do solo: 58.2 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 94.4 mm 

B AIANcE HÍDRico (expresado en mm): 

60 
3 

57 
92 

-38 
-36 
85 

-30 
87 

5 
o 

109 

40 
34 

30 
2 

28 
106 
-78 

-114 
43 

-42 
70 
36 
o 

78 

24 
24 

36 
2 

34 
94 
-60 

-174 
26 

-17 
51 
43 
o 

56 

4 
18 

71 
4 

67 
68 
-1 

-175 
26 
o 

67 
1 -

o 
40 

12 
15 

116 

6 
110 
46 
64 

90 
64 
46 
o 
o 

29 

27 
14 

130 

7 

123 
27 

96 

116 
26 
27 
o 

70 
70 

29 
27 

150 
8 

142 
21 

121 

116 
o 

21 
o 

121 
171 

37 
56 

1180 

61 
1119 
690 
429 

605 
85 

500 

654 
540 
72 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 179 
2 9 
3 170 
4 25 
5 145 
6 
7 94 
8 o 
9 25 
10 o 
11 145 
12 304 

13 R.B. 153 
14 140 
15 

172 

9 
163 
30 

133 

94 
o 

30 
o 

133 
306 

163 
141 

171 

9 
162 
44 

118 

94 
o 

44 
o 

118 
292 

118 
135 

125 
6 

119 
59 
60 

94 
o 

59 
o 

60 
226 

88 
103 

112 

6 
106 
72 
34 
-1 

93 
-1 

72 
o 
o 

129 

69 
61 

84 

4 
80 
85 
-5 
-6 
88 
-5 
85 
o 
o 

74 

41 
36 

37 
2 

35 
90 
-55 
-61 
49 

-39 
74 
16 
o 

42 

26 
20 

139 

47 
2 

45 
82 

-37 
-98 
33 

-16 
61 
21 
o 

24 

15 
12 

92 

5 
87 
64 
23 

56 
23 
64 
o 
o 

14 

14 
11 

156 
8 

148 
45 

103 

94 
38 
45 
o 

65 
65 

42 
36 

180 

9 
171 

30 
141 

94 
o 

30 
o 

141 
178 

68 
86 

214 

11 
203 
25 

178 

94 
o 

25 
o 

178 
279 

136 
131 

1569 
80 

1489 
651 
838 

614 
37 

840 

940 
912 
57 



Conca: Tambr N2 139 
Superficie total: 1530 Km 2

. Superficie aforada: 1364 Km2 

E tación de aforo: Encoro Barrié de la Maza 

Material xeoló:xico: Maioritarios: Micacitas 

Minoritarios: Granito e granodioritas 

Profundidade media do solo: 106.0 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 172.8 mm 

BAIANCE HfDruco (expresado en mm): 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 205 
2 10 
3 195 
4 27 
5 168 
6 
7 173 
8 o 
9 27 
10 o 
11 168 
12 312 

13 R.B. 187 
l 4 147 
15 

188 

9 
179 
33 

146 

173 
o 

33 
o 

146 
321 

218 
150 

Conca: Tambre Nº 139 

170 
8 

162 
48 

114 

173 
o 

48 
o 

114 
294 

168 
137 

121 
6 

115 
63 
52 

173 
o 

63 
o 

52 
217 

126 
101 

113 
6 

107 
80 
27 
-1 

172 
-1 

80 
o 
o 

122 

79 
60 

68 
3 

65 
91 
-26 
-27 
148 
-24 
89 

2 

o 
68 

49 
33 

Superficie total: 1530 Km2
• Superficie aforada: 1146 Km2 

Estación de aforo: Portornouro 

Material xeoló:xico: Maioritarios: Micacitas 

1inoritarios: Granito e granodioritas 

Profundidade media do solo: 110.2 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 178. 7 mm 

BAIANCE HiDruco (expresado en mm): 

31 
2 

29 
100 
-71 
-98 
98 

-50 
79 
21 
o 

38 

25 
19 

46 
2 

44 
91 
-47 

-145 
75 

-23 
67 
24 
o 

21 

15 
11 

98 
5 

93 
68 
25 

100 
25 
68 
o 
o 

12 

18 
10 

153 
8 

145 
48 
97 

173 
73 
48 
o 

24 
24 

43 
19 

180 

9 
171 
30 

141 

173 
o 

30 
o 

141 
154 

92 
77 

208 
10 

198 
27 

171 

173 
o 

27 
o 

171 
257 

160 
123 

1581 
78 

1503 
706 
797 

659 
47 

816 

1180 
887 

44 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anuat 

1 202 
2 10 
3 192 
4 27 
5 165 
6 
7 179 
8 o 
9 27 
10 o 
11 165 
12 08 

1 R.B. 17 
1 1 

15 

188 

9 
179 
33 

146 

179 
o 

33 
o 

146 
318 

201 
1 9 

170 
8 

162 
48 

114 

179 
o 

48 
o 

114 
292 

152 
136 

119 
6 

113 
63 
50 

179 
o 

63 
o 

50 
214 

106 
100 

113 
6 

107 
79 
28 
-1 

178 
-1 

79 
o 
o 

120 

64 
59 

67 

3 
64 
91 
-27 
-28 
153 
-25 
89 

2 

o 
67 

41 
32 

31 
2 

29 
100 

-71 
-99 
103 
-50 
79 
21 
o 

38 

22 

19 

140 

44 
2 

42 
91 
-49 

-148 
78 

-25 
67 
24 
o 

21 

15 
11 

98 
5 

93 
68 
25 

103 
25 
68 
o 
o 

12 

16 
10 

153 
8 

145 
48 
97 

179 
76 
48 
o 

21 
21 

30 
17 

178 

9 
169 
30 

139 

179 
o 

30 
o 

139 
151 

78 
75 

207 
10 

197 
27 

170 

179 
o 

27 
o 

170 
255 

138 
122 

157(} 
78 

1492 
705 
787 

179 

658 
47 

805 

1041 
876 

44 



Conca: Tea Nº 144-26 
Superficie total: 411 Km2

. Superficie aforada: 286 Km2 

Estación de aforo: Ponteareas 
Material xeolóxico: Maioritarios: Granito e granodioritas 

Minoritarios: Granito e granodioritas 

Profundidade media do solo: 64.9 cm 
Capacidade de almacenamento de auga: 105. 4 mm 

B ALANCE ttíDruco (expresado en mm): 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 252 
2 13 
3 239 
4 25 
5 214 
6 
7 105 
8 o 
9 25 
10 o 
11 214 
12 366 

13 R.B. 304 
14 192 
15 

241 
12 

229 
34 

195 

105 
o 

34 
o 

195 
382 

405 
199 

Conca: Ulla Nº 140 

202 
10 

192 
54 

138 

105 
o 

54 
o 

138 
333 

220 
173 

139 
7 

132 
71 
61 

105 
o 

71 
o 

61 
231 

154 
120 

120 
6 

114 
87 
27 
-1 

104 
-1 

87 
o 
o 

118 

141 
64 

74 
4 

70 
100 

-30 
-31 
78 

-26 
96 

4 
o 

60 

83 
33 

Superficie total: 2803 Km2
• Superficie aforada: 2291 Km2 

Estación de aforo: Pontevea 

Material xeolóxico: Maioritarios: Micacitas 

Minoritarios: Granito e granodioritas 
Profundidade media do solo: 82. 7 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 134.6 mm 

BAIANcE ttíDruco (expresado en mm): 

31 
2 

29 
113 
-84 

-115 
35 

-43 
72 

41 
o 

31 

40 
17 

58 
3 

55 
99 
-44 

-159 
23 

-12 
67 
32 
o 

16 

22 
11 

113 
6 

107 
76 
31 

54 
31 
76 
o 
o 
8 

24 
10 

175 
9 

166 
58 

108 

· 105 

51 
58 
o 

57 
57 

98 
37 

204 
10 

194 
33 

161 

105 
o 

33 
o 

161 
190 

102 
103 

243 
12 

231 
29 

202 

105 
o 

29 
o 

202 
299 

331 
159 

1852 
94 

1758 
779 
979 

702 
77 

1028 

1922 
1118 

51 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 190 
2 9 
3 181 
4 28 
5 153 
6 
7 135 
8 o 
9 28 
10 o 
11 153 
12 311 

13 R.B. 124 
14 130 
15 

186 

9 
177 

35 
142 

135 
o 

35 
o 

142 
332 

167 
138 

163 
8 

155 
50 

105 

135 
o 

50 
o 

105 
308 

153 
128 

115 
6 

109 
67 
42 

135 
o 

67 
o 

42 
230 

102 
96 

116 
6 

110 
82 
28 
-1 

134 
-1 

82 
o 
o 

140 

52 
61 

70 
4 

66 
95 
-29 
-30 
108 
-26 
92 

3 
o 

85 

42 
37 

32 
2 

30 
105 

-75 
-105 

62 
-46 
76 
29 
o 

52 

22 
22 

141 

46 
2 

44 
96 
-52 

-157 
42 

-20 
64 
32 
o 

32 

11 
14 

89 
4 

85 
71 
14 

56 
14 
71 
o 
o 

20 

10 
12 

146 
7 

139 
51 
88 

135 
79 
51 
o 
9 
9 

30 
11 

180 

9 
171 
31 

140 

135 
o 

31 
o 

140 
145 

65 
66 

207 
10 

197 
26 

171 

135 
o 

26 
o 

171 
259 

125 
111 

1540 

76 
1464 
737 
727 

673 
64 

762 

903 
826 

61 



Conca: Ulla N12 140 
Superficie total: 2803 Km2

• Superficie aforada: 564.7 Km2 

Estación de aforo: Santiso 

Material xeolóxico: Maioritarios: Dioritas e tonolitas 

Minoritarios: Granitos e granodioritas 

Profundidade media do solo: 89. 2 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 145.3 mm 

B AIANcE mnruco (expresado en mm): 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 188 

2 9 
3 179 
4 28 
5 151 
6 
7 145 
8 o 
9 28 
10 o 
11 151 
12 268 

13 R.B. 142 
14 143 
15 

169 
8 

161 
33 

128 

145 
o 

33 
o 

128 
262 

184 
139 

Conca: Umia N 141 

156 
8 

148 
46 

102 

145 
o 

46 
o 

102 
233 

120 
125 

111 

6 
105 
65 
40 

145 
o 

65 
o 

40 
156 

80 
84 

106 
5 

101 
81 

20 
-1 

144 
-1 

81 
o 
o 

78 

55 
44 

Superficie total: 440 K.m2
. Superficie aforada: 190 K.m2 

Estación de aforo: Caldas de Reis 

70 
4 

66 
93 
-27 
-28 
120 
-24 
90 
3 
o 

39 

33 
24 

Material xeolóxico: Maiori tarios: Granito e granodioritas 

Minoritarios: Granito e granodioritas 

Profundidade media do solo: 67. 2 cm 

Capacidade de almacenamento de auga: 109.2 mm 

B ALANCE HiDruco (expresado en mm): 

30 
2 

28 
103 
-75 

-103 
71 

-49 
77 

26 
o 

19 

19 
12 

41 
2 

39 
94 
-55 

-158 
49 

-22 
61 
33 
o 
9 

10 
7 

86 

4 
82 
69 
13 

62 
13 
69 
o 
o 
4 

8 

6 

144 
7 

137 
49 
88 

145 
83 
49 
o 
5 
5 

34 
10 

162 
8 

154 
30 

124 

145 
o 

30 
o 

124 
126 

57 
71 

207 
10 

197 
25 

172 

145 
o 

25 
o 

172 

235 

150 
128 

1470 
73 

1397 
716 
681 

654 
62 

722 

893 
793 

50 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro O utubro Novembro Decembro Anual 

1 277 
2 14 
3 263 
4 27 
5 236 
6 
7 109 

o 
9 27 
10 o 
11 2 6 
12 398 

R.B . 2 3 

209 

264 

13 
251 
36 

215 

109 
o 

36 
o 

215 
418 

3 8 
218 

205 
10 

195 
55 

140 

109 
o 

55 
o 

140 
353 

164 
183 

154 
8 

146 
72 
74 

109 
o 

72 

o 
74 

254 

109 
132 

130 
7 

123 
87 

36 

109 
o 

87 
o 

36 
166 

98 
88 

92 
5 

87 
101 
-14 
-15 
95 

-14 
101 

o 
o 

85 

63 
47 

48 
2 

46 
110 

-64 
-79 
53 

-42 
88 
22 
o 

43 

45 
23 

142 

69 
4 

65 
99 
-34 

-113 
39 

-14 
79 
20 
o 

22 

23 
15 

126 
6 

120 
77 
43 

82 
43 
77 
o 
o 

11 

25 
11 

183 

9 
174 
58 

116 

109 
27 
58 
o 

89 
89 

70 
53 

223 
11 

212 
35 

177 

109 
o 

35 
o 

177 

222 

76 
120 

247 
12 

235 
31 

204 

109 
o 

31 
o 

204 
317 

202 
167 

2018 
101 

1917 
788 

1129 

746 
42 

1171 

1468 
1266 

51 



Conca: Verdugo-Oitavén Nº 143 
superficie total: 334 Km2

. Superficie aforada: 177 Km2 

Estación de aforo: Souto Maior 

Material xeolóxico: Maioritarios: Granito e granodioritas 

Minoritarios: Micacitas 

Profundidade media do solo: 40.4 cm 
Capacidade de almacenamento de auga: 65.3 mm 

BAIANCE HiDruco (expresado en mm): 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio X uño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual 

1 282 273 199 158 140 108 48 63 141 185 260 253 2110 

2 14 14 10 8 7 5 2 3 7 9 13 13 105 

3 268 259 189 150 133 103 46 60 134 176 247 240 2005 
4 29 34 54 72 86 101 117 100 79 59 34 30 795 

5 239 225 135 78 47 2 -71 -40 55 117 213 210 1210 

6 -1 -72 -112 

7 65 65 65 65 65 64 21 12 65 65 65 65 
8 o o o o o -1 -43 -9 53 o o o 
9 29 34 54 72 86 101 89 69 79 59 34 30 736 
10 o o o o o o 28 31 o o o o 59 
11 239 225 135 78 47 o o o 2 117 213 210 1266 
12 369 376 289 196 127 52 21 9 2 118 261 317 

13 R.B. 343 431 229 115 95 63 28 14 19 97 121 308 1863 
14 232 236 181 124 82 36 14 8 8 79 167 200 1367 
15 41 

DISCUSIÓN DOS RESULTADO S 

O emprego no cálculo da ETP de fórmulas ma1s elaboradas, como é o caso do método 
combinado de Penman-Monteith, permite salientar dun xeito máis evidente os diferentes factores 
que inflúen neste parámetro. Máis concretamente, a posibilidade de poder diferencia-los factores 
termorradiactivos dos aerodinámicos da fórmula de cálculo permite realizar unha análise máis 
rigorosa <leste parámetro climático ó longo do ano. E así, ó examina-los mapas mensuais de ETP 
pódese salientar un carácter particular para cada estación do ano a partir da diferente influencia 
que poden te-los factores xeográficos nela . Concretamente, nos meses do inverno pódese destacar 
como os máximos de ETP se dan en zonas de montaña media preto da costa ou ben nas serras, 
como consecuencia do predominio nesta estación do factor aerodinámico, e así mesmo, con 
mínimos nos vales (p.e . Ourense ou Mondoñedo) como consecuencia dunha dobre influencia: a 
formación de néboas que reducen o factor termorradiactivo e a débilidade dos ventas nestas terras 
baixas e afundidas . Na primavera o efecto aerodinámico segue a ser importante, sobre todo na 
vertente atlántica, así como a persistencia das néboas nos vales, mais tamén principia xa a desta
carse un certo efecto latitudinal mm eixe NE-SW, a través do cal a influencia da radiación solar 
sinala xa as Rías Baixas como a zona de máxima ETP. No verán o efecto latitudinal e moito máis 
salientable con mínimos no Cantábrico e máximos nas Rías Baixas, persisten os mínimos nos vales 
e agora xorde como dato destacable o máximo secundario das montañas do norte (A Capela, 
Xistral, etc.) onde os ventas do NE, con bo tempo, e os do NW, con malo, xeran nesta estación un 
nidio efecto aerodinámico. O outono, finalmente, amosa de novo a volta do efecto aerodinámico 
con debilitamiento do gradiente latitudinal, sendo agora, moi salientable o mínimo dos vales. 
Sobre o total anual, tendo en conta a importancia que teñen nel os valores do verán (en xeral , máis 
do 40 %) o factor máis salientable é o efecto termorradiactivo, que se manifesta no gradiente 
latitudinal orientado cara ó eixe NE-SW, que localiza os mínimos no Cantábrico e os máximos cara 
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,. Atlánti 
mínimo d 

Uf. 

val 
,. guelle o efecto aerodinámico con nidio gradiente altitudinal, e, finalmente, os 

xorden como o resultado da conxunción da acción dos dous factores . 

En relación co Balance Hídrico, pódese establecer polas súas peculariedades unha diferencia
ción das concas estudiadas, tendo en contaos seguintes datos: 1) Precipitación, 2) ETP, 3) Escoamento, 
4 (ETP-ETr) / ETP.100 e 5) Retención mensual na conca. Pódense distinguir oito grandes sistemas 
Táboa 1 e Fig. 1), algúns dos cales se subdivide, e onde a coincidencia cos grandes sistemas de 

drenaxe non sempre se cumpre (p.e. no caso do Avia, que dependendo do sistema de drenaxe 
Miño-Sil, polas características do seu balance, sobre todo polo escoamento e a precipitación da 
qu deriva este, inclúese no sistema Atlántico). O escoamento, con mínimos no sistema da Raia 

ca e máximos nas Rías Baixas, depende máis da precipitación recollida na conca que da ETP, 
que ten sempre unha variación menor no conxunto do territorio galego. As retencións en conca, 

n xeral, non se desvían moito do valor teórico do 50 o/o proposto por Thornthwaite-Matter. De 
tódolos xeitos maniféstase -agás a excepción das concas do Cantábrico- unha boa dependencia co 
tamaño da conca (máis concretamente coa raíz cadrada da súa superficie -Fig. 15-)de tal xeito que 
as qu t ñ n mái de 1000 Km2 achegan as retencións ó 70 o/o mentres que as que teñen menos de 
3 O Km2 fan ó 40 %. O caso das concas do Cantábrico, que presentan unhas retencións excesivas 
p ra u tamañ , non ten unha explicación <loada, agás que a constitución xeolóxica (lousas e 
filita , mai rm nt ) xustifique dalgún xeito esta forte retención. 

100 

90 

e: 
'o 

80 
o 

70 e: 
Q) .... 
Q) 60 ..... 
Q) 

'"O 50 
Q) 
X 

40 «! .... 
e: 
Q) 

30 o ..... 
o 
a.. 20 

10 

o 
o 10 20 30 40 50 

Raíz cadrada da área da conca 

R la ión ntr a p r ntaxe mensual de retención en conca e a área da conca. (Fig. 15). 
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T ÁBOA 1 

Sistemas hidrolóxicos de Galicia, diferenciados polos termos do seu balance hídrico. 
(Tódolos valores de P, Escoa mento e ETP, expresados en mm). 

Sistema p 

CANTÁBRICO (C) 1200-1400 

NORTE (N) 1400-1600 

ÁRTABRO (Al) 1800-2000 

(A2) 1400-1600 

(A3) 1200-1400 

ATLÁNTICO (01) 1400-1600 

(02) 1400-1600 

RÍAS BAIXAS (Rl) 2000-2200 

(R2) 1700-1900 

RAIA SECA (RS) 1000-1200 

SERRAS (S) 1400-1600 

MIÑO-SIL (MSl) 1200-1 300 

(MS2) 1000-1200 

(MS3) 1200-1300 

1600 

1400 

E 1200 
E -
N 1000 Q) 

E 
'a> 
1- 800 
Q) 

"'C 

o 600 
"'C 
o -'Q) 400 
~ 

200 

o 
o 400 

Escoam. ETP lOO(ETP-ETr)/ ETP R 

600-800 <650 7-8 68-78 

800-1000 650-700 6-7 53-66 

1000 650-700 6 58 

800-1000 650-700 7 57 

600-800 650-700 6-7 60 

800-1000 700-750 7-10 35-61 

800-1000 700-750 11 53 

>1200 >750 5-7 40-50 

1000-1200 >750 9-11 46-57 

400-600 >750 20 56 

600-800 650-750 7-8 60 

600-800 650 8-11 57-66 

400-600 650-700 10-13 66-72 

600-800 700-750 13-16 64-70 

Escoamento anual (mm) 

o 
o 

- o 

800 

o o 

o o 
o o 

• Balance hÍdrico 
o Aforos 

1200 1600 2000 

Relación entre o escoamento anual determinado polo método de Témez (1994) co balance hídico <leste traballo ecos aforos 
de Galicia . (Fig. 16). 
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Finalm nte, o axuste entre o escoamento calculado polo balance hídrico e o medido polos 
af ros dir to r lativamente bo nun conxunto impo1tante de concas, noutras (Lor, Miño-Frieira, 

mía, L / r z, Vi rdugo, Tea, Louro, Dubra, Furelos ou Eume), en cambio, as diferencias son moi 
important . Ne te casos foron revisados os mapas de precipitación e ETP, e non se atoparon 

rros ou incertezas que puidesen xustificar eses desaxustes co método baseado no balance hídrico. 
Así mesmo, e como un test que poida avalia-la bondade destas medidas e cálculos, utilizouse a 
r lación que Témez, ].R. 0994) estableceu cos datos anuais de precipitación, evapotranspiración e 

coamento, e que o autor demostrou como válida para España e mesmo para Galicia onde a 
probou co río Miño. Na Figura 16 amósanse as relacións que se establecen entre o escoamento 
alculado pola relación de Témez e os obtidos a partir das medidas de aforos de Galicia, así como 

coas do balance hídrico <leste traballo. Semella claro, á vista dos resultados, que o axuste cos 
aforos é máis ou menos aceptable soamente por baixo dos 900 mm de escoamento e que por riba 
d ste límite os aforos presentan uns excesos de difícil xustificación. As relacións cos resultados do 
balance hídrico, como era de agardar dada a similitude dos métodos empregados, son moi boas. 
Quizais habería que revisa-las curvas de axuste entre alturas e caudais ou calquera outro problema 
d métodos e técnicas de aforo, para conseguir que as concas de Galicia onde as contribucións 
hídrica on máis importantes , dean valores harmonizables cos de precipitación e evapotranspiración, 

¡ 1 m mo, cribles. 
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CARACTERÍSTICAS XERAIS DA HIDROGRAFÍA GALEGA 

As características tectónicas e morfolóxicas do país galego e mailos seus trazos climáticos, 
pluviométricos en particular, son os dous grandes factores que condicionan o dispositivo hídrico 
da nosa rexión. 

A disposición das unidades orográficas, cunha orla montañosa setentrional e occidental 
discorrendo próxima ó litoral dende a Serra do Xistral ata a do Faro de Avión, e un máis destacado 
conxunto oriental e sudorienta!, dende a Serra de Meira ata a. do Xurés, facilita a configuración de 
abundantes centros espalladores de augas, que envían en tódalas direccións multitude de cursos 
fluviais, aínda que de curto percorrido, coa coñecida excepción do pai Miño. 

A litoloxía ou natureza do rochedo tamén inflúe na escorrentía e no trazado seguido polos 
ríos. É sabido que as rochas impermeables (como é o caso das lousas ou das arxilas) teñen 
dificultades para rete-la auga, polo que esta reverte de contado ós cursos fluviais. Pola contra, a 
permeabilidade dos materiais calcáreos, de escasa presencia en Galicia, fai que unha gran cantidade 
das augas superficiais desapareza por infiltración ou absorción, aínda que esta perda pode verse 
substituída por unha circulación hídrica hipoxea. 

Ademais , os materiais xeolóxicos brandos"'ofrecen unha escasa resistencia á actividade erosiva 
dos ríos, que poden así ensanchar amplamente a súa canle. Pero no caso de as rochas seren duras , 
as correntes fluviais que circulan sobre elas vense na obriga de cortalas verticalmente, nun proceso 
de forte encaixamento favorecido ás veces por un mecanismo epixénico de antecedencia. 

Por outra banda, a actuación dos procesos tectónicos sobre os materiais litolóxicos que con
figuran o territorio galego orixinou a aparición dunha intensa fracturación de idade tardi-hercínica 
e neóxena-cuaternaria, acompañada dunha estructuración en bloques. Estes fenómenos son, en 
definitiva, os responsables do trazado de moitas canles de auga, por un lado, e dunha marcada 
compartimentación das numerosas cuneas fluviais , por outro. 

Ademais , a rede fluvial galega caracterízase por presentar unha gran variabilidade das fases 
do "ciclo erosivo,, ó longo do percorrido dos distintos cursos de auga. Como é sabido, Davis 
concibía o ciclo de erosión como unha cadea de estadios que se suceden nunha orde irreversible. 
Así, o curso alto dos ríos, con fortes pendentes e unha elevada potencia que lles permite neste 
tramo levar a cabo unha vigorosa escavación e un afondamento dos seus vales, estaría relacionado 
coa fase de "xuventude"; o curso medio, ó longo do cal se regulariza o perfil lonxitudinal da 
corrente e, xa que logo, a capacidade erosiva diminúe, coa conseguinte suavización das vertentes , 
correspondería a unha etapa de "madurez,, e finalmente o curso baixo coincidente cunha lenta 

' ' ' ' 
diminución das pendentes nos perfís lonxitudinais dos ríos, representaría o estadio de "vellez". 

Pero en Galicia -e esta é unha das grandes orixinalidades da nosa rexión- boa parte dos ríos 
nacen "vellos,, e teñen un curso senil no seu primeiro andar para, ós poucos, ir rexuvenecendo ó 
longo do seu percorrido, contradicindo explicitamente a inexacta teoría davisiana. Pensemos no 
Xallas, quizais o único río de Europa que, nacendo "vello", morre nunha fermosa e xuvenil fervenza 
no momento de se botar no mar. 
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En r alidad , procesos tectónicos e mailas variacións cilimáticas ocorridas no transcurso 
t mp x ol "xicos veñen se-los factores fundamentais, aínda que non únicos, dun acusado 

dinamismo x omorfolóxico que e tá moi lonxe do abstracto e idealizado sistema da "erosión 
normal". 

No que se refire ós trazos climáticos, as precipitacións abundantes -notablemente reforzadas 
en ocasións pola altitude e mais pola orientación dos chanzos topográficos e das aliñacións mon
tañosas- e, polo xeral, ben distribuídas ó longo do ano, son as circunstancias que posibilitan a 
xistencia dunha ampla e densa rede fluvial , constituída por numerosos ríos, regos e regatos que 

permiten cualificar a Galicia como"º país dos dez mil ríos,, (Cunqueiro) . 

Ademais, ó seren as chuvias as que normalmente constitúen a única fonte de alimentación 
do ríos , estes amosan un réxime de tipo pluvial atlántico ou oceánico, caracterizado pola abun
dancia e regularidade dos caudais, con augas altas no inverno e moderada estiaxe nos meses do 
v rán. Tan só nos cursos fluviais procedentes das serras orientais e sudorientais, cunha nivosidade 
importante nos meses máis fríos do ano, aparece un factor de alimentación engadido, de carácter 
nival qu proporciona a estes ríos un réxime de tipo pluvio-nival, con augas altas invernais 

rovocada pola chuvias, que continúan durante a primavera debido á incorporación a tales 
anl fluviai da augas procedentes da fusión das neves . 

En r ali dad , o clima é o factor que condiciona dun xeito máis forte as características da rede 
l i l.r gráfi a gal ga. Os nosos ríos constitúen unha nidia expresión dos caracteres climáticos de 

li traduc n directamente nos seus réximes esas mesmas variables climáticas. 

antábrica, qu amosa o clima máis puramente oceánico de Galicia e ofrece, 
ularidad t ,. rmica e pluviométrica, os ríos responden perfectamente a estas 

f t , ta orr nt s fluviais presentan un caudal relativo medio anual que nos dá 
26 1/ / km2

, en tanto que a media dos seus coeficientes mensuais de caudal 
rr p nd nt á stiaxe é de 0,28. 

Pola ontra, os ríos que se botan nas Rías Baixas, dende o Tambre ó Miño, sometidos xa a 
n tables influencia mediterráneas malia recibiren de cheo as depresións atlánticas, acusan apre
i bl s estiax s. Deste xeito , a media dos coeficientes mensuais de caudal no período de augas 

mái baixas é nestes cursos fluviais de tan só 0,13, cando os seus caudais relativos medios anua1s 
ofrecen unha media duns 40 1/ s/ km2

• 

Como era de esperar, os ríos do Arco Ártabro e Fisterrán manteñen unha posición intermedia: 
o eu caudal relativo medio anual permítenos obter unha media de 29 1/ seg/ km2

, mentres que os 
co ficientes mensuais de caudal correspondentes ás respectivas estiaxes proporciónannos unha 
m día de 0,20. 

Por último, o complexo Miño-Sil, pola amplitude da súa cunea e pola diversidade de áreas 
limáticas que atravesa, ofrece unha lóxica variabilidade no seu comportamento hídrico ó longo 

do diferente tramos do seu percorrido, tal e como trataremos de poñer de relevo no lugar 
orrespondente <leste estudio. 

AS CUNCAS DA VERTENTE CANTÁBRICA 

A C NCA DO RÍO NAVIA (SECTOR GALEGO) 

A up rfici ocupada pola cunea do río Navia totaliza 2.591 km2
, dos que corresponden a 

ali ia aproximadamente 1.124 km2
. O índice de alongamento da cunea é de 0,36, cifra que se 

1 a a O 2 n ctor galego. 

Por outra banda o Navia efectúa un percorrido total de 159 km, dos cales 90 discorren por 
t rra gal a . Como vemo , aínda que a meirande parte da cunea do río Navia se estende por 
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PERFIL LONXITUDINAL 

RÍO NAVIA (Tramo galego) 
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terras asturianas , o seu colector principal efectúa, sen embargo, máis da metade do seu percorrido 
a través de Galicia. 

O río Navia ten as súas fontes na Serra do Rañadoiro, a 1.180 m de altitude. Despois de 
percorre-las terras do Cebreiro, onde recib~ a afluencia de numerosos regos que babean dos 
montes de Pedrafita e da serra do Piornal, o Navia segue por Doncos, As Nogais e As Pontes de 
Gatín, recibindo a continuación o río Cervantes, que entrega ó colector principal as augas que , 
transportadas por numerosos subafluentes, teñen a súa orbce na aba noroccidental da Serra dos 
Aneares. 

Non obstante, o río dos Aneares por excelencia e o máis importante dos tributarios galegos do 
Navia é o río Ser, que percorre as terras de Piornedo, Donis, Vilaquinte, Vallo e Son antes de 
botarse no colector principal, preto de Souto. 

Durante este percorrido, o val do río Navia mantense case sempre fondo e cerrado, sometido 
a continuos encabcamentos e cambios de dirección motivados pola súa traxectoria por lugares de 
relevo notablemente movido e accidentado. Por iso, mentres que a pendente media do río alcanza 
unha porcentaxe do 0,74%, durante a súa traxectoria galega este parámetro elévase ata o 1,13%. 
Unicamente aparece un perfil algo máis aberto ó paso do río entre Líber e Ribeira, ou, algo máis 
adiante, durante un curto traxecto unha vez pasada a localidade de Navia de Suarna. É entón 
cando comeza un tramo no que o curso do río serve de límite administrativo entre Galicia e 
Asturias, recibindo durante este traxecto a importante achega do subsistema do río Suarna, que 
drena a metade oriental do concello da Fonsagrada para traer ata o colector principal as augas que 
baixan das serras do Portelo, Lastra, Foncuberta e Follaba!. 

Perfil lonxitudinal 

Despois de recibí-lo Navallo, as augas do Navia quedan represadas no encaro de Salime. 
Continuando pola rexión veciña, bótase no Cantábrico, formando na súa desembocadura a Ría de 
Navia. 
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Dos datos subministrados pola estación de medida localizada no Encoro de Grandas de 
alime , unha vez que o río drenou xa 1.766 Km2

, tíranse uns valores medios anuais de 48,582 m3/s 
d audal absoluto e 27,50 l/s/ km2 de caudal relativo. Cando o río Navia se bote no Cantábrico, 0 

caudal vertido ó mar elevarase ata 67,294 m3/ s, equivalentes a un módulo específico de 25,96 1/s/ 
km2

. 

Ademais , o coeficiente de desaugamento (66,27% en Grandas de Salime e 59,26% na Ría de 
Navia) mantense en termos considerablemente elevados, por canto supón que arredor do 60 % da 
precipitación, ben en estado líquido ou en forma de neve, que cae na cunea, reverte á canle 
fluvial. 

O máximo caudal, claramente destacado (2,47 de coeficiente en Grandas de Salime e 2,31 na 
Ría de Navia), corresponde ó mes de febreiro, en tanto que o mínimo se rexistra en setembro (0,10 
en Grandas de Salime) ou en agosto e setembro (0,21 para ámbolos dous meses na desembocadu
ra do río). 

Así, pois, todo parece indicar que as augas que chegan ó Encoro de Salime proceden funda
mentalmente das chuvias que recibe a cunea do río, aínda que sen esquece-las achegas provenien
t s da fu ión das neves que caen durante os meses máis fríos do ano sobre as altitudes máis 
salí ntable da mesma cunea. Esta dobre alimentación, de carácter pluvial e mais nival, amósa . .:-e 
na auga altas claramente invernais - coincidentes co período de chuvias máis abundantes- , p .ro 
pr 1 ngadas ata finais da primavera, cando remata a fusión das neves acumuladas sobre os puntos 
da unca qu soportan as temperaturas máis baixas. A achega nival vai desaparecendo pouco a 

a m dida que o río Navia abandona a alta montaña oriental lucense para se internar e 
, d x ito qu as augas altas invernais, cunha moderada estiaxe no verán, que e 

d mbocadura, constitúen unha clara manifestación dun réxime xa nidiamente pluvial 

A CUNCA DO RÍO EO (SECTOR GALEGO) 

Cabalgando entre terras galegas e asturianas no seu sector máis setentrional, a cunea do río Jio 
alóngase de S a N pola franxa oriental da provincia de Lugo, cunha extensión superficial duns 930 
km2 (índice de alongamento do 0,43), dos que aproximadamente 700 km2 corresponden a terriw
rio galego (0,37 de índice de alongamento) . Desemboca formando a ría que toma o nome da 
capital do concello. 

Pola vertente oriental da Serra do Miradoiro baixan numerosos regos que levan as súas aut,as 
ata o lugar de Ponteo (Baleira), onde se sitúan as nacentes do río Eo, a uns 680 m de altitude. En~re 
este punto e a súa desembocadura na Ría de Ribadeo, o Eo efectúa un percorrido de 79 km, cunha 
pendente media de tan só o 0,86%, tal como corresponde a unha canle que conta cunha inclina
ción moi suave practicamente ó longo de toda a súa traxectoria. 

Perfil lonxitudinal 

Por terras da Ribeira de Piquín e de Riotorto o val do Eo aparece profundamente encaixado 
no materiais ordovícicos que afloran nos sinclinorios de Rececende e Vilaodriz (pedras de gra, 
lou as, xistos e , sobre todo, potentes bancos cuarcíticos que resaltan fortemente na paisaxe), con 
dif r ncia de cota entre a canle e as serras que a enmarcan, que ás veces superan os 600 m. Logo, 
ant de chegar á localidade da Pontenova, o val do Eo xa se abre definitivamente camiño da súa 
d mbocadura. 

Entr o seu numerosos afluentes merecen ser citados o río de Martín, o Lúa, os regos de 
udán e Riotorto e o río Turia. Pero o máis importante dos colectores secundarios da cunea é 0 

R dil qu baixa de de a Serra do Invernal, por terras da Fonsagrada, e recibe, pola súa vez, 
n t bl u aflu ntes. 
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PERFIL LONXITUDINAL 

RÍO EO 

Na Pontenova existe unha estación que mide as augas correspondentes a unha superficie de 
--i75 km2

, obténdose un caudal absoluto medio anual de 15,185 m3/ s, cun módulo específico de 
!.6,40 l/s/ km2

• Por outra banda, cando o Eo chega á súa desembocadura, na Ría de Ribadeo, 
desauga 24,441 m3/ s, equivalentes a un caudal relativo de 26,29 l/s/ km2

. 

En canto ós valores que presenta o coeficiente de desaugamento, son practicamente idénticos 
·1a Pontenova (60,74%) e na Ría de Ribadeo (60,48%). Tales datos poñen de relevo o feito , semellante 
{, anotado para o Navia e que seguiremos observando noutros ríos galegos , de que máis do 60% da 
;-1 uga precipitada na cunea reverte na circulación hídrica, de xeito que as perdas por evaporación 
e infiltración sempre resultarán escasamente significativas. 

Os coeficientes de caudal amosan o seu máximo no mes de febreiro (2,06 na Pontenova e 
2.07 na desembocadura) , e o seu valor máis baixo no mes de setembro (0,23 na Pontenova e 0,31 
:n Ribadeo) , aínda que, como pode apreciarse polos datos apuntados , non se trata dun déficit 
estival moi acusado. Resulta evidente que son as chuvias as que proporcionan a única alimenta
dón que recibe o río, aínda que exista un certo retraso entre a caída da precipitación e a resposta 
da escorrentía: o máximo pluviométrico invernal non chega ó río ata febreiro, en tanto que a 
reducción das precipitacións no mes de xullo apréciase na diminución do caudal en setembro. En 
definitiva, augas altas invernais e moderada estiaxe estival resumen os caracteres máis salientables 
Jo réxime fluvial de tipo pluvial oceánico ou atlántico que presenta o río Eo. 

A CUNCA DO RÍO MASMA 

A cunea do río Masma -o primeiro río enteiramente gal ego co que nos atopamos-, localizada 
na franxa setentrional da provincia de Lugo, presenta unha ampla e ramificada cabeceira, que logo 
se vai estreitando ó longo do curso medio e baixo do colector principal, ata que este verte as súas 
auga no mar Cantábrico formando a Ría de Foz. Ten unha superficie de 291 km2 e un índice de 
alongamento do 0,41. 
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tor principal ou río Masma nace, co apelativo de rego Pedrido, na aba oriental da Serra 
d. Xi tral , a un 900 m de altitude, entre o cume da mesma (1 .033 m) e o Pico do Cadramón (1 .056 
m . Discorre d spois polos lugares da Ponte, Campo dos Novos e A Santa coa titulación de río 
P drido ata a ald a de Estelo, onde cambia o seu nome polo de río Tronceda, denominación que 
on rva ata a confluencia co colector secundario Valiñadares, preto de Viloalle. Augas abaixo 

d ta conflu ncia, o xa definitivamente chamado río Masma continúa o seu curso, recibindo augas 
doutros tributarios (Batán, co seu afluente principal Baus, que drenan o val de Lourenzá), ata 
desembocar na ría de Foz, onde concorre tamén o río Centiño. 

O Masma efectúa o seu percorrido ó longo de 46 km, cunha pendente media do 1,94%, 
r lativamente forte , en particular para o tramo da cabeceira, de carácter francamente torrencial e 
r ponsable dun dinamismo fluvial bastante activo no cadro xeomorfolóxico da rexión. 

Peritl lonxitudinal 

Dos dato ubministrados pola estación de medida situada na localidad.e de Masma, cando o 
río de igual nome drenou xa uns 145 km2

, tírase un caudal absoluto de 4,375 m3/ s e un módulo 
pecífico de 30,17 1/s/ km2

. Na desembocadura, o río Masma ve aumenta-la súa achega absoluta 
ata 6 310 m / pero, en cambio, o seu caudal específico descende ata 21,65 1/s/ km2

. 

Pola úa banda, o coeficiente de desaugamento ofrece valores elevados en toda a cunea: 
70 81 o/o en Ma ma 50,82% na desembocadura do colector principal, dadas as escasas perdas por 

apora ion estado próximo á saturación no que se atopa o solo durante boa parte do ano. 

O caudai máximo e mínimo volven aparecer en febreiro (1 ,88 de coeficiente) e setembro 
re p cti amente. A alimentación do río é bastante regular e continuada, cun período de 

u alt inv mal e unha moderada estiaxe nos meses de agosto e setembro, pero sen que se 
p ida falar d eca. 
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Esta situación corresponde a un réxime fluvial claramente de tipo pluvial oceánico ou atlán- · 
tico, condicionado exclusivamente pola distribución anual das precipitacións, tal como quedou 
apuntado para o río Eo ou para o tramo asturiano do Navia. 

A CUNCA DO RÍO OURO 

Localizada tamén na franxa norte da provincia de Lugo, estendéndose polos termos do 
Valadouro, Alfoz e Foz. Aínda que a súa cabeceira é ancha, non o é tanto nin tan ramificada como 
a do Masma, e estréitase ó longo do tramo inferior do colector principal, sobre todo á esquerda 
deste para deixar sitio á pequena cunea do río Moucide. 

Cunha extensión superficial de case 189 km2 e un índice de alongamento do 0,51 , alberga no 
seu interior a amplitude de horizontes do Valadouro, 25 km2 de chairas no medio de aliñacións 
montañosas que caen bruscamente ó seu arredor. 

O río Ouro nace na vertente oriental da Serra do Xistral, máis concretamente na ladeira L do 
Pico do Cadramón, a uns 700 m de altitude. Ademais de recolle-las augas <lestes abruptos lugares , 
chéganlle afluentes procedentes dos somontes da Serra Toxiza e do Penedo Novo. Os ríos que 
converxen no Valadouro, procedentes dos relevos circundantes ~ tras un percorrido inicial de carác
ter torrencial , remánsanse ó seu paso entre os bancais que forman o esencial do fondo da depre-
ión, cruzada polo Ouro ó longo de 13,5 km cunha pendente de tan só o 0,29%. 

En San Acisclo, o colector principal da cunea abandona definitivamente as terras do Valadouro 
e dirí:x:ese cara á súa desembocadura na cativa ría de Fazouro, a onde chega despois de completar 
un percorrido de 30 km, cunha pendente media do 2,4%. 

Peritllonxitudinal 

Precisamente en San Acisclo, á saída do Valadouro e cando o río xa drenou 163 km2 aproxi
madamente, localízase unha estación de medida que nos ofrece un caudal medio anual de 4,521 
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m3/ s, equivalentes a 27,73 l/s/ km2 de caudal relativo. Á súa chegada ó mar, o río Ouro desauga 
3,456 m3/ s, o que representa un módulo relativo de 18,29 l/s/km2

. No que se refire ó coeficiente de 
desaugamento, amosa un valor do 59,87% en San Acisclo, que se ve reducido ó 39,49% en Fazouro. 

O máximo caudal, bastante destacado nesta ocasión (2,10 de coeficiente), corresponde ó mes 
de febreiro , aparecendo durante agosto e setembro unha estiaxe pouco acusada (0,30 e 0,35, 
respectivamente). 

Atopámonos, pois, de novo cunha alimentación relativamente regular e uniforme durante 
todo o ano, se ben os coeficientes máximo e mínimo amosan unha maior amplitude que no caso 
do río Masma. Así e todo, cómpre falar, en concordancia co réxime pluviométrico da cunea, dunha 
estación de augas altas coincidindo co inverno e un período de augas relativamente baixas nos 
meses de verán. Trátase, en definitiva, dun réxime fluvial de tipo pluvial oceánico, no que as augas 
do río se relacionan directamente, aínda que con certo retraso, co volume das precipitacións, de 
xeito semellante ó xa comentado para as outras cuneas estudiadas. 

A CUNCA DO RÍO LANDRO 

Tamén situada na franxa setentrional da provincia lucense, a cunea do Landro, o río cantado 
por Nicomedes Pastor Díaz, presenta unha superficie duns 270 km2 e un índice de alongamento je 
0,59, ocupando terras per:tencentes ós concellos de Muras, Ourol e Viveiro, termos que percorre de 

a Nata desembocar no Cantábrico, formando a ría de Viveiro. 

A nac ntes do río Landro sitúanse no máis importante dos relevos residuais da zona, a Serra 
i tral, ntr o cumio da mesma (1.033 m) e o Coto Balsego (995 m). Na parroquia de Santa 

M rí d X rdiz úneselle o Xanceda, que baixa da Xestosa, e diríxese logo á parroquia de San 
P dr d Miñ tos, bañada polo Besteburiz, que vén dende os somontes setentrionais da devandita 

rra d Xistral. 
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Despois de recibi-lo río das Balsadas e o Grandal, o Landro chega a Chavín, onde circula polo 
centenario eucaliptal do Souto da Retorta. Segue por Landrove, ata onde chega o réxime de mareas 
(especialmente as vivas), para cruzar por Portochao, onde comeza a formarse o estuario, que se 
prolonga ó longo de tres quilómetros, aproximadamente, ata a ría de Viveiro. Deste xeito, o 
Landro completa un percorrido de 31 km, cunha pendente media do 2,64%. 

Perfil lonxitudinal 

Na estación de medida localizada en San Pedro de Viveiro, cando o Landro drenou xa 192 
Km2, obtense un caudal absoluto medio anual de 7,448 m3/ s e un caudal relativo de 38,79 l/s/ km2. 
'\fa desembocadura, o Landro entrega ó Cantábrico un volume hídrico medio anual de 7 ,166 m3/ s, 

0 que supón un caudal relativo de 26,57 l/s/ km2
• En canto ó coeficiente de desaugamento, chega 

ó 86,64% en San Pedro de Viveiro, pero baixa ata o 59,36% na desembocadura. 

O período de augas altas invernal presenta un máximo non moi destacado en febreiro (1,86 
de coeficiente de caudal), rexistrándose, pola contra, os mínimos caudais nos meses de agosto e 
~~ -tembro (0,44 e 0,41, respectivamente, de coeficiente). 

As achegas pluviais, realizadas de xeito bastante regular e uniforme ó longo do ano, volven 
-~ -las responsables da alimentación do río, que reflicte así un réxime de tipo pluvial oceánico 
calcado do propio réxime pluviométrico, e, polo tanto, con máximos invernais e mínimos estivais, 

bolos dous , en todo caso, pouco acusados. 

A CUNCA DO RÍO SOR 

Cunha superficie de case 202 km2 e un indice de alongamento de só 0,32, a cunea do Sor 
ncárgase de trazar, de S a N, o límite administrativo entre as provincias de Lugo e A Coruña. Tras 

i ) km de percorrido cara ó extremo occidental do Cantábrico, e logo dun tramo de estuario, o 
olector principal forma na súa desembocadura a ría do Barqueiro. A pendente media do trazado 

. 'u vial resulta ser do 1, 28%. 
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Perfil lonxitudinal 

A cab e ira do río Sor, formada por numerosos regos e regatos, presenta un aspecto conside
rablem nt ramificado. O colector principal nace na ladeira setentrional do Montouto, entre 620 e 
640 m de altitude; drena a vertente occidental da Gañidoira, e segue por Santar ata Ribeira, na 
parroquia de Ambosores, onde se lle une o río Tras da Serra, procedente do Alto de San Xoán, para 
formar entrambos unha única corrente. A partir de aí, o río Sor recibe as augas da aba oriental das 
s rras da Faladoira e da Coriscada, e, tras circular en acusados meandros encaixados, chega ata a 
altura de Creximil. Alí o val fluvial , que xa comezara a abrirse nas Ribeiras do Sor, ensánchase 
agora máis amplamente para forma-la parte superior da ría ou Estuario do Sor, cunha anchura que 
o cila entre un mínimo de 100 e un máximo de 1.100 m, e un percorrido en liña de aire, ata o Porto 
do Barqueiro, duns 3.150 m. 

Unha vez rebordado este sector de esteiro, a zona asolagada gaña en amplitude, separándo~e 
progresivamente os seus bordos dende o fondo da ría ata a súa desembocadura, á vez que se 
orienta cara ó NE. 

Nas ribeiras do Sor existe unha estación que mide unha superficie de 169 km2 e que nos 
indica un caudal absoluto medio anual de 5,035 m3/ s, en tanto que o caudal relativo alcanza os 
29,79 l/s/ km2

. Pero o caudal que o .Sor presenta na súa desembocadura elévase ata 6 ,056 m3/s, no 
u e refire á m dia anual absoluta, e 30,00 l/s/ km2 en concepto de caudal relativo. 

Os valor s que presenta o coeficiente de desaugamento son moi semellantes nas Ribeiras do 
r (88,47%) na ría do Barqueiro (89,10%). Pero, á parte desta circunstancia, cómpre destaca-la 

úa magnitud , xa que evidencian que unha proporción próxima ó 90% da precipitación caída na 
un a r v rt na circulación hídrica. 

o ficientes d caudal, vemos que o valor máximo (2, 11) aparece en febreiro, 
n r xistros máis baixo nos meses de agosto e setembro, con valores (0,19 e O) i.7, 

r p ctivam nt ) bastante reducidos para tratarse dun río da vertente cantábrica. 

Todo isto in lícanos con claridade que son as chuvias as que , aínda que con certo retra.-.;o, 
e nstitú n as únicas achegas que recibe o río , tal como corresponde a un réxime fluvial de t1~)0 
pluvial atlántico, con augas altas durante a estación do inverno e estiaxe, neste caso relativamente 
apreciable, no verán. 

A CUNCA DO RÍO MERA 

Situada na franxa setentrional da provincia da Comña, no respaldo da Ría de Santa Marta de 
Ortigueira, a cunea do río Mera ocupa uns 127 km2 de superficie, e ten un índice de alongamento 
de 0,43. 

Nos somontes do monte Caxado e no arrinque meridional da Serra da Faladoira teñen o seu 
na.cemento unha serie de regos que, cunha disposición dendrítica , forman a cabeceira do río Mera. 
Augas abaixo da localidade de Calvo, recibe o seu tributario máis importante, o río Pulgueira, que 
trae ata o colector principal as augas que baixan pola vertente occidental da Serra da Faladoira. 
Finalmente, e despois de recibí-los regos que baixan do Pico de Moles , o río Mera bótase no 
Cantábrico, formando a ría de Ortigueira. Completa, así, un percorrido de 29 km, cunha pendente 
media do 1,6%. 

Perfil lonxitudinal 

Dispoñemo de datos sobre o caudal do río Mera subministrados por unha estación de medi
da localizada n Santa María de Mera, cando o río drenou xa 102 km2 de superficie. Nese punto o 
audal ab oluto do río ofrece unha media anual de 5,038 m3/ s, que representan 49,39 l/s/km2 de 
ud l p cífi o. Cando o río Mera se bota no mar Cantábrico, o caudal vertido ó mar é de 4,217 

m3
/ qui al nt a un módulo relativo de 33,20 l/s/ km2• 
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O máximo caudal, claramente destacado (2,55 de coeficiente), corresponde ó mes de febreiro, 
rexistrándose o mínimo (0,14) tanto en agosto coma en setembro. Malia a diferencia observada no 
caudal do río entre os índices correspondentes ós meses que acabamos de anotar, pódese afirmar 
que o Mera se beneficia dunha alimentación Bastante regular e uniforme durante todo o ano; <leste 
xeito, o réxime fluvial, de tipo pluvial oceánico, non fai outra cousa que reflecti-lo ritmo de caída 
das precipitacións: augas altas no inverno e moderada estiaxe no verán. 

AS CUNCAS DO ARCO ÁRTABRO E FISTERRÁN 

A CUNCA DO RÍO GRANDE DE XUBIA 

A cunea do río Grande de Xubia, situada na área setentrional da provincia coruñesa, abrangue 
unha extensión superficial duns 182 km2 e conta cun índice de alongamento de 0,49. 

O colector principal efectúa un percorrido de 31 km e durante a súa traxectoria amosa unha 
pendente media do 1,48%, proporción que responde a unha certa diversificación morfolóxica ó 
longo dos distintos tramos do río. 

Perfil lonxitudinal 

En efecto, o Grande de Xubia ten o seu nacemento nos Montes de Serra, preto de Tafornelos 
k oncello de Somozas), a uns 460 m de altitude. Nas proximidades de Machuconovo redbe o rego 
da Toca, e logo diríxese meandrizantemente cara ó N, executando un longo e tortuoso encaixamento 
na ladeira occidental dos Montes dos Cobos, ata que se produce a afluencia do río das Ferrerías. 

A medio camiño entre San Sadurniño e Xubia úneselle o máis importante dos colectores 
~ecundarios da cunea, o río Castro, que co subafluente Cando, trae ata . o curso baixo do colector 
principal as augas da vertente setentrional da Serra de Forgoselo. 
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P r t rra de San Sadurniño, o val do río Grande ábrese xa camiño da súa desembocadura, de 
x ito que, tras rodea-lo monte Ancos, bátase no Golfo Ártabro, na localidade de Xubia, formando 
a ría de Ferrol. No mesmo accidente costeiro, pero por Neda, desemboca tamén o río Belelle. 

Na localidade de San Sadurniño existe unha estación que mide as augas correspondení:es a 
unha superficie de 108 km2 e que rexistra un caudal absoluto medio anual para o río Grane\~ de 
Xubia de 3,437 m3/ s, cun módulo específico de 31,82 l/s/ km2

. Pola súa parte, cando o río ch ·ga á 
ría de Ferrol desauga 5,517 m3/ s, equivalentes a un caudal relativo de 30,24 l/s/ km2

. 

Revisando os coeficientes de caudal constatámo-la aparición dun máximo en febreiro (2.50), 
aparecendo os valores máis baixos nos meses de agosto e setembro (0,21 e 0,20, respectivamente). 

A estatística confírmanos, pois, que son as chuvias as que proporcionan a única alimentación 
que recibe o río. As precipitacións predominantemente invernais son as que pasan a engrosa-lo 
caudal do río nesa mesma estación do ano, en particular no mes de febreiro, en tanto que a 
reducción estival das chuvias se aprecia na diminución do caudal nos meses de agosto e setembro. 
En definitiva, augas altas invernais e seca relativa no verán resumen os caracteres máis salientables 
do réxime fluvial de tipo pluvial atlántico ou oceánico que presenta o río Grande de Xubia. 

A CUNCA DO RÍO EUME 

Cun índice de alongamento de 0,30, a cunea do río Eume estírase dende a Serrado Xistral ata 
o Golfo Ártabro, ocupando unha superficie de 470 km2

• 

Nace o río Eume nas ladeiras do Seixobranco (vertente sudorienta! do Xistral), a uns 880 m de 
altitude. Despoi d recibi-la afluencia de numerosos regos que baixan do Montouto, do Bustelo e 
dos Mosqueirn~ . Js súas augas represan en Pontoibo, formándose o Encoro da Ribeira, duns sete 
quilóm tros d lonxitude. 

O Eume intérnase logo na depresión das Pontes e, ó chegar a esta localidade, recibe a achega 
do río Chamo elo. Mentres que o colector principal percorre esta planicie, o seu val ábrese e 
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permite que a canle divague por riba dos materiais terciarios e cuaternarios de natureza aluvial e 
detrítica que a tapizan. A depresión aparece drenada por un complexo dispositivo hidrográfico de 
configuración dendrítica, subsistema que conflúe nunha única canle resultante que chega ó Eume 
fronte ás instalacións da Central Térmica das Pontes. 

Unha vez que este río abandona as terras das Pontes e despois de recibi-la afluencia de 
pequenos tributarios, no lugar do Pozo da Viga ... comeza a formarse o Encoro do Eume ou da 
Capela, que represa as augas do río en Lamela. O longo dos case 15 km de lonxitude con que 
conta 0 encoro, chéganlle as augas de numerosos afluentes, entre eles o máis importante dos 
colectores secundarios da cunea, o río Frei Bermuz, procedente da Serra da Loba. 

Nada máis saír da presa da Capela, o Eume comeza xa a discorrer vigorosamente encaixado 
n 5 materiais graníticos, cortando os niveis de penechaira que se erguen cara ás serras de Forgoselo 
e de Queixeiro. A dureza do rochedo que forma o substrato litolóxico (xistos e , sobre todo, 
c 1arcitas) propicia a existencia de fortes pendentes neste fondo encaixamento, impresionante ó 
f, tso do río pola maxestosa fraga de Caaveiro, xusto cando o Eume recibe outro tributario impor
unte , o río de San Bartolomeo, co1tadura que se prolonga pra,cticamente ata o fondo da ría de 
~-res, na que se bota o Eume tras completar un percorrido de 80 km, cunha pendente media do 

1%. 

Peritllonxitudinal 

Malia que os datos subministrados polas distintas estacións de medida radicadas ó longo do 
._ 1rso do río Eume resultan de escasa fiabilidade -nalgúns casos e claramente erróneos noutros , 
, ,1dese dicir, non obstante, que este río ofrece un forte caudal, quizais mesmo moi forte , e que o 

d iciente de desaugamento se mantén nuns valores elevados para toda a cunea, de xeito que 
, 1ha proporción situada arredor do 70% da precipitación que recibe a superficie drenada polo 
.· 1.ema do Eume reverte na circulación hídrica. 
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Pola súa banda, os coeficientes mensuais mantéñense por riba da unidade dende o mes de 
novembro ata marzo ou abril, para descender por debaixo do valor modular entre abril ou maio e 
outubro, presentando en todo caso os máximos caudais nos meses de xaneiro ou febreiro e os 
valores máis baixos en agosto. 

Aínda que a relativa estiaxe que se aprecia entre xullo e setembro pode resultar un tanto 
sorprendente para unha cunea situada na metade setentrional de Galicia (como tamén ocorría no 
caso do río Sor), o período de a u gas altas claramente invernal revélanos unha vez máis un réxime 
fluvial de tipo pluvial oceánico ou atlántico, no que a alimentación do río vén condicionada 
unicamente pola distribución anual das precipitacións, cunha notable semellanza entre os 
pluviogramas da cunea e o hidrograma do río. 

A CUNCA DO RÍO MANDEO 

Recostada no Cordal de Montouto e na Serrada Cova da Serpe, a cunea do río Mandeo, que 
conta cunha superficie duns 366 km2

, desauga tamén no Golfo Ártabro, formando a Ría de Betanzos. 
Neste mesmo accidente xeográfico bótase asemade o río Mendo, que drena unha extensión de 
case 91 km2

. En conxunto, o sistema Mandeo-Mendo ten case 457 km2 de cunea. A cunea completa 
ofrece un índice de alongamento de 0,43, que se reduce a un valor de 0,38 se o calculamos para 
a cunea do Mandeo propiamente dita. 

O nacemento qo río Mandeo sitúase no Marco das Pías ( vertente occidental do Alt .. dos 
Moscós) , a uns 700 m de altitude, e preto do lugar de Mandeo. En Vilardois úneselle o Deo, que 
dr na o termo municipal de Curtís; segue logo por terras de Aranga, e ó abandonar este concello 

a augas do río Vexo. Cando comeza o encaixamento do Mandeo no macizo da Espenuca, 
11 un n vo afluente de importancia, o río Zarzo, que rega o termo de Irixoa. 

A partir de Collantres, o val do Mandeo ábrese definitivamente para poñer rumbo cara á súa 
d mbocadura na ría de Betanzos, rematando un percorrido de 56 km, cunha pendente media do 
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1 25%. Alí mesmo bótase tamén o río Mendo, tras percorrer 29 km atravesando os concellos de 
c'urtis, Cesuras, Oza dos Ríos, Coirós e Betanzos. 

Perltllonxitudinal 

A estación de medida localizada en Irixoa, cando o río Mandeo drenou xa 248 krn2
, propor

ciónanos datos sobre o seu caudal, dos que se tiran uns valores medios anuais de 9,008 m3/ s de 
caudal absoluto e 36,32 l/s/ km2 no que se refire ó módulo específico. Á súa chegada ó mar, o 
Mandeo desauga 11 ,574 m3/ s, equivalentes a un caudal relativo de 31,60 l/s/ km2

; e se lle engadímo
la achega do río Mendo (2,568 m3/ s; 28,27 l/s/ krn2

), resulta que o caudal absoluto da cunea 
completa na ría de Betanzos é de 14,142 m3/ s, que se corresponde neste caso cun módulo especí
fico de 30,94 l/s/ km2

• 

Por outra banda, os coeficientes de desaugamento obtidos (67,18% en Irixoa; 58,46% na 
desembocadura do Mandeo, e 57,24% para a cunea completa Mandeo-Mendo ó nivel do mar) 
mantéñense nunhas proporcións elevadas, por canto supoñen que arredor do 60 % da auga preci
pitada na cunea reverte na circulación hídrica. 

No que se refire ós coeficientes mensuais de caudal, o valor máximo, notablemente destacado 
(2,79) , corresponde ó mes de febreiro, en tanto que o mínimo (O, 15) aparece en setembro. A pesar 
desa oscilación anual, superior certamente á que atopamos en boa parte dos ríos galegas, pode
mos seguir falando dunha alimentación relativamente regular e homoxénea durante todo o ano, 
cunha estación de augas altas claramente invernal° e unha moderada estiaxe centrada sobre todo 
en agosto e setembro; todo iso en concordancia co réxime pluviométrico da cunea. 

Continuamos, pois, baixo un réxime fluvial de tipo pluvial oceánico, no que a contía e maila 
distribución anual das precipitacións teñen o seu reflexo directo, aínda que con certo retraso, no 
volume hídrico do río. 

A CUNCA DO RÍO MERO 

Trala análise das cuneas dos ríos Grande de Xubia, Eume e Mandeo, a do Mero é a derradeira 
da que constitúen o post-país do Golfo Ártabro. Cunha disposición marcadamente asimétrica, que 
ten como principal consecuencia o feito de que os colectores secundarios máis numerosos e 
importantes lle cheguen ó río Mero pola esquerda, esta cunea fluvial ten 345 km2 de superficie e 
0,45 de índice de alongamento. 

As nacentes do río Mero sitúanse na vertente noroccidental do Picoi, nos Montes da Tieira, a 
uns 500 m de altitude. A partir de Santo Estevo de Cos é cando o Mero recibe os seus afluentes 
má1s importantes: Govia, Barces, Brexa e Baliñas, os tres últimos procedentes dos Montes do Xalo. 
Findlmente, o Mero bótase na ría da Coruña, tras completar un percorrido de 46 km, cunha 
pendente media reveladora dun descenso cara ó Atlántico con gran suavidade: tan só o 1,08 % de 
inclinación, mentres circula por superficies aplanadas fendidas por unha densa rede de regos e 
regatos. 

Perltl lonxitudinal 

Das observacións rexistradas na estación de medida localizada en Cela de Cambre, cando o 
Mero drenou xa unha extensión de 277 km2 despréndese un caudal absoluto medio anual de 
6,624 m

3
/ s e un módulo relativo de 23,91 l/s/ km2. Polo que se refire ó caudal na desembocadura, 

0 Mero desauga no Burgo 7,451 m3/ s, o que supón un caudal específico de 21,59 l/s/ km2. O 
coeficiente de desaugamento alcanza valores do 7 4 44% en Cela de Cambre e 67 22% na desem-
1 ' ' )Ocadura do río. 

Por outra banda, o período de augas altas corresponde ós meses comprendidos entre decembro 
e marzo, cun máximo moi destacado en febreiro (3,20 de coeficiente de caudal) , mentres que o 
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mínimo (0,18) se sitúa no mes de setembro. As achegas pluviais son, evidentemente, as Ür 1 lcas 
r ponsables da alimentación do río, que amosa <leste xeito un réxime de tipo pluvial oce;: nico 
paralelo ó réxime pluviométrico. As fortes chuvias rexistradas nos meses de novembro, dece;ubro 
e xaneiro (especialmente destacadas na serie que ofrece a estación de Cañas, pero tamél, nas 
outras radicadas na cunea), tradúcense no forte e brusco aumento do caudal que observam ··s en 
febreiro, impropio, polo que levamos visto, dos ríos atlánticos obxecto <leste estudio. E algo 
similar acorre no que se refire ós meses de estiaxe: unha notable diminución das precipitacións 
durante o verán, en particular no mes de xullo, fai que o río leve un escaso caudal durante o último 
mes desa estación. 

A CUNCA DO RÍO ANLLÓNS 

Alongada de L a O entre os Montes do Xalo e a ría de Corme e Laxe, a cunea do río Anllóns 
di corre polas pondalianas terras de Bergantiños, no chafrán noroccidental do país galego. Cunha 
superficie duns 516 km2 e un índice de alongamento de 0,46. Razóns de índole tectónica (chanzo 
entre o labio levantado da meseta do Xallas e o mar) son as responsables da forte asimetría que 
presenta a cunea, de xeito que o colector principal recibe pola beira esquerda os seus afluentes 
máis numerosos e importantes. 

O río Anllón ten as súas fontes na vertente noroccidental dos Montes do Xalo, estando 
formada a úa cabeceira por numerosos regatos que, cunha disposición dendrítica, nacen nas 
proximidade da Fonte de Quenlle da Grela, a uns 400 m de altitude. 

Ante d chegar a Santa Baia recibe xa un tributario de certa importancia, o río Grande· 
d poi de Vi ta Alegre recibe a afluencia do Acheiro, pero é preto de Montecelo, unha vez pasada 
a 1 alidad d Carballo, onde o Anllóns recibe a achega máis importante, traída polo subsistema 

río Ro nd . 
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Aproximadamente a un quilómetro augas abaixo desta afluencia, preto de Oca, chega ó río 
Pnllóns o rego de Balsa, e logo segue a recibir outros tributarios (Vao, Lourido, Cundins, Anós) , 
antes de botarse na ría de Corme e Laxe, por Ponteceso. Remata así un percorrido de algo máis de 
5--t km, efectuado cunha pendente media de tan só o 0,77%, tal como corresponde a unha cunea 
caracterizada por unha notable suavidade morfolóxica. 

Perfil lonxitudinal 

Na localidade de Anllóns existe unha estación que mide as augas correspondentes a unha 
superficie de 432 km2

, e que nos permite calcular un caudal absoluto medio anual de 9,931 m3/ s, 
'Un módulo específico de 22,98 l/s/ km2

. Sen embargo, cando o Anllóns chega á ría de Corme e 
Laxe, desauga 11,415 m3/ s, equivalentes a un caudal relativo de 22,10 l/s/ km2. Os valores que 
presenta o coeficiente de desaugamento son moi semellantes en Anllóns (64,15%) e na desembo
cadura (61 ,69%). 

Revisando os coeficientes de caudal, constatamos que aparece un máximo de 2,29 en febreiro 
e un mínimo nos meses de agosto e setembro (0,26 e 0,24, respectivamente), aínda que este déficit 
estival non sexa, como vemos, moi destacado. 

As chuvias son, pois, as que proporcionan a única alimentación que recibe o río. O máximo 
pluviométrico de novembro-decembro non chega ó río ata xaneiro e , sobre todo, febreiro , en 
tanto que a reducción das precipitacións en xullo se aprecia na diminución do caudal nos meses 
de agosto e setembro. En definitiva, augas altas invernais e moderada estiaxe estival resumen os 
c~racteres máis salientables do réxime fluvial de tipo pluvial atlántico ou oceánico que presenta o 
no Anllóns. 
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A CUNCA DO RÍO GRANDE 

No chafrán noroccidental de Galicia, fronte á chamada "Costa da Morte,,, a cunea do río 
Grande abrangue unha superficie de case 283 km2

• Presenta unha marcada disimetría, de xeito que 
o colector principal discorre durante case toda a súa traxectoria preto do borde setentrional da 
cunea, polo que os afluentes máis numerosos e importantes chéganlle sempre pola esquerda. 

A cabeceira do río Grande é sumamente complexa, estando formada por numerosos regos 
que , como é frecuente nos ríos galegas, cambian de denominación a medida que van pasando 
polos diferentes lugares e parroquias do seu percorrido. Así, nas ladeiras do Pico de Meda (566 m) 

teñen as súas fontes unha serie de pequenas correntes fluviais que acaban por forma-los ríos Mira 
ixto, confluentes preto de Pazos. Á corrente resultante <lesa unión dáselle o nome de río de 

Baio, o cal, un pouco antes de chegar á localidade da que toma a denominación, recibe a afluencia 
do río Zas, que vén dende a aba sudorienta! do monte Roma (472 m). 

Dende ese punto, o xa denominado río Grande percorre 22 km en dirección L-0 antes 
botarse na Ría de Camariñas, onde desauga un caudal de 8,371 m3/ s, equivalentes a un módulo 
relativo de 29,58 l/s/ km2

, cun coeficiente de desaugamento do 51 % . 

Con id rando a cantidade anual de precipitacións que recibe esta cunea e a distribución 
racional das m smas, pódese tirar para o río Grande un réxime fluvial de tipo pluvial oceánico, 
n caudais abundantes durante case todo o ano, augas altas aló polos meses de xaneiro e febreiro, 
p qu na stiax en agosto e setembro. 

A N A DO RÍO CA TRO 

ara ó ctor costeiro occidental galego comprendido entre os cabos Touriñán e 
n aída pola ría de Lires , a pequena cunea do río Castro abrangue parcialmente os 
Vimianzo, Muxía, Dumbría e Cee, cunha superficie duns 140 km2

. 

O río Castro t n as súas fon tes na aba meridional do monte Escaleira (344 m), transcorrendo 
o primeiro tramo do seu percorrido polo val de Vimianzo. En Calo recibe a afluencia do Fragoso, 
qu drena as terras de Dumbría. Logo, tras efectuar un percorrido total de 30 km, remata o seu 
amiño botándo e na ría de Lires, onde entrega un caudal de 5,2 m3/ s, equivalentes a un módulo 

r lativo de 37,09 l/s/ km2
• 

RÍO XALLAS 

A cunea do Xallas abrangue unha extensión de 504,2 km2 cun Índice de Alongamento de 
O 39. Presenta unha lixeira asimetría en favor da banda esquerda pola presencia dos afluentes 
Abuín e Beba, e unha pendente media do 0,68% repartida como de seguido podemos ver no perfil 
lonxitudinal: 

Perfil lonxitudinal 

É, sen dúbida, un dos perfís máis orixinais de Galicia. Este río senil e anastomosado ten tan só 
un 1,6% de pendente na cabeceira e un 0,26% no curso medio. Dende a cota de 200 m forma unha 
ampla convexidade que se vai acentuando cara á desembocadura. Deste xeito alcanza ata os 140 
m un 2% e a partir de aquí un 11 % de pendente. O cativo caudal do Xallas, incapaz de rompe-lo 
granito do Pindo, traduce o seu curso nunha espectacular fervenza. 

Morfoloxía. - A cunea do Xallas preséntasenos como unha ergueita penechaira que sobresae 
das comarcas v ciñas non só polo alzamento dos montes lindeiros, senón pola serie de fracturas 
qu o rodean dándolle o aspecto dun formidable "horts". 

O chan tá r partido en tres grandes grupos de rochas, coincidindo cos tramos alto, medio e 
ixo da cun a: 

No alt X lla predominan a rochas metabásicas, especialmente gabros e anfibolitas, qu~ 
d n un r 1 v maino alferido d pequenas cubetas. Toda a topografía non é máis que, como di 
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!~. ';en dúbida, un dos perfís máis orixinais de Galicia. Este río senil e anastomogado ten tan ó un 1,6% de p ndente na 
l'.!heceira e un 0,26% no curso medio. Dende a cota de 200 m forma unha ampla convexidade que se vai acentuando cara á 
lk sernbocadorua. Deste xeito acada ato os 140 m un 2% e a partir de aquí un 11 o/o de pendente. O cativo caudal do xallas, 
in1.·apaz de rompe-lo granito do Pindo, traduce o seu curso nunha espectacular fervenza. 

lonn, unha coalescencia de brañas e alvéolos que forma unha depresión sobre os 350 m. A máis 
importante braña é a de Alcaián ou Braña Rubia, que é unha superficie degradada a partir dos 
aplanamentos eóxenos. Esta lagoa de míticas lendas é un dos asentamentos paleolíticos e unha das 
zonas de maior densidade de cultura megalítica e castrexa de Galicia. 

No tramo medio predominan os xistos e gneis migmatíticos polos que o río camiña mm curso 
ma ino e sinuoso. Esta sinxeleza de formas altérase nos bordos. A tectónica, sempre rexendo as 
formas, rompe o bordo norte con liñas de fracturas que forman unha baixada en grandes chanzos 
cara ós Bergantiños. 

O último tramo do río caracterízase pola abundancia de rochas graníticas que dominan a 
partir de Olveira. Pero o feito máis decisivo na orixinal morfoloxía deste tramo é a presencia do 
batolito de granito biotítico, moi rico en seixo, da impresionante mole do Pindo. 

Esta estructura rochosa é a que vai crea-la gran ruptura de pendente no perfil do río, que se 
traduce na máis orixinal e fermosa fervenza de Galicia. 

A explicación deste notable cadoiro ten opinións encontradas. Para Birot e Solé .(1954) a 
fervenza do Ézaro é froito dun afundimento costeiro recente. Este criterio case exclusivamente 
tectónico non é compartido por Nonn, que considera que o papel fundamental é da litoloxía, é 
.dicir, a presencia dunha natureza de rochas particularmente resistente. Para Nonn a zona de Ézaro 
é un granito sen mica, rico en sílice, cunha proporción de case o 50% de seixo, o que lle dá unha 
~norme resistencia. Por outra parte , a existencia de laxas curvas favorece o decorrer das augas e 
inhibe a erosión regresiva . Esta é a máis importante causa da orixe da fervenza. 

. Rede fluvial.- O Xallas está formado por varios regos, dos que ternos ó Bazar polo máis 
importante e que nace no monte Castelo a 440 m de altitude. Form~ , pois, unha cabeceira baixa 
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dende a que se dirixe ó SO facéndose máis e máis divagante, describindo grandes meandros e 
crebándose en varios brazos que deixan entre si algunhas illas. As chuvias invernais desbordan, a 
cotío, o río, transformando esta zona nunha verdadeira "Limia" de difícil drenaxe. 

Pola marxe esquerda recibe o máis importante dos seus afluentes: o río Abuín, que nace na 
Pedra do Penedo, a 460 m de altitude. Atravesa as brañas de Gosende, moi preto do val do río 
Barcala. 

O río Trece, afluente do Barcala, ten as súas nacentes tan só a 800 m do val medio do río 
Abuín, polo que a razón do nivel de base pode xogar a favor do río Trece unha posible captura do 
río Abuín. 

O Abuín bátase no Xallas, despois dun percorrido de 19,5 km. 

No tramo final o Xallas enfróntase co granito do Pindo para busca-la saída ó mar por medio 
da fervenza da que xa falamos. 

Réxime.- O caudal absoluto do Xallas é de 19,6 m3/s, o que representa un caudal relativo de 
39 l/s/ km2

. Estimando unha precipitación media na cunea en 1.797,9 mm, o Coeficiente de 
Desaugamento alcanza: 

1.16º = 30 31 
~ 1.465 ' 

Río TAMBRE 

A un a do Tambre ten unha extensión de 1. 5 30 km2
. A forma é moi asimétrica pola amplitude 

aflu nt da dereita: Barcala, Dubra e Lengüelle. O Índice de Alongamento é de 0,34, é dicir, 
tráta dunha das cuneas de maior alongamento de Galicia. 

Características climáticas e moifolóxicas. - As grandes precipitacións desta cunea veñen 
condicionadas polas borrascas do SO que, encanadas pola ría, se espallan por unha cunea máis 
ben aberta, sen compartimentos nin grandes atrancos de relevo. 

O volume das chuvias vai dos 1.389 mm de Sobrado ata os 2.182 mm de Negreira. 

O ritmo estacional sinala os meses de inverno e outono cun 70% das chuvias anuais. No verán 
a media dá un 11,0%. O carácter das chuvias oscila no inverno dende moi húmido en Negreira a 
subseco en Sobrado, e no verán dende subseco en Tambre e Negreira a moi seco en Sobrado 
(Martínez Cortizas, 1990). 

As temperaturas caracterízanse pola moderación, dende os 10,7º de Sobrado ata os 14,5º da 
estación do Tambre, cunha alta temperatura media que se comprende polo carácter de abrigo que 
lle presta o encaixamento do río. A amplitude de temperatura vai dende os 12,4º da presa-Tambre 
ata os 10,2º de Sobrado, froito dos veráns frescos. 

Morfoloxía.- As fontes aséntanse no relevo residual da serrado Bocelo, que é o resto aunha 
antiga superficie de aplanamento, xa citada por Birot e Solé, a 700 m de altitude. Destaca con 
aspecto de "horts" gracias a fracturas SSO/ NNL. Augas abaixo das fontes, un pequeno batolito de 
granito permitiu a realización dun alvéolo no que conflúen os ríos Batán, Cabalar e Muíños. 

A partir de S. Pedro de Mezonzo entramos no dominio case absoluto dos xistos de Ordes. A 
paisaxe faise máis uniforme e a topografía resólvese en dondos interfluvios e amplos vales. Este 
tipo de modelado débese, segundo Nonn, a que a alteración quimíca dos xistos é moi forte, 
favorecida por unha gran fragmentación por mor das abondosas diaclasas subverticais. 

Despois da unión co Lengüelle, o Tambre deixa o dominio xistoso, o curso faise irregular, con 
cóbado bruscos e gorxas que anuncian a veciñanza da depresión meridiana. 

A partir <leste punto o dominio litolóxico é dos granitos de <lúas micas e granodioritas. 
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o fe íto máis orixinal nesta zona é o colgamento do val do Tambre a carón mesmo do fondal 
da ría. A zona de máxima pendente, no perfil do río, está localizada nunha banda de granito 
homoxéneo con grandes laxes ríspidas. Estas condicións levan a Nonn a considerar que máis que 
á tectónica, o colgamento do Tambre parece asociado a causas litolóxicas. 

Rede fluvial- O Tambre fórmase de varios regos , que nacen na serra do Bocelo, que se 
reúnen na lagoa de Sobrado, onde consideramos que queda formalizada a canle do río. 

No seu primeiro andar camiña mainamente pola superficie achairada dos 400/ 500 m. Á altura 
de Aña e Ponte Carreira encáixase lixeiramente no nivel Aquítaniense e , pouco despois , recibe 
dous importantes afluentes: o río Samo e o Lengüelle. 

Nace 0 Samoa 500 m de altitude no Couto de Vista Alegre. Drena unha cunea de 124 km2 e 
clespois dun percorrido de 40 km bótase no Tambre achegando un caudal de 4,1 m3/ s, o que 
supón un caudal relativo de 33,2 l/s/ km2

. 

Tamén pola dereita, conflúe o máis grande dos seus afluentes: o río Lengüelle, que recolle 
augas dende a Serra de Montemaior ata O Mesón do Vento por medio de dúas ramas: o rego 
Vilasenín e o río Ponte, que ternos pola cabeceira do Lengüelle. Discorre mainamente pola penechaira 
dos 400 m e bótase no Tambre nunha paisaxe de brañas húmidas, que son os restos dun antigo 
meandro deixado polo río despois de percorrer 36 km. Drena unha gran cunea de 322 km2 e 
achega ó Tambre un caudal de 11 m3/ s, o que supón un caudal relativo de 34 l/s/ km2

. 

Poucos quilómetros máis abaixo, o Tambre recibe, pola esquerda, o río Sionlla, que baixa 
cbs alturas a rentes do Penedo de Vigo, e despois dun percorrido de 15 km bótase no Tambre 
achegando un caudal de 2,5 m3/ s, que representan no caudal relativo 39 l/s/ km2

. 

A partir deste punto o curso do Tambre comeza a dinamizarse debido á veciñanza da depre
sión meridiana que mobiliza toda a morfoloxía . O río Tambre camiña 3 km pola gran depresión, e 
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1 g , estrañamente, en vez de seguir explotándoa no seu camiño cara ó mar, ponse a traballa-la 
fonda canle que o levará ó fondal da ría de Noia. Este feíto fai admitir a Nonn a posibilidade dun 
trazado antecedente do curso do río . 

Nesta mesma fractura recibe pola dereita, o río Dubra, que nace a 420 m no límite de Anxeriz. 
En Portomouro únese ó Tambre despois de percorrer 18 km e drenar unha cunea de 93 km2. 

Réxime.- A lectura de 29 anos de medida dá un caudal absoluto de 4,13 m3/s, que supoñen 
un caudal relativo de 44,4 l/s/ km2

. 

Variacións estacionais. - Os coeficientes de caudal dannos un período de a u gas altas dende 
decembro ata abril; a estiaxe extrema dáse en agosto e é unhas seis veces menor da unidade. 

Coeficiente de Irregularidade.- No devandito período deuse un máximo de 10,1 m3/s en 
1959 e un mínimo con 1,40 m3/ s no ano 1975, o que sinala un coeficiente de 7,2. 

Réxime do Tambre en Portomouro .- Tamén en Portomouro ternos unha estación de medi
das no Tambre. Os datos abranguen 37 anos, de 1943 a 1982, que dan un caudal absoluto de 37,6 
m3/ s. 

Variacións estacionais. - Os coeficientes de caudal dan augas altas de decembro ata abril e 
a tiax máxima corresponde a agosto con case 1/ 6 parte da unidade. 

Coeficiente de Irregularidade.- Para os 37 anos ternos un máximo de 78,1 m3/s en 1959 e 
un mínimo de 15,7 m3/ s de 1947, o que dá un coeficiente de 4,98. 

Pa ada a Depresión únese ó Tambre, pola dereita, o último dos afluentes importantes: o río 
r 1 , u nac a 340 m de altitude no monte Cornado. A cunea presenta unha gran disimetría 
rínd p la qu rda gracias ó río da Baña, que baixa dos Altos de Freixeiro e amplía o ámbito 

da Vi i a d N gr ira. Despois de 19 km de percorrido e de drenar unha cunea de 98,5 km2 bótase 
n Tambr a h gando un caudal de 4,2 m3/ s, o que supón un caudal relativo de 43,4 l/s/km2

. 

A partir d Negreira o Tambre vaise encaixando fortemente en gorxas que poden alcanza-los 
300 m por debaixo das pesadas e alombadas superficies . Unha serie de fracturas acentúan as 
dif rencias topográficas de vales e superficies achairadas que alternan ata a desembocadura. 

O Tambre ten unha lonxitude de 124,5 km dende a Lagoa de Sobrado ata Ponte Nafonso; cun 
Índice de Sinuosidade de 1,71 e unha pendente media do 0,40%. 

Réxime. - A última estación de medidas do Tambre proporciona 42 anos de medicións, de 
1949 a 1990. A lectura dos mesmos dá un caudal absoluto de 51,3 m3/ s, que para unha cunea de 
1.465 km2 representa un caudal específico de 35 l/s/ km2

. 

Variacións estacionais . - Os coeficientes sinalan a u gas altas de decembro ata marzo, e as 
augas baixas sinalan en agosto a maior estiaxe con cinco veces e media por debaixo da unidade 
modular. 

Coeficiente de Irregularidade .- Para o devandito período témo-la mínima en 1953 con 
23 4 m3/ s e a máxima en 1960 con 117,5 m3/ s, o que dá un coeficiente de 5,02. 

Cheas.- A máxima chea alcanzouse en decembro de 1989 cun caudal de 1.160 m3/s que 
segundo a fórmula de Pardé dá: 

1.16º = 30 31 
.y 1.465 ' 

Remata o Tambre o seu percorrido preto de Ponte Nafonso cunha lonxitude de 124,5 Km, cun 
Índice de inuo idade de 1,71 e unha pendente media de 0,40% que se reparte nos seguintes 
tram do perfil lonxitudinal 
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Perfil lonxitudinal 
Destacan tres tramos: o primeiro ata o nivel dos 200 m , con 1,27% de pendente media; un 

segundo ata os 80 m, augas abaixo ~a canle de alimenta~ión da central eléctrica, con O 1~% de 
pendente; e un terceiro no forte enca1xamento do tramo fmal, con 1, 71 % de pendente media. 

A achega definitiva na desembocadura alcanza os 54,1 m3/ s, o que supón un caudal relativo 

de 35,4 l/s/ km2
. 

Coeficiente de Desaugamento.- Estimando unha precipitación na cunea de 1.678 mm, ternos: 

170.700 = 66 4% 
2.567,3 ' 

RÍO ULLA 

Abrangue unha cunea de 2.803 km2 que presenta unha marcada disimetría a favor da vertente 
esquerda pola presencia dos ríos Deza e Arnego, o que lle condiciona un Índice de Alongamento 
de 0,45. O valor da sinuosidade alcanza o 1,75, superior a calquera colector principal de Galicia. A 
pendente media é de 0,48%. 

Perfil lonxitudinal 

O posible perfil de equilibrio crébase pola ruptura de pendente de Castro Amarante ata 
Basadre . Ternos así tres partes: a alta cunea da Ulloa, cunha pendente do 0,8%; o corredor de saída 
da alta cunea, con 3,3% de pendente; e o resto do curso, que alcanza unha pendente do 0,32%. 

Características climáticas e morfolóxicas. - A área da cunea posúe un clima oceánico
húmido matizado por unha marcada subseca estival; por unha certa degradación continental augas 
arriba, e, tamén, por unha degradación mediterránea (reflectida na flora) que , subindo polo <loado 
camiño do río, se estende polos vales fluviais da vertente meridional. 

Os trazos térmicos caracterízanse pola dozura tanto nas invernías, 7º / 8º en xaneiro, coma nos 
veráns, 17°/ 19º, cunha temperatura media anual entre os 12°/ 16°. A amplitude térmica anual oscila 
entre os 11 º e os 14°. 

As precipitacións son sempre abondosas. En tódalas partes se superan os 1.100 mm e algunhas 
zonas exceden os 2.000 mm. 

En termos xerais, seguindo a Martínez-Conde (1982), podemos falar de dúas áreas contrapostas: 
unha de altas precipitacións centrada en Lavacolla (2.044 mm) e outra de relativas baixas 
precipitacións centrada en Lalín (1.092 mm). Deste feito destaca a disimetría pluviométrica entre 
ámbalas vertentes. A vertente norte recibe máis precipitacións cá vertente sur. 

A estación chuviosa, con máis dunha terceira parte do total anual, abrangue de novembro a 
xaneiro, coque o inverno pluviométrico se adianta ó inverno térmico. 

A estación seca, de xuño a agosto, co 12% do total pluviómetrico anual, indica un período de 
ubseca e un déficit pluviométrico duns 200 mm. 

Morfoloxía.- A parte alta do Ulla aséntase sobre as penechairas que constitúen a -superficie 
fundamental de Galicia, embutidas na serrado Faro, que forman aquí dous ramais que encerran a 
comarca da Ulloa. 

Trátase, segundo Nonn, dunha "gouttiere tectonique", que afecta ás mesetas eóxenas polas 
que 0 río vai de vagar sobre o aplanamento Aquitaniense polo que discorre sobre os 500 m . 

. Na saída desta comarca o río escava un pequeno corredor antecedente, ben destacado no 
perfil lonxitudinal, nas deformadas penechairas entre as serras do Careón e O Farelo. Este feito 
per~:en~ a Nonn establece-lo límite entre a cunea superior, que queda como pendurada con 
relacion a zona media do río. 
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A cunea m dia do Ulla caracterízase, por un lado, por unha grande diversidade morfolóxica 
tanto ó longo do río coma na diferenciación das súas vertentes. Por outro, pola asimetría da rede 
fluvial e a alt rnancia de tramos fortemente encaixados, pola presencia de bandas de rochas 

ásicas, metamórficas e graníticas de diversa dureza, así como de tramos de pendentes dondas e 
vales abertos en zonas de litoloxía homoxénea ou de recepción dos seus principais afluentes. 

O río forma neste tramo un curso zigzagueante, non só pola rede de fracturas , senón pola 
presencia de bandas rochosas, como ocorre en S. Xoán da Cova. A paisaxe vólvese ríspida e brava 
cando o río, mm formidable proceso de epixénese, se ve obrigado a fende-la dura vea de seixo 
que dende o Pico Sacro corre cara ó SO formando unha estreita e formidable gorxa. 

Dende Pontevea o Ulla vese obrigado a abrir camiño cara ó mar entre os bloques ergueitos do 
Xesteira e O Meda. O erguemento <leste gran "horts" obrigou ó Ulla, por un fenómeno de antece
dencia, a labrar unha gorxa aínda hoxe non rematada e que se traduce por unha zona de cadoiros 
que sinalan o límite da Ulla e o comezo do Ullán. 

O Ullán, condicionado pola gran depresión meridiana, presenta un fondo chan ateigado de 
aluvións cuaternarios que augas abaixo forman varias illas, e dan lugar ó chamado "lombo de 
Ulla". 

Rede fluvial- O Ulla fórmase de varios regos dos que o da Ermida é o que ternos por 
principal , e que nace a 640 m de altitude. 

Pola ampla chaira da Ulloa discorre paseniño ata recibí-lo primeiro dos seus principais afluen
t s: o río Furelos, que nace a 700 m de altitude, preto do Marco das Pías. Atravesa a Terra de 
M lid , ampla chaira de nivel Aquitaniense, formada por rochas duras (ollo de sapo e anfibolitas) 

rixinan unha morfoloxía de maina planicie, que se conservou ata hoxe sen ser afect<ida por 
t t ,. nico . (Martín z-Conde, 1981) . 

Abrangu unha cunea de 151,6 km2 e achega un caudal de 6,3 m3/ s, o que sinala un caudal 
p ífico d 41,9 l/s/ km2

. 

É un río de irregularidade media de 4,8 e presenta un curso de 26,2 km, moi rectilíneo con 
pequena sinuosidade de 1,23. 

Augas abaixo podemos salientar, pola mesma beira dereita, o río Iso, que nace a 580 m de 
altitude, en Rodeiros , na disecada divisoria da cunea do Tambre. Drena unha cunea de 166. " km2

, 

bótase no encoro de Portodemouros, despois dun percorrido de 23 km e levando un ca dal de 
4,72 m3/ s, o que lle dá un caudal relativo de 28,3 l/s/ km2

. 

Antes do encoro de Portodemouros a estación de Santiso permítenos un primeiro acercamento 
ó réxime do Ulla. 

En Santiso leva un caudal de 16,2 m3/ s que, para unha cunea de 565 km2
, representa un 

caudal relativo de 28,6 l/s/ km2
. 

Os coeficientes de caudal amósannos un período de augas altas de decembro ata abril e unha 
forte estiaxe en setembro, que alcanza o 0,11. 

Pola manee esquerda sobresaen os seguintes afluentes: 

Río Arnego, que nace na Serra do Faro a 800 m de altitude. Toda a parte alta do Arnego é 
unha penechaira de rochedo resistente en que o río leva un maino percorrido, formando a ampla 
Terra de Camba. No curso medio e baixo, o río vese obrigado a fender un fondo tallo ó ter que 
atravesa-la front de cabalgamento do chamado complexo polimórfico. 

O Arn go bótase no encoro de Portodemouros despois dun percorrido de 56,5 km e levando 
un audal de 1,9 m3 s e un caudal relativo de 28 l/s/ km2

• 

Augas abaixo témo-lo máis importante afluente do Ulla: o río Deza, que nace na Serra de 
T t iro de dúa ramificacións, da que ternos pola principal a que xorde da Ponte Deza a 800 m 
d altitude. D nd o nivel de cumios encáixase lixeiramente na superficie fundamental e de ta 
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o p sible perfil de equilibrio creba pola ruptura de pendente de Castro Amarante ata Basadre. Temos así tres partes: a alta 
CUiH. J da Ulloa cunha pendente do 0,8%; o corredor de saída da alta cunea con 3,32% de pendente e o resto do curso q ue 
ac1ha cunha pendente do 0,32%. 

pJ ·a, de seguido, ó nivel Aquitaniense babeo os 500 m. Na segunda pa1te o curso do Deza dinamízase 
ó ''travesa-las duras veas do lopolito de Silleda que o obrigan a unha fo1te erosión lineal. 

Recibe pola dereita o río Asneiro , que nace de varios regos na Pena de Francia, e únese ó Ulla 
c.l Pc.:pois de 29 km de percorrido e de proporcionarlle un caudal de 4, 2 m3/ s. Para unha cunea de 
127,6 km2 o caudal específico é de 33 l/s/ km2

. 

Pola banda esquerda o Deza recibe o interesante afluente do río Toxa, que nace a 760 m entre 
Suapica e o monte Chamor, corre pola superficie achairada ata se botar no Deza nun salto de 60 m 
que, segundo Pérez Albe1tí, 1986, ten que salva-lo río, incapaz de encabcarse no granito moi rico 
en seixo da zona. Xorde, <leste xeito, unha das máis fermosas fervenzas de Galicia; por outra parte 
amó ase aquí a influencia mediterránea do clima, que se traduce pola presencia das sobreiras, os 
érbedos, as abeleiras, etc. Bótase no río Deza despois de 18 km de lonxitude, drenando unha 
cunea de 60 km2 e achegando un caudal de 1,5 m3/s, o que lle cómpre a un caudal relativo de 25,8 
l!s/ km2

. 

Réxime .-Ten o Deza unha lonxitude de 51,3 km e drena unha cunea de 551 km2
• 

Nun rexistro de medidas de 18 anos o caudal absoluto é de 18,6 m3/ s, o que supón un caudal 
relativo de 33,7 l/s/ km2

. Malia este feito , as variacións estacionais son acusadas. As augas altas van 
de decembro ata abril cun máximo en febreiro de 2,41 e unha estiaxe en agosto de 0,11. 

O Coeficiente de Irregularidade sinala variacións importantes, que representan un coeficiente 
de 6,7, un dos máis importantes de Galicia. 

. Au.gas abaixo do Deza, bótase no Ulla o río Liñares , que nace a 360 m sobre o nivel que forma 
ª mdecisa divisoria co río Umia. Drena o val de Tabeirós e bótase no Ulla despois dun curso de 
14 7 km achegando un caudal de 3,80 m3/s, o que supón un caudal relativo de 36,6 l/s/km2

. 
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En P ntev a ternos unha pequena serie de datos de medidas do río Ulla que, polo cativo da 
ri , 1957 a 1966, damos tan só como indicativos. 

En Pontevea o Ulla alcanza un caudal absoluto de 64,5 m3/ s, que para unha cunea de 2.291 
km2 supón un caudal relativo de 28,1 l/s/ km2

. 

As variacións estacionais seguen o ritmo pluviométrico porque o clima é o que manda. As 
augas altas van de decembro ata abril cun máximo en febreiro. Abril, a pesar do descenso 
pluviométrico, mantén augas altas seguramente polos achegamentos das augas de escorrentía 
subsuperficiais co atraso propio das mesmas. 

A partir de Pontevea o Ulla encáixase entre os bloques ergueitos do Xesteira e o Meda para 
face-lo último andar do seu curso. 

Nesta parte o afluente máis importante é o río Sar, que nace sobre os 300 m de altitude nos 
altos de Meixonfrío, nas brañas de San Marcos. Pasa ó sur da cidade de Santiago e baixa polas 
ramplas de Lapido para se botar no fondal da depresión meridiana. Á altura de Bertamiráns toma 
d cidida dirección sur, seguindo a gran fractura. O río cambia agora de vagar nunha paisaxe ampla 

a hairada sobre os propios aluvións cuaternarios e cunha pendente media de 0,13%. Despois da 
vila d Padrón o Sar, nun curso divagante e anastomosado, desauga, con moita dificultade, no río 

lla. 

Para un percorrido de 39 km drena unha cunea de 265,5 km2 e desauga un caudal absoluto de 
,5 m3/ s, o que representa un caudal relativo de 32 l/s/km2

• 

nd a d sembocadura do Sar, o río Ulla abre amplamente o seu val levando un curso de 
br pr pio aluvións. A partir da illa de Bexo a presencia de praderías salinas sinala 

rí , qu alcanza, neste punto, uns 132 km de lonxitude e unha sinuosidade de 
, da mái vadas de Galicia. 

A úa cunea abrangue 2.803,6 km2
. O caudal absoluto final é de 79,3 m 3/ s, o que representa 

un audal relativo de 28,3 l/s/ km2
• 

O Coeficiente de Desaugamento, estimando unha precipitación da cunea de 1.447 mm é de: 

250.300hm3 
X 100 = 61 70/o 

4.056,8 Prec. x cunea ' 

RÍO UMIA 

A cunea do río Umia alcanza 440,4 km2 e presenta unha forma estreita e alongada como sinala 
o indice de alongamento de 0,34. 

Toda ela organizada polo río de 70 km de lonxitude, cunha sinuosidade de 1,63 e unha 
pendente media de 0,91 %. 

Peritllonxitudinal 

Dou grandes tramos amosa o perfil, separados pola ruptura de nivel entre os dous tipos de 
granito da parroquia de Cesar, que entre os 80 e 40 m alcanza unha pendente do 8%, salvada por 
unha fervenza. O tramo anterior baixa distintos chanzos cunha pendente media do 1,5%. No 

aundo tramo, dende Caldas ó mar, o perfil e o curso fanse paseniño cun 0,12% de pendente. 

Características climáticas e morfolóxicas. - A cunea amplamente a berta ó paso das bo
a do O ten precipitacións moi abondosas que alcanzan en Lamas, preto da costa e a 100 m 

d altitud 1.827 mm; en Cuntis a 318 m recibe 1.925 mm e en Castriño a 410 de altitude os 2.002 
111Il1. 
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Dous grandes tramos amosa o perfil , separados pola ruptura de nivel entre os dous tipos de granito da panofias de Cesar, que 
entre os 80 e 40 m acada unha pendente do 8% salvada por unha fervenza . O tramo anterior babea distintos chanzos cunha 
pendente media de 1,5%. No segundo tramo, dende Caldas ó mar, o perfil e o curso fanse paseniños cun 0.12% de pendente. 

As choivas son fundamentalmente de inverno e outono co 70%. A seca estival dá porcentaxes 
de 8 a 12%, polo que podemos clasifica? como moi húmidos os invernas e os veráns moi secos na 
zona costeira, secos en Cuntis e subsecos en Castriño. 

As temperaturas medias anuais andan ó redor dos 12,5º con amplitudes entre os 10º e 11 º,non 
baixando de 7º no mes de xaneiro, e non superando os 20,5º en xullo/ agosto. O que dá unha 
imaxe de benignidade e regúlaridade oceánica. 

Morfoloxía.- Dous grandes dominios de rochas se reparten a cunea do Umia; as rochas 
graníticas e as metamórficas. As primeiras dominan en case toda a cunea que, en termos xerais, 
reducimos en dous grupos: os granitos de <lúas micas na parte oriental e central, e o granito 
biotítico da parte baixa, cunha facilidade de alteración que deu orixe ó amplo e d1an val do Salnés. 
Na parte superior e media da cunea longas bandas de xistos micácicos e cuarcíticos rompen a 
continuidade do batolito e van dar orixe a novas formas de relevo, das que faremos cita no 
seguinte capítulo. 

Rede fluvial- Nace o Umia en Raigosa a 640 m de altitude, na ladeira do Couto Albariza, 
pertencente á superficie fundamental de Galicia. Baixa mainamente pola superficie achairada dos 
500/600 m. Á altura de Nigoi ábrese, segundo Nonn, unha brecha que forma unha vía de paso 
entre o Ulla e o Umia. Esta brecha coincide cunha banda de xistos na que tamén se forma a 
pequena cubeta de Codesada-Quintáns. Na cota dos 300 m encáixase o río entre o Castro Sivil e o 
Alto das Cruces, para botarse en rápido desnivel na depresión do corredor de Cuntis. É esta unha 
zona de gran mobilidade tectónica que se traduce ó sur co val de Moraña e ó norte pola fractura 
pola· que corre o río Gallo. 

O Val de Moraña, traballado por un granito homoxéneo e moi resistente, preséntase como un 
amplo val de fondo case chan e de orixe tectónica. Á altura de ~esar o Umia vese abrigado a 
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encaixarse no duro granito de Moraña, atraído pola Depresión Meridiana. O río salva desniveis do 
3% de pendente por medio dunha fervenza, o que parece indica-la feble capacidade hídrica do 

mía, incapaz de erosiona-lo duro granito para reaxusta-lo seu perfil de equilibrio. 

Aparece así o alvéolo de Caldas como resultado da combinación de dous factores: a tectónica 
e a litoloxía . A tectónica, segundo Martínez-Conde, 1982, débese a intersección de dúas liñas de 
fractura: a principal que deu orixe á Depresión Meridiana e outra oblicua SO/ NL que é a dirección 
que levará o Umia ata o mar. 

Con relación á litoloxía, trátase do contacto entre dous tipos de granito: o granito sintectónico 
de gran dureza de Moraña e o granito biotítico de gran groso, máis <loado de erosionar, que, dende 
Caldas, vai dar lugar á formación do espléndido Val do Salnés. 

Réxime.- Dispoñemos de 12 anos de medidas da estación de Caldas. O cómputo do caudal 
absoluto alcanza 8,9 m3/ s, o que corresponde a un caudal relativo de 30,8 l/s/ km2

• 

Variacións estacionais.- Os coeficientes de caudal sinalan augas altas de decembro ata 
maio, agosto sinala o período de maior seca con menos dunha quinta pa1te da unidade modular. 
O Coeficiente de Irregularidade é moderado, cun 3,8. 

Dende Caldas o Umia leva unha dirección NL/SO en favor da liña de fractura xa citada. O río 
ntra no amplos horizontes da úbeda e ricaz terra do Salnés, onde as hartas e especialmente as 

vid iras acompañarán o río ata a desembocadura. 

Na desembocadura o caudal estimado é de 16,3 m3/ s, que corresponden a un caudal relativo 
d 37 1/ / km2

. O Coeficiente de Desaugamento, estimando unha precipitación na cunea de 1.795 
mm, " d: 

51.700 = 65 4% 
798,8 ' 

RIO LÉREZ 

Drena unha cunea de 449,5 km2 de forma máis ben alongada e cun índice de 0,41. Toda ela 
organizada por un río de 57 km de lonxitude; cunha sinuosidade de 1,48 e unha pendente media 
de 1,57. 

Perfil lonxitudinal 

Presenta un primeiro tramo dende as nacentes ata Forcarei do 3,4% de pendente. Dende 
Forcarei ata Pedre amaina o seu curso cun 1,19%; logo debrúzase en pequenos rápidos chamado 
polo nivel da Depresión Central cunha pendente do 2,18%. Os dezasete últimos km tan só teñen 
0,35% de pendente. 

Características climáticas e mor:folóxicas. - A cunea do Lérez afronta de cheo as depresións 
ciclónicas que , encanadas pola ría, alcanzan en varios relanzas, os cumios das cabeceiras. 

Pontevedra sinala 1.600 mm e Bugarín , a 340 m de altitude, alcanza os 2.806 mm. Son chuvias 
de inverno e outono cun 69%. O verán presenta unha clara depresión pluviométrica cun 11/ 12%. 
O caráct r das precipitacións é de subhúmido en inverno/ outono, e seco na primavera/ verán na 

tación de Pontevedra. En Bugarín é de moi húmido o inverno/ outono; húmido o verán e 
ubhúmido na primavera (Martínez Cortiñas, 1991). 

No elevados cumios das súas nacentes as precipitacións poden alcanzar por riba dos 2.300 
mm ,. poi unha cunea de grandes achegas pluviométricas, calculadas pola Confederación 
Hidrogr" fica n 2.096 mm para o conxunto da cunea. 
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Presenta un primeiro tramo dende as nacentes ata Forcarei do 3,4% de pendente. Dende Forcarei ata Pedre amaina o seu 
curso cun 1,19%; logo debruzase en pequenos rápidos chamado polo nivel da Depresión central cunha pendente do 2,18%. 
Os dezasete últimos Km tan só teñen 0,35% de pendente . 

Morfoloxía.- En termos xerais toda a parte alta da cunea está asentada sobre bandas de 
xistos micácicos penetrados, a cotío, por iilóns de seixo. 

Á altura de Cerdedo, éntrase, de súpeto, na zona dos granitos de <lúas micas. No resto da 
cunea o predominio das rochas graníticas, nas súas diferentes variedades, é absoluto; preto da 
desembocadura amósanse núcleos de gneis glandular, e aquí e acolá algúns depósitos aluviais 
como os das cuneas dos ríos Berducido e Couso . . 

Os resultados morfolóxicos destas características devanditas ímolos estudiar no seguinte capí
tulo. 

Rede fluvial- O Lérez ten o seu nacente a 900 m de altitude na Serra do Candán. Toda a zona 
superior do curso do Lérez debeu estar formada por unha superficie de erosión de 900/ 1000 me, 
segundo os autores do Mapa Xeolóxico, folla de Cerdedo, pode concibirse como un "horts" exten
so, complexo e parcelado en varios bloques. O xogo de bloques e fracturas obsérvase con gran 
nitidez e os ríos aproveitan estas canles tectónicas, como o río Seixo, que se adapta a unha fractura 
N/SO que xa aproveitou o río Barbeira da cunea do Verdugo. 

Recibe pola esquerda o río do Castro, que drena un amplo sector do Testeiro, e que se bota 
no Lérez despois de formar unha cunea de 78 km2

, achegando un caudal de 3,4 m3/ s, o que supón 
un caudal relativo de ·43,8 l/s/ km2

, indicativo das fortes precipitacións <leste tramo da cunea. 

Pola banda dereita recibe o río Quireza, que nace na aba de Outeiro Grande a 620 m de 
altitude. Aquí a tectónica, segundo Nonn, proporciona a súa contribución do alvéolo de Quireza, 
que é o punto de confluencia de <lúas fracturas das que a principal guía ó río ata a súa confluencia 
co Lérez. 

Augas abaixo, o Lérez entra no granito de <lúas micas de gran fino e comeza a encaixarse, 
seguramente por un fenómeno de antecedencia de toda a rede hi?-rográfica. A proximidade da 
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Depresión Meridiana aumenta os efectos de fracturación, polo que a tectónica impón nesta zona a 
1 idas formas do relevo. 

Pola squerda recibe o máis importante dos seus afluentes: o río Almofrei, que nace en 
raguas a 640 m de altitude na ladeira do monte Cabeiro. En toda a súa lonxitude o Almofrei ten 

condicionado o seu curso pola presencia e aproveitamento de pequenas fracturas. Forma unha 
cunea de 77,5 km2 que drena nunha lonxitude de 26 km. Achega un caudal de 3,58 m3/ s, que 
representa un caudal relativo de 46,1 l/s/km2

. 

A existencia dunha fractura NNL/SSO, oblicua á Depresión Meridiana, guía ó Lérez ata a súa 
desembocadura. 

Réxime.- A única estación de medidas é a de Campolameiro, con series mensuais que van de 
1970 a 1982. A partir delas o cómputo do caudal absoluto dá 14,37 m3/ s, ó que corresponde un 
caudal relativo de 57,5 l/s/km2

. 

Variacións estacionais.- Os coeficientes sinalan augas altas dende decembro ata marzo, 
cun máximo en febreiro do triple da unidade. A estiaxe retrásase a setembro co 0,12, é dicir, oito 
veces inferior á unida de modular. 

O Coeficiente de Irregularidade alcanza o 5,4. 

Na d sembocadura o caudal estimado é duns 609 hm3, o que supón un caudal absoluto de 
21,21 m3/ , que corresponden a un caudal relativo de 47,8 l/s/ km2

. 

Coeficiente de Desaugamento.- Estimando unha precipitación na cunea de 2.096 mm ternos: 

66.900 = 70 9% 
942,3 ' 

RIO VERDUGO 

Abrangue unha cunea de 333,5 km2 de aspecto macizo e cun Índice de Alongamento de 1,61. 
Toda ela drenada por <lúas ramas moi semellantes, que teñen 32 km de lonxitude para o Oitavén 

40 km para o Verdugo; cun Índice de Sinuosidade de 1,50 para o Oitavén e 1,49 para o Verdugo, 
unha pendente media de 2,8 e 1,9%, respectivamente. 

Peritl lonxitudinal 

Presenta un tramo dende as súas nacentes ata os 400 m cunha pendente media do 3,7%; un 
segundo tramo ata os 200 m de maina pendente do 1,2%; o terceiro, buscando o fondal da ría, ten 
pendentes do 5%. 

Características climáticas e morfolóxicas.- O factor topográfico, nunha zona tan dina
mizada, ten que provocar cerras variacións e contrastes. O círculo de serras, na cabeceira da cunea, 
fará que o factor altitudinal sexa decisivo na alimentación dos ríos. 

As estacións de Pomelos e Xende sinalan, respectivamente, 2.864 mm e 1.947 mm anuais, que 
producen en máis dun 65% en inverno e outono. Os meses de primavera e verán, de carácter 

ubhúmido, déixanse sentir no caudal dos ríos nas estiaxes de agosto. 

Morfoloxía.- En termos xerais existe unha gran homoxeneidade litolóxica en toda a cunea 
pola presencia case unánime dos granitos de <lúas micas e, tan só aquí e acolá, bandas de xistos 
p rmiten vales máis abertos e pequenos glacis. A variedade morfolóxica débese, pois, en maior 
m dida, mái á tectónica que á litoloxía. 

Co río Verdugo-Oitavén entramos nunha cunea das máis dinamizadas de Galicia. É un dos 
m llore ex mplo dun país intensamente tectonizado. Formidables campos de fallas de direccións 

po ta obrigan a toda a rede hidrográfica a constantes cambios de dirección, á formación de 
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PERFIL LONXITUDINAL 

RÍO VERDUGO 

Lonxitude (km) 

Presenta un tramo dende as súas nacentes ata os 400 m cunha pendente media do 3,7%; un segundo tramo ata os 200 m de 
maina pendente do 1,2%; o terceiro, buscando o fondal da ría, ten pendentes do 5%. 

cóbados bruscos, e formación de vales fonClamente encaixados e a unha rede fluvial que se instala, 
preferentemente, en fracturas tardo-hercínicas ou diaclasas graníticas. Este feíto, xa sinalado por 
Nonn, débese tanto ó amplo campo de fracturas coma ó enorme volume pluviométrico dos cursos 
fluviais. 

Rede__ fluvial- O río Verdugo nace a 760 m de altitude no Outeiro Grande. Xa dende os 
primeiros tramos o río aproveita algunhas fracturas de dirección NL/SO; á altura de Candieira 
atravesa un illote de micaxistos, abríndose a canle, e recibíndo, pola dereita, o río Barbeira, dirixido 
por unha fractura que tamén aproveitarán os afluentes da esquerda do Lérez. 

Augas abaixo recibe o río Calvelle, que atravesa unha das zonas de gneis glandulares que 
permitirán, na parroquia de Valongo, crear unha pequena zona depresionaria de ampla cunea. 

En Lexoso toma dirección oeste e na veciñanza de Ponte Caldelas atravesa algunhas fracturas 
que orixinarán as surxencias de augas termais ben coñecidas polas propiedades medicinais. 

Pola esquerda recibe o río Oitavén, que está formado por <lúas pólas das que a que ternos por 
principal é o río Xesta, que nace na serrado Suido a 930 m de altitude. Recibe, pola dereita, o río 
das Ermidas, tido como outra cabeceira do Oitavén, e que nace en Pedra Longa a 700 m de 
altitude. En S. Vicente de Oitavén fórmase un curioso zigzag en forma de gran "Z", hoxe en parte 
asolagada polo encoro de Eiras, no que os dous brazos NL/SO son guiados por accidentes tectónicos. 

Xuntos ámbolos dous ríos, Verdugo e Oitavén, percorren 7 km polos abertos horizontes de 
Soutomaior e Arcade, e bótanse por Pontesampaio, no fondo da enseada de Rande. 

Réxime.- Témo-los datos de medidas do río Oitavén de 1970 a 1982 na estación de Soutomaior. 

A lectura dos mesmos dános un caudal absoluto de 10,5 m3/ s, o que para unha cunea de 177,7 
km2 supón un caudal relativo de 59 l/s/ km2

• -
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O comportamento hídrico anual presenta augas altas de decembro ata marzo, cun máximo en 
f br iro; as augas baixas presentan unha forte estiaxe de 0,09 no mes de agosto. 

O Co ficiente de Irregularidade alcanza o 4,47. 

En Pontesampaio os totais do río Verdugo son: para unha cunea de 333,5 km2
, o caudal 

ab oluto alcanza 17 m3/ s e o caudal específico é de 51 l/s/km2
. 

O Coeficiente de Desaugamento é: 

53.600 hm3 
X 100 = 74 60/o 

718 Prec. x cunea ' 

quizais o máis intenso dos ríos principais de Galicia. 

RIO MIÑO 

Tramo do nacemento a Lugo 

A cunea do Miño ata Lugo abrangue unha extensión de 2.303 km2
. De forma asimétrica, 

d bido á ubcunca do Ladra, que achega a drenaxe da zona occidental. O Índice de Alongamento 
/ de 0,74. 

T da la articulada e dirixida pola gran vea de auga do río Miño, que alcanza en Lugo unha 
1 nxitud d 73 km, que percorre cunha pendente media do 0,45%; pero, se ternos en conta o seu 
p r rrid p 1 lar a ía chaira, dende Fonmiñá ata Lugo, a pendente media é tan só de 0,19%; que 
r fli t ar / t r divagant do río no seu primeiro andar, e que lle outorga un Índice de Sinuosidade 

1 1 

Morfoloxía e clima.- A cunea do alto Miño preséntasenos como unha zona deprimida no 
m dio d bloques rgueitos que a circundan. 

Polo leste fórmase unha flexión que se traduce na serra de Meira e no oeste outra flexión 
anticlinal forma as Serras da Loba e da Cova da Serpe, basculadas ó leste e asentadas sobre os 
aplanamentos eóxenos. No norte o contacto é brusco, axudado por fallas importantes que dende 
a Corda alcanzan a zona de Roupar e Pontes. 

Deste xeito fórmanse varios niveis de aplanamento: un nivel superior de cumios sobre os 800 
m. Un segundo nivel de 700 m, sinalado por Pérez Albertí, 1985, ó pé das serras orientais (por 
Meira e A Pastoriza). Un terceiro nivel de 600 m que se estende dende Xermade e Guitiriz ata 
Vilalba e Begonte. Por último, o nivel dos 400 m no fondal da depresión (por Cospeito e Castro de 
Rei) que Nonn fai coincidir co nivel Aquitaniense. 

Estes niveis están constituídos por un rochedo que se agrupa en <lúas grandes unidades: O 
Domo de Lugo e o Ollo de Sapo, separados por unha longa falla e que están constituídos funda
mentalmente por cuarcitas e xistos paleozoicos. 

Na zona oriental é de interese a presencia de pedras calcarías. Son calizas e dolomías de tonos 
gri que cruzan en <lúas bandas con dirección NNL/SSO, e que deixaron na zona visibles proce
so de carstificación, existencia de "Terras Rosas,, e afloramentos de auga. (Mapa Xeolóxico, folla 
M ira 19 

obre esta series descansan os depósitos Terciarios e Cuaternarios que fosilizaron as vellas 
up rficie paleozoicas dando solos de colubións, conos de dexección e a presencia de terrazas. 

O clima.- A Terra Cha ofrece un clima de matiz subcontinental condicionado polo carácter 
d presion rio das uperficies eóxenas rodeadas por relevos residuais. 

Hai qu ter en conta dúa zonas morfolóxicas; unha, as chairas, e, outra, as zonas montesías 
bord 
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As temperaturas medias van dos 10,7 de Guitiriz ata os 12º de Outeiro de Rei. A amplitude de 
temperatura vai dende 11 º en Punto Centro a 13º en Lugo, en xeral moderada pola frescura do 
verán, que non alcanza en ningures os 18º. 

Na estación montesía da Fraga Vella a media anual é de 10,2º e a amplitude anual de 10,3º, 
gracias tamén ás baixas medias do verán (15,5º en xullo). 

As precipitacións sinalan diferencias máis acusadas. Nas estacións chairegas varían dos 868 
mm de Rozas ata os 1.358 de Castro de Rei. 

As chuvias son fundamentalmente de inverno, que en tódalas estacións chairegas superan o 
tercio das chuvias anuais. · 

O factor altitudinal é moi importante, así, a Fraga Vella, a 710 m de altitude, alcanza 1.799 mm 
anuais. 

Estes feitos permiten establece-la media das precipitacións anuais da Terra Cha en 1.202 mm, 
segundo o traballo de Díaz-Fierros e Castelao, 1991. 

Rede fluvial- O Miño ten o seu na cemento na Serra de Meira. A serra de Meira é unha vella 
superficie de erosión sobre os 800 m de altitude e está formada por cuarcitas ordovícicas de 
pregamentos agudos e case verticais, co que, ó se crebaren os anticlinais e por erosión diferencial, 
destacan pola súa dureza en grandes cristas sobre os cumios da serra. 

Estes materiais sufriron na última glaciación un proceso de xelifracción, crebándose a conse
cuencia do xogo xeo-desxeo e orixinaron un verdadeiro coído de bloques erráticos. (Pérez Albertí, 
1985). 

Cando estas moreas erráticas atopan un rechán, dan lugar a tremedais e solos hidromorfos , 
amoreadores de augas, chegando a crear, a cotío, verdadeiras turbeiras. (Hdez. Sampelayo, 1943). 

Neste lugar, coñecido co nome de Pedregal de lrimia, xorde un manancial de constante 
caudal que considerámo-la verdadeira fonte do río Miño. 

O río engrósase con <lúas ramas cabeceiras: o Porto da Pena e o Xirómeno, e comeza a facer 
unha canle perfectamente organizada ó pasar pola monacal vila de Meira. 2 km máis adiante recibe 
pola esquerda o pequeno e constante caudal da Lagoa de Fonmiñá. 

A lagoa de Fonmiñá duns 3.500 m 2
; trátase, sinxelamente, dunha surxencia cárstica provocada 

pola existencia das bandas calizas que cruzan de NI S a comarca. 

O pequeno caudal da lagoa xúntase ó Miño, pola marxe esquerda, cando este leva 7 km de 
percorrido cunha canle xa formalizada e cun caudal dobre do que achega a lagoa. 

A partir <leste punto o Miño recibe pola esquerda, o río Azúmara, que ten as súas fontes nas 
Serras do Monciro e o Mirador. Na súa primeira parte, labra, quizais por antecedencia, unha fonda 
canle antes de se botar no fondal da chaira, e alcanza o Miño despois de 25 km de percorrido. 

Nesta mesma banda o Miño recibe o río Lea, nado nos montes de San Fitoiro, que se une ó 
Miño despois dun percorrido de 20 km. 

Pola banda dereita o primeiro dos seus importantes afluentes é o río Madalena ou Miñotelo, 
que nace no monte Carracedo a 600 m de altitude e alcanza o Miño nun percorrido de 15 km. 

Augas abaixo únese ó Miño o río Rigueira ou de Úbeda, que baixa do Couto das Louseiras e 
bótase na chaira sen a penas fende-la canle. 

Neste punto o Miño toma dirección S/ 0 e entra no fondo da depresión, na zona coñecida 
polas "Lamas", verdadeira zona lacustre e corre sobre os sedimentos terciarios e cuaternarios nos 
que, a cotío, se ve obrigado a cambiar de canle como ocorre no río Vello que, pola súa vez, forma 
dous brazos pola parroquia de Xustás. 

Neste tramo recibe , pola dereita, o río Pequeno, que nace no Cordal de Neda a 700 m de 
altitude. Ten un curso divagante de 17 km. Curiosamente, este río non_ten afluentes pola esquerda 
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da dereita, como o rego Santadrao e o rego Pontiga, subsúmense na chaira. Este feito lévanos 
a p nsar na p ibilidade de existencia no subsolo de bandas calizas paralelas ás de Fonmiñá, que, 
p r utra part , poden orixina-las surxencias que afloran en Outeiro, Bazar e outras ... 

No e ntr das "Lamas" recibe o Miño, pola dereita, o río Anllo, que nace en Pena Cadeira. É 
un río vagar nto, que rompe en dous brazos: o occidental, chamado río Guixande, afúndese na 
Lagoa de Cospeito e o do leste entra nas "Lamas", botándose no Miño despois dun percorrido de 
30 km. 

Augas abaixo recibe o Miño, tamén pola dereita, o río Támoga, que baixa do Monseibán. Pasa 
a carón da Lagoa de Cospeito, que ten neste río o axente drenador, e únese ó Miño despois de 25 
km de percorrido. 

A Lagoa de Cospeito é un testemuño dunha gran zona endorreica, un lago cuaternario, ou 
mellor, do Neóxeno, polo carácter lacustre dos seus sedimentos , que abranguía todo o fondal da 
d presión chairega e que, con dificultade, se abriu camiño cara ó mar polo medio do Támoga
Miño, e que aínda non rematou o seu desaugamento. É, pois, como dicía Revenga Carbonell, unha 
v lla rexión endorreica no momento de organiza-lo seu exorreísmo. 

A partir do Támoga, o Miño toma unha decidida dirección sur. 

O máis importante afluente de todo o alto Miño é o río Ladra, que drena toda a zona occiden-
1 da T rra Cha. A súa cunea abrangue 889 km2

• Nace nas estribacións da Serrada Carba co nome 
d rí Trimaz e recibe, pola esquerda, o río Madalena, río da vila de Vilalba, e, pola dereita, o río 
La rada orí Parga, que vén de drena-la Cova da Serpe. Despois de 50 km de percorrido, bótase 

Miñ , ch gando un caudal absoluto de 21 m3/ s, o que corresponde a un caudal relativo de 
l/ /1 m2

. 

fi i nt Irr gularidade alcanza o 2,82. 

Coeficiente de Desaugamento.- Estimando unha precipitación na cunea de 1.283 mm, ternos 
un fi i nt d 58,4%. 

Por últim Miño recibe, pola dereita, o río Narla, que nace nos derrames do Marco das Pías, 
r ga Val d Friol bótase no Miño despois de 39 km de percorrido. 

Forma unha cunea de 205 km2 e achega un caudal absoluto de 3,7 m3/ s, ó que corresponde 
un caudal relativo de 18,4 l/s/ km2

. 

O Coeficiente de Desaugamento, calculando unha precipitación da cunea de 1109 mm, é de 
52 5%. 

Réxime do Miño en Lugo 

Os datos de medidas abranguen de 1952 a 1984, e dan un módulo absoluto de 42 m3/ s, ó que 
corresponde un caudal relativo de 18,2 l/s/ km2

, o máis baixo de toda a cunea. 

Os coeficientes de caudal sinalan augas altas de decembro ata abril, con febreiro que alcanza 
mái de <lúas veces a unidade modular. As augas baixas, en agosto, co 0,16, é dicir, menos dun 
exto da unidade modular, o que sinala o carácter de aridez estival da Terra Cha. 

O Coeficiente de Irregularidade.- Nun período que vai de 1917 a 1984, ternos un coefi
ci nt d 4,1. 

O Coeficiente de Desaugamento.- Calculando unha precipitación, segundo Díaz-Fierros, 
d 1.202 mm, temo : 

132.500 hm3 = 47 8% 
1.202 X 2.303 ' 

un do m ,. i baixo da cunea, agás a estación de Ourense. 

Cheas.- o período devandito, o máximo caudal deuse en febreiro de 1947, cun volume de 
1.030 m / egundo o coeficiente de Pardé, ternos: 
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1.030 m3 = 21 4 
-'1 2.305 km2 

' 

Tramo Lugo-Os Peares 

Forma unha cunea de 2.352 km2
, máis ben compacta, e un Índice de Alongamento de 0,60. 

Toda ela organizada por un río que ten neste tramo 91 km de lonxitude, cun Índice de Sinuosidade 
de 1,46 e unha pendente media de 0,26%. 

Morfoloxía e clima.- Toda a bacía <leste tramo do Miño áchase baixo a influencia dun clima 
oceánico-degradado que se vai achegando a unha certa mediterraneización a medida que camiñamos 
cara ó sur. 

Ternos datos das estacións de Belesar e Os Peares no fondal da canle do Miño e as do monte 
Ladairo e A Granxa Barreiros a 550 e 650 m de altitude, que sinalan evidentes diferencias: así, dos 
10,8º da'Granxa ata os 15,1º dos Peares de media anual, e oscilacións térmicas anuais de 11º no 
monte Ladairo e 16º nos Peares. 

As precipitacións nas estacións de Belesar e Os Peares son escasas, de 904 mm e 772 mm, 
respectivamente, predominantemente invernal co 39 e 36% anual. Os veráns sinalan unha acusada 
depresión pluviométrica cunha porcentaxe do 9 e 11 %; ademais, se ternos en conta nesta época os 
efectos de E.T.P., que supera con moito as precipitacións caídas, ternos que considera-los veráns 
moi secos. 

Estas condicións atenúanse polos efectos de altitude nas estacións lindeiras; así, no monte 
Ladairo a 550 m alcánzanse 1141 mm e na Granxa Barreiros a 660 m alcánzanse os 1457 mm, e 
faltan datos das Serras do Oribio e Mirador, onde chegaría a cantidades moi superiores e boa parte 
delas en forma de neve. 

Morfoloxía.- Segundo o Mapa Xeolóxico, na parte alta <leste sector do río amósanse <lúas 
unidades de características litolóxicas e estruGturais diferentes: a unidade do Domo de Lugo e a 
Unidade do Ollo de Sapo, separadas por unha discontinuidade tectónica de grande importancia, 
da que falamos no estudio do tramo anterior. 

O contacto entrámbalas unidades é de tipo tectónico e a súa importancia maniféstase por 
separar dous dominios de distinta estratigrafía e diferentes condicións metamórficas. 

O Ollo de Sapo está constituído fundamentalmente por gneis glandulares de distinta textura 
de gran. No Domo de Lugo predominan os xistos micacíticos e gneis pelíticos atravesados, ás 
veces, por bandas anfibolíticas e cuarcíticas. 

Na parte central do tramo ternos tres dominios separados por fallas: o Domo de Lugo e o Ollo 
de Sapo separados pola devandita falla; e o dominio xistoso da Galicia Central separado do Ollo 
de Sapo pola gran falla que, dende Cedeira, vén a separa-lo tramo das lousas de Portomarín co 
macizo granodiorítico de Chantada-Taboada. 

Na parte final <leste sector do río vaise reducindo o dominio do Ollo de Sapo e adquire 
importancia o grupo de rochas ígneas, especialmente granitos de <lúas micas nas súas diferentes 
texturas e composicións. A gran fractura que limitaba estes dominios queda cicatrizada polo maci
zo granodiorítico de Chantada-Taboada. 

Sobre este rochedo desenvólvense varios niveis de aplanamento de oeste-leste; un nivel de 
cumios por riba dos 1.000 m (Monte Faro); a Superficie de Chantada, sobre os 600 m; o sector da 
banda esquerda do Miño está formado polo nivel dos 700 m, que polo leste fai contacto coas 
serras, e polo sur arrodea a fosa tectónica de Monforte. 

Entre os niveis dos 600-700 m o Miño encáixase nun exemplo singular de canle "anteceden
te" . Este engorxamento leva canda si a atracción de toda a rede fluvial que se ve o brigada a fende
los bordos da superficie para se botar a cachóns no fondal do río Miño. 
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A uc sión de superficies achairadas rotas polos ríos encaixados que salvan de súpeto as 
p ndent n f rmosos cadoiros e fervenzas son unha característica singular <leste tramo do río. 

Rede.fluvial- A partir de Lugo entramos nunha nova etapa, nun novo ciclo de erosión. 

Hai agora un efectivo rexuvenecemento dos seus ritmos. Ó río senil do seu primeiro andar, 
maino, e de canles indecisas sobrevén agora un río xuvenil, que traduce o seu dinamismo nun 
vigoroso proceso de erosión abrindo unha, cada vez máis, angustiosa canle que en Lugo alcanza 
os 70 m, en Portomarín 200 m e nos Peares 400 m baixo a vella penechaira. 

Dende Lugo, o Miño non aproveita os vales de Sarria e Monforte, que constitúen un nivel de 
base máis baixo e que é a leí fundamental que rexe toda a dinámica fluvial. 

O Miño parece desleixar este feíto e, de xeito estraño, ponse a traballar unha fonda canle nas 
duras veas de seixo que atravesan os xistos de Chantada. 

Para uns, Birot e Solé, 1954, trátase dun claro fenómeno de antecedencia, é dicir, na antiga 
penechaira eóxena o Miño fora formando a súa canle polo actual curso. Cando comezaron os 
movemento ascendentes o río non tivo máis remedio que seguir fendendo o seu curso. 

Pér z Albertí, 1985, despois de estudia-los glacis de Sarria e os bancais do Cabe, considera 
u " un rí d gran caudal puido organizar estas acumulacións fluviais. 

O Miñ , poi , debeu cruzar estas depresións, e o erguemento das serras levara canda si unha 
di 1 caci "n , o que o Miño foi empuxado cara ó oeste. 

N Miño, recibe pola esquerda, os seguintes afluentes: 

qu dr na as serras do Mirador e o Monciro, formando unha cunea de 163,5 km2 

un udal d 3,1 m3/ . O Coeficiente de Desaugamento, calculando 1.111,7 mm de 
i "n nu 1, al anza 54,1%. 

aix t "mo-lo afluent máis importante <leste tramo: o río Neira, que nace en Fontaneira 
9 altitud . Reenche de depósitos aluviais os vales de Neira de Reí e de Xusá, ábrese 

mplam nt na pequena foxa tectónica de Láncara e dende a Pobra de S. Xiao ata o Miño corre 
m inam nt obre os seus propios aluvións. 

Recibe pola dereita o río Tórdea e pola esquerda o río Sarria que nace na Serra do Oribio, 
pa a p lo mosteiro de Samos e bótase na depresión tectónica de Sarria. 

Esta depresión, segundo Yebra Biurrun, 1990, é un alvéolo encaixado na superficie de 
aplanamento eóxena. No Cuaternario establécense diversos procesos morfoxenéticos que dan 
orixe ós conos de dexección antigos e modernos, ó coluvionamento das ladeiras e a construcción 
de bancais. 

Bótase no Neira despois de drenar unha cunea de 151,5 km2 e de achegar un caudal absoluto 
de 3,9 m3/ s o que supón un caudal específico de 25,7 l/s/ km2

• 

O río Neira, pois, drena unha ampla cunea 831 km2organizada toda ela por un río de 54,5 km 
de lonxitude. 

Réxime .- O Neira achega un caudal absoluto de 17,8 m3/ s, que corresponden a un caudal 
pecífico de 21,3 I/s/ km2

. 

No comportamento anual os coeficientes de caudal sinalan augas altas de decembro ata maio, 
que parece indicar achegas procedentes do desxeo. A estiaxe, non excesivamente acusada, 

retrá a e a setembro, con valores cinco veces menores da unidade modular. 

D poi do Neira, e pola mesma beira, o Miño recibe soamente pequenos regos dos que 
ali ntámo-lo río Loio e o río Sardiñeira, que nace no monte Veitureira sobre os 700 m de altitude. 

R ib río Portino e logo encáixase nos últimos km para se botar no Miño, despois de 17,5 km 
l nxitud . Drena unha cunea de 83,5 km2 e achega un caudal de 1,02 m3/ s, o que representa un 

audal p cífico tan ó de 12 l/s/ km2
. Calculando unha precipitación na cunea de 878,5 mm, o 

C fici nt d D saugamento é do 44,1 %. 
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Pola banda dereita do Miño os afluentes son de cativa importancia agás o río Ferreira, que 
organiza unha cunea de 265 km2 e, despois de 42 km de percorrido, bótase no Miño, achegando 
4,3 m3/ s, que lle dan un caudal específico de 16,5 l/s/km2. 

Considerando unha precipitación na cunea de 1.042 mm, o Coeficiente de Desaugamento é 
de 49,5%. 

Augas abaixo e pola superficie de aplanamento de Chantada corre o río Asma, que nace nas 
Penas Grandes da Serrado Faro a 860 m de altitude. 

Bótase no Miño despois de 20,5 km de percorrido e fendendo unha canle que, ás veces, 
alcanza o 20% de pendente. Drena unha cunea de 92,5 km2 e achega un caudal de 1,68 m3/ s, o que 
corresponde a un caudal relativo de 18,1 l/s/km2

• 

Estimando unha precipitación na cunea de 1.107 mm, o Coeficiente de Desaugamento é de 
51,8%. 

Réxime do Miño nos Peares 

Sobre os datos de 1949 a 1990, é dicir, 42 anos de medidas, o Miño leva un caudal absoluto de 
102,2 m3/s, o que significa case dúas veces e media o caudal do Miño en Lugo. 

Esta achega representa un caudal específico de 21 ,9 l/s/km2 para toda a cunea do Miño ata Os 
Peares, e un 43,4 l/s/km2 para o tramo que estamos a estudiar de Lugo-Os Peares. 

Variacións estacionais.- As augas altas abranguen dende decembro ata abril, cun cumio en 
febreiro de dúas veces e media sobre o módulo. O mes de abril mantén augas altas a pesar do 
brusco descenso pluviométrico, probablemente polas achegas retardadas das augas de escorrentía 
ou tamén, con certa posibilidade, polas achegas retardadas das augas do desxeo da alta cunea do 
Neira e do Sarria. 

As augas baixas de maio a novembro acusan unha forte estiaxe, que no mes de agosto 
alcanzan o 11 %. 

Coeficiente de Irregularidade.- Para o período devandito 1949-1990, ternos un máximo de 
191,2 m3/ s en 1960 e un mínimo de 53,3 en 1989, é dicir, un coeficiente de 3,58. 

O Coeficiente de Desaugamento.- Estimando unha precipitación media da cunea de 1.138 
mm ternos: 

32.297 = 60 8 
1.138 X 4.655,3 ' 

Cheas.- O máximo caudal real do período deuse en decembro de 1959 con 2.108 m3/ s, que, 
segundo o coeficiente de Pardé, representa un coeficiente de chea de 31,16. 

Aproveitamento hidráulico.- O Miño, tanto polo seu débito hídrico coma pola morfoloxía da 
cunea, reúne boas condicións para o aproveitamento de enerxía hidroeléctrica. 

O encoro de Belesar, que aproveita o fondo do tallo traballado pola antecedencia do Miño, 
comeza a funcionar en 1963. 

A presa, entre os municipios de Chantada e O Saviñao, orixina un encoro de 50 km de 
lonxitude que asolaga case 2.000 ha e acumula un volume total de 654,5 Hm3. 

A potencia instalada é de 225 MW e a producción media anual xera unha enerxía ·de 737 
GWh. 

O encoro dos Peares forma unha bacía máis fonda cá de Belesar, sendo a primeira das 
grandes represas construídas no Miño (1955) , e a segunda pola súa producción entre as centrais 
galegas. 
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Ten unha potencia instalada de 159 MW e unha producción enerxética de 567 GWh (P. Torres 
tal. , 1988 . 

A xi t ncia d tes encaros é un feito de sinalada importancia xeográfica desta bisbarra. Este 
f it , ali ntad por Pérez Albertí, 1985, está a orixinar cambios moi acusados na dinámica dos 
pr ces de ero ión e transporte. Por outra parte , como di o citado autor, estanse a iniciar certos 
ambios climáticos condicionados polo volume de auga almacenado (836,5 Hm3 e unha superficie 

a lagada de case 2.500 ha), o que aumenta o estado de humidade, facendo que as inversións 
t ,. rmicas sexan cada vez máis cotiás, provocando a aparición de pequenos climas locais e , con isto, 
o cambio do proceso natural do ecosistema. 

De tódolos xeitos , a especial morfoloxía <leste tramo crea unhas paisaxes fluviais completa
m nte apostas ó tramo do alto Miño. 

O forte encaixamento do río orixina unhas vertentes que poden alcanza-lo 50 % de pendente. 
Ne tas condicións os asentamentos humanos buscan as penechairas e rexeitan as encostas. Por 
outra parte, a forte pendente unida ós materiais que a forman, xistos de gran facilidade de esmi
gallamento, crea áreas con dificultades para a formación de solos nos que predomina a morfoxénese 

brea dafoxénese. 

hom , aproveitando as condicións de orientación-inclinación das pendentes e nun 
r antr ,. pi n truíu socalcos, fabricou solos e , como o citado autor asegura, creáronse áreas 
bl qu predomina a edafoxénese sobre a morfoxénese. 

t f ito imp rtante é, así mesmo, o gran modelador de novas paisaxes xeográficas nas que 
d na núa ncosta , ríspidas e bravas, coas gratificantes valgadas de ricaces videiras, que 

1 ri u n, n in p itada alternancia, as perspectivas miñotas. 

MIÑO 

Tramo Río Sil 

A un a do il, dentro da área galega, alcanza uns 4.000 km2 e presenta unha gran compactidade, 
d tal x ito que a relación anchura-lonxitude é tan só de 1/ 1,02, así como o Índice de Alongamento 

0,58. Toda ela está organizada por un río que alcanza nos Peares 123 km de percorrido por 
t rras galegas cun Índice de Sinuosidade de 1,68 e unha pendente media de 0,22%. 

Características climáticas e morfolóxicas. - Para unha mellar caracterización do clima 
podemos considerar tres zonas morfolóxicas: as estacións do fondal da depresión; as estacións 
intermedia nas superficies dos 700/ 900 m; e as estacions por riba dos 1.000 m de altitude. 

As primeiras, ó abeiro dos fondos vales abrigados, teñen temperaturas medias que van dende 
o 13º de Fumares e Sobradelo ata os 15,6º da Rúa. A amplitude térmica pasa dos 15º condicionada 
pola altas temperaturas do verán, 21,4º en Sobradelo e 23,8º na Rúa. 

Nas estacións intermedias a temperatura media descende dende os 9º en' Trives ata os 11 º en 
L ira; pero aquí son as baixas temperaturas das invernías as condicionantes, de tal xeito que 
t ,. dalas tacións presentan unha media de xaneiro por baixo dos 5º. 

Na alta e tacións montesías pódese falar dun matiz climático de montaña polas duras 
ndici ,. n térmica invernai que dan medias en xaneiro de O, 1 º en San Sebastián e 2, 1 º en 

C mba. O v rán son curtos e frescos (14° / 16º en xullo-agosto) e a amplitude anual alcanza uns 
15º. 

ipit ión pre entan, a í mesmo, grandes contrastes. 

do fondal da depre ión están dentro dunha das zonas de maior índice de aridez 
d Gali i . 
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A.mosa catro tramos ben diferenciados: o primeiro dende as nacentes ata os 1.200 m con pendentes moi acusadas do 14%; o 
segundo ata os 780 m aproveíta a depresión da veiga e mantense cunha pendente do 1,6%; o terceiro dende Alberguería racha 
o bordo da prenachaira e, moi encaixado, atravesa a zona chamada "das costas" cunha pendente do 9,6%; o último tramo 
bótase no Bibei nunha maina pendente do 1,5%. 

Nestes vales afundidos as influencias das masas nubosas oceánicas chegan moi debilitadas, o 
que axuntado ás altas temperaturas anuais e ó quentamento adiabático do ar nestas foxas 
clepresionarias, condicionan a forte influencia mediterránea, que se traduce pola presencia de 
oliveiras, cítricos, sobreiras, érbedos e formacións de xaras ... que, segundo Izco Sevillano, 1995, 
dende Portugal penetran, como unha onda de marea, polo Miño e Sil ata os confíns de Galicia. 

As precipitacions van dos 600 mm de Fumares ata os 867 mm do Barco. As variacions son moi 
acusadas, pois o inverno alcanza en tódalas estacións, por riba do 40% anual, e a seca, moi 
sensible, está por debaixo do 10%. Nestas condicións o déficit hídrico alcanza, segundo Díaz
Fierros, máis de 400 mm nesta parte do Sil galega. 

Nas estacións intermedias, agás a da Pobra de Trives ó abeiro dos ventos do S e SO pola 
pantalla das Serras do Burgo e de Queixa, teñen precipitacións por riba de 1.000 mm ata 1.800 mm 
de Campobecerros. 

As variacións estacionais son grandes, especialmente pola forte seca do verán, que vai do 7 ó 
10% da chuvia anual. 

Nas estacións por riba dos 1000 m de altitude, as precipitacions son intensas, cunha alta 
porcentaxe de neve, dende os 1.125 mm de San Sebastián ata os 2.037 e 2.038 mm de Camba e 
Castiñeiras; pero o contraste estacional segue sendo moi acusado, manténdose baixas do verán 
entre 7 e 9% das chuvias anuais. 

Morfoloxía.- Na cunea fórmanse dúas áreas moi diferenciadas: a primeira, dende a súa 
entrada en Galicia ata despois de Quiroga, caracterizada por un encadeamento de fosas tectónicas 
separadas por pequenos limiares, e na segunda, ata Os Peares, prodúc~se o impresionante 
encaixamento do río. 
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N st lugar aparecen os canóns fluviais máis impresionantes da xeografía galega. 

O il apr v ita para entrar en Galicia a depresión de Valdeorras, que ten dirección 1/0. Esta 
d presión stá labrada sobre as lousas azuis (lousas de Luarca) seguramente ordovícicas e caracte
rizadas por eren de gran fino , moi uniformes e pouco porosas, que teñen a propi~dade de 
xfoliar en planos moi homoxéneos , polo que son moi aptas para construcción (teitumes). (Mapa 

Xeolóxico, folla do Barco de Valdeorras) . 

Esta depresión está, segundo os autores do Mapa Xeolóxico, 1981, folla de Valdeorras, orixinada 
por unha reactivación tectónica de mediados do Terciario. Posteriormente, no Cuaternario, actua
ron as fluctuacións do nivel de base dos ríos, a consecuencia dos cambios climáticos, e orixinaron, 
s gundo Vidal Box, dous niveis de bancais cuaternarios; un ós 10-12 m forma o chanzo próximo 
ó río sobre o que se edificou a vila do Barco; outro, a 25-30 m, formado por conglomerados moi 
grosos cimentados pola achega de caliza das augas do Val. Serve de base ó intenso cultivo das 
videiras, que nesta zona alcanzan grandes viños (godello) de merecida sona. 

Pasada a foxas , o Sil encáixase mm fondo tallo que alcanza máis de 500 m por debaixo da 
p n chaira. 

O il s mella descoñece-la Depresión de Monforte, cun nivel de base máis baixo, e vese 
brigado, p r un f nómeno de Antecedencia, a traballar esta fonda gorxa. 

Pero a grandiosidade do seu canón fluvial débese ó dobre efecto de aproveitar algunhas das 
fra turas pro lucidas cando se ergueu ou basculou a penechaira. 

P r el causas o Sil alcanza unhas pendentes que poden chegar ó 70%. É unha zona 
. ntam ntos humanos e de místicas soidades que orixina unha paixase única en 

E pr nt n stas oidad s asentouse un dos conxuntos de cenobios e mosteiros máis 
imp rtant ali ia, co que na actualidade, se á soberbia beleza da paixaxe engadímo-la monu-
m ntali lad históri a, terémo-la futura grande ruta turística de Galicia. 

Rede Fluvial- O Sil penetra en Galicia pola ponte do Estreito , limitando a treitos coa provin
ia de L ón ata a p arroquia de Fumares, onde se fai definitivamente un río galego que, a pouco, 

abr o s u val na cubeta do Barco. 

Pola esqu rda salientamos dous afluentes de importancia: o Casoio e o Bibei. 

O río Casoio, que recolle augas dende o macizo de Trevinca ata a Serra do Eixe, ten unha 
lonxitude de 19,5 km e achega un caudal de 2,59 m3/ s . 

O río BIBEI, o máis importante e caudaloso afluente de toda a cunea Miño-Sil, nace na Serra 
gundeira a 1840 m de altitude. Dende o seu nacemento presenta unha canle fortemente encaixada. 

Trátase , s gundo Pérez Albertí, 1991 , dunha clara dinámica de Antecedencia; porque tódolos ríos 
desta cuneas foron encaixando a medida que se erguía o macizo de Manzaneda. 

O prim iro grande afluente é o río Camba, que nace a 1480 m de altitude no Fial das Corzas, 
que cos seu ubafluentes , Ribeira Grande e Pequena, drena os montes do Invernadoiro e alimenta 

ncoro d Porta . Neste momento mídese un caudal de 6,26 m3/ s e un caudal específico, para 
unha cunea d 166 km2

, duns 37,7 l/s/ km2
. 

Finalm nt bóta e no Bibei (hoxe no encoro de Bao) despois dun percorrido de 56 km. 

De p is d Viana do Bolo e no mesmo encoro de Bao, o río Bibei recibe pola esquerda outro 
important aflu nte : o río Conso. 

gu 
ntra t 

o C n o a 1600 m de altitude na Serra de Queixa e bótase no Bibei despois dun 
d 27 5 km. 

Bib i cara ó norte traballando unha fonda canle entre os aplanamentos dos 800 m. O 
m rf lóxi o ofrec oberbias paixases xeográficas . O ríspido e austero dos cumios 

190 



2000 

1600 

6 1200 
"-__/ 

V 
'"d 

·ª ~ 800 

400 

o 
o 20 

PERFIL LONXITUDINAL 

RÍO BIBEI 

40 60 

Lonxitude (km) 

80 100 

O perfil sinala unha curva afastada do equilibrio. Dende as nacentes babea ata os 1.200 m cunha pendente do 4,9%. Acouga 
o seu devalar en Porto, onde forma unha longa veiga que rebabca a pendente ós 1,1%. Polas soidades montesías de 
Pradoramisqueño e Pias abre camiño ata os 700 m, traballando unha pendente do 2,7%. En adiante , ata a desembocadura, o 
gram volume de auga que aporta permítelle crear un perfil máis maduro con pendentes ó redor do 1 %. 

alombados crébase coas ridentes ribeiras conquistadas polas videiras; ás veces , no fondal dos vales 
un vello mosteiro, como nas Ermidas, dá unha nota de insólita beleza. 

Pola dereita o Bibei recibe o seu máis importante afluente, o río Xarés, que nace na Pena 
Negra do macizo de Trevinca a 2.040 m de altitude . Encáixase ata a Serra de San Lourenzo, onde, 
por mor dunha falla , se verte na Depresión do Bolo, hoxe asolagada polo encoro de Prada. 

En Prada leva un caudal de 6,39 m3/ s que , para unha cunea de 306 km2
, representa un caudal 

elativo de 20,8 l/s/ km2
. 

Perfi l lonxitudinal 

Amosa catro tramos ben diferenciados: o primeiro dende as nacentes ata os 1.200 m, con 
pendentes moi acusadas do 14%; o segundo ata os 780 m aproveita a depresión da Veiga e 
mantense cunha pendente do 1,6%; o terceiro dende Alberguería racha o bordo da penechaira e, 
moi encaixado, atravesa a zona chamada "das costas" cunha pendente do 9,6%; o último tramo 
bótase no Bibei nunha maina pendente do 1,5%. 

O Coeficiente de Desaugamento, dándolle unha precipitación a cunea de 1.130 mm, é de 
58,9%. 

En Portomourisco bótase no Bibei despois dun percorrido de 47,5 km; un Índice de Sinuosidade 
de 1,47, e unha pendente media de 3,6%. 

Dende a unión co XARÉS, o Bibei recibe pequenas achegas e só merece destaca-lo río Navea. 

Nace nos altos de Gancedo a 1.260 m de altitude. Encora en Chandrexa, onde achega un 
caudal de 5,7 m3/ s e despois vólvese represar en Guístolas, onde cunha cunea de 222 km2 achega 
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un caudal de 8,4 m3/s e un caudal relativo de ·38 l/s/ km2
• Estimando, neste punto, unha precipita

i "n de 1680 mm, o Coeficiente de Desaugamento é de 71,4%. 

Finalmente bótase no Bibei despois dun percorrido de 41 km. 

En Montefurado remata o Bibei unha ampla cunea montesía de 1565 km2 de forma moi 
compacta organizada por un río de 95 km de lonxitude que percorreu, cun trazado de gran 
inuosidade; cun índice de 2,37 é o maior entre as grandes veas fluviais de Galicia, que ten o 

réxime hídrico seguinte: 

Réxime.- Segundo os datos que posuímos, abranguen 45 anos, de 1945 a 1990, o caudal 
absoluto do Bibei é, en Montefurado, de 41,7 m3/s, o que corresponde a un caudal específico de 
26,9 l/s/km2

. 

Perfil lonxitudinal 

O perfil sinala unha curva afastada do equilibrio. Dende as nacentes baixa ata os 1.200 m 
cunha pendente do 4,9%. Acouga o seu devalar en Porto, onde forma unha longa veiga que 
r baixa a pendente ó 1, 1 %. Polas soidades montesías de Prado Ramisqueño e Pías abre camiño ata 

700 m, traballando unha pendente do 2, 7%. En <liante ata a desembocadura, o gran volume de 
uga que achega permítelle crear un perfil máis maduro con pendentes ó redor do 1 %. 

Variaci6ns estacionais.- Os coeficientes de caudal sinalan augas altas, dende decembro ata 
ril, cun máximo en febreiro. O mes de maio case alcanza a unidade modular, o que parece 

in i ar a h ga procedentes do desxeo. As estiaxes son moi marcadas e o mes de agosto sinala un 
d mínim mái baixos da cunea do Miño. 

Nun int nt d aproximación ó calculo do Factor Neve axeitámo-la seguinte fórmula. 

Q = 41 7 m3 Is x ( 
11318 

m
3

x 1.
565 

km
2 

= 1 56\= 65 05} 
1 

' 1315 ' ) ' 
= 1,13 

p = 95 1/ m2 X 1.565 km2 = 148675 = 57 65 
1 30 días x 86,4 seg. 2592 ' 

O feito de ser maior de 1 débese á auga do desxeo, o que equivale a 11,5% a achega nival do 
mes de abril na cunea do Bibei. 

A nosa fórmula consiste en engadir un índice de corrección ás fórmulas en uso baseadas ne 
cociente entre o caudal mensual medio e a precipitación mensual media dos meses nos que se 
produce o desxeo. 

Coeficiente de Irregularidade. - No devandito período estudiado presenta un mínimo de 
17 m3/ s en 1948 e un máximo de 74,2 m3/ s en 1960, o que representa un coeficiente de 4,36, algo 
máis có Miño en Lugo e Os Peares. 

O Coeficiente de Desaugamento, estimando unha precipitación na cunea de 1.318 mm, dános: 
63,8%. 

Cheas.- No citado período o máximo caudal real alcanzouse en marzo de 1962 con 916,4 m3Í 
aplicámo-lo coeficiente de Pardé ternos: 

916,4 = 23 16 
~ 1.565 ' 

Dend Montefurado o Sil é o eixe fluvial que serve de enlace entre as cubetas de Valdeorras 
p qu na foxa tectónica de Quiroga. 
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Só a marxe dereita contribúe con afluentes de certa importancia: o Soldón, o Quiroga e o Lor 
disecaron e modelaron, dende as súas cabeceiras, boa parte da Serrado Courel. Os vales deberon 
aproveitar fracturas NL/SO que favoreceron a dinamización do relevo, posiblemente acompañadas 
de levantamentos tectónicos que orixinaron fenómenos de Antecedencia. 

O río Soldón, que nace a 1.160 m de altitude na Serrados Cabalos, drena unha cunea de 93 
km2 e achega un caudal de 2,6 m3/ s, o que representa un caudal relativo de 28 l/s/ km2

• 

A partir do Soldón, o Sil bótase na Depresión de Quiroga aberta a favor dunha fractura que 
aproveitan non só o río Quiroga, senón tamén o propio Sil. 

O río Quiroga nace sobre os 1.100 m de altitude ó pé do Pía Paxaro en Vilarbacú. Na primeira 
metade corre moi encaixado a favor dunha fractura NL/SO. Logo ábrese o val en maina pendente 
é bótase no Sil despois de 19 km de percorrido. Drena unha cunea de 83,2 km2 e achega un caudal 
de 2,5 m3/ s, o que representa un caudal relativo de 30,2 l/s/km2

. 

ó saír de Quiroga, o Sil entra nunha nova etapa de dinamismo fluvial; un novo ciclo de 
erosión moi orixinal, pola telúrica loita erosiva do río, afundíndose por Antencedencia para crea
Jos espectaculares canóns fluviais de que ternos falado. 

No comezo <leste tramo recibe, pola dereita, o río Lor. 

O LOR nace de varias ramas: o rego de Brañas que baixa da Serra do Courel e o rego de 
Fonlor, que ternos pola principal, que xorde da Ponte Lor nos montes do Cebreiro a 1.240 m de 
altitude. 

Baixa moi encanado e en Folgoso úneselle pola dereita o río Lóuzara, que vén de drena-la 
serrado Rañadoiro. 
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Mostra un perfil lonxitudinal moi maduro, preto do equilibrio, como se pode apreciar nas seguintes porcentaxes: un primeiro 
tramo dende as nacentes ata os 700 m con pendentes do 6%; un segundo tramo ata os 500 m con pendentes do 2, 1 % e o tramo 
final, moi uniforme, cunha pendente do 0,7%. 
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O Lor únese ó Sil en Augasmestas despois de drenar unha cunea moi montesía e asimétrica, 
pola presencia do Lóuzara, de 373 km2; cunha lonxitude de 54 km; un Índice de Sinuosidade de 
1,47 e unha pendente media de 1,88%. 

Peritllonxitudinal 

Amosa un perfil lonxitudinal moi maduro, preto do equilibrio, como se pode apreciar nas 
seguintes porcentaxes: un primeiro tramo dende as nacentes ata os 700 m, con pendentes do 6%; 
un segundo tramo ata os 500 m con pendentes do 2, 1 %; e o tramo final, moi uniforme, cunha 
pendente do 0,7%. 

Réxime.- Para un período de 15 anos (1975-1989) o río Lor achega un caudal absoluto de 
14,6 m3/ s, o que equivale a un caudal relativo de 38,5 l/s/ km2. 

Con esta achega e estimando unha precipitación na cunea en 1658 mm, o Coeficiente de 
Desaugamento é de 73,2. 

Variacións estacionais.- Os coeficientes de caudal sinalan un réxime pluvio-nival cun máximo 
en febreiro e un mínimo, atrasado a setembro, de case seis veces menor da unidade modular. 

As achegas nivosas quedan agachadas polo gran volume das precipitacións. De tódolos xeitos, 
xan iro amosa certa retención de carácter nival e abril, con case un tercio maior da unidade, pode 
indi a-las achegas do desxeo. 

Factor Neve.- De acordo coa fórmula que ternos presentada (cunea do Bibei), os datos da 
un a do Lor son: 

= 14 3 3 / e 1,652 m3x 373 km2 = 139=19 44} 
¡ ' m x 452 8 hm3 ' ' 

' = 118 
' 

P.= 113,6 1 / m2 x 373 km2 = 42372,8 = 16 34 
1 30 días x 86,4 seg. 2592 ' 

O que equivale a un 15,2% a achega nival do mes de abril na cunea do Lor. 

Coeficiente de Irregularidade.- Para o período devandito presenta un máximo de 22,02 
m3/ s en 1979 e un mínimo de 7,88 m3/ s en 1989, o que dá un coeficiente de 2,79, o que representa 
unha irregularidade interanual moi moderada. 

Cheas.- O máximo caudal real alcanzouse en outubro de 1987 con 199,5 m3/s, co que, 
aplicando o coeficiente de Fardé ternos: 

199,5 

'1 373 
= 10,33 

o que significa unha gran moderación das cheas . 

A partir da desembocadura do Lor, o Sil entra nunha morfoloxía fortemente contrastada; as 
superficies achairadas da marxe esquerda e as chairas da depresión de Lemos acentúan máis o 
formidable encaixamento do río que aínda garda algunhas das máis puras paisaxes xeográficas 
qu serviron de acougo ós vellos mosteiros da Ribeira Sacra. 

Nest tramo acoden á chamada do Sil varios ríos, dos que destacámo-lo río Cabe pola dereita. 

O CABE dr na unha cunea de 737 km2, que está formada pola gran depresión tectónica de 
L mo , d fondo chan, sobre os 300/ 400 m. Un nivel de aplanamento de 600 m , pertencente á 
hamada u p rfici de Chantada, abrangue polo leste e polo sur a chaira central. Dende os bordos 

d un a outro nivel do 700 m fai o tránsito ó nivel de cumios da Serra do Oribio. 
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Neste perfil podemos sinalar tres tramos: o primeiro dende as fontes ata os 700 m conforte pendente do 8,6%; o segundo ata 
o nivel dos 400 m con pendente de 2,3% e o tramo final , no que o río , a pesar de terse abrigado, por antecedencia, a traballar 
unha fonda gorxa, non acada máis do 0,6% posiblemente gracias á lentitude con que se desenvolveu o proceso de erguemento. 

A depresión está formada, fundamentalmente, por terreos xistosos e areíscos menos no SO, 
onde predomina o granito. 

Este feito explica a facilidade de flexionamento do chan, que se transformou nunha cunea de 
recepción dos materiais detríticos que, segundo Casanova Otero, 1987, poden alcanzar ata uns 100 
m de arxilas roxas. Por riba <lestes materiais acumuláronse pedimentos (rañas) e, sobre deles, as 
achegas fluviais do Cuaternario formaron glacis de bancais. 

Sobre esta cunea gravita un clima de especiais características. A temperatura media é de 14º; 
pero a amplitude anual alcanza os 15º, con variacións absolutas de -7º en xaneiro e 40º en agosto, 
que nos levan a pensar en matices de forte influencia mediterránea, tal como se reflicte nas 
asociacións vexetais. 

Por outra parte, as precipitacións son, a nivel galega, moi escasas: 933 mm en Bóveda; 822 en 
Monforte; 1.089 en Ferreira e 990 mm na Veiga. 

As choivas son, fundamentalmente, de outono-inverno cunha porcentaxe de 67, 7 a 72,8% nas 
devanditas estacións, e un forte descenso no verán que a penas alcanza o 10% do total anual. A 
seca de xuño a setembro é moi intensa e representa, segundo Díaz-Fierros, un dos déficits hídricos 
máis acusados de Galicia. 

Rede Fluvial- O Cabe nace a 960 m de altitude no monte de Loureiro, en Foilebar. Vértese 
na foxa de Lemos, que vai encher de sedimentos axudado por varios ríos, como o Mao, pola 
dereita, que pasa por Vilasouto, onde se represa no encaro <leste nome. 

O Plan de Regos do Val de Lemos, baseado no encaro de Vilasouto, trata de converter en 
regadío 4.700 ha por medio de tres canles principais. As transformacións- nos aproveitamentos 
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agrarios foron importantes, pero a falta dunha estructura agraria, especialmente unha necesaria e 
pri ritaria concentración parcelaria das terras do Val, non permitiu optimiza-los resultados. 

Pa ada a cidade de Monforte, o Cabe afúndese de máis en máis nunha forte gorxa anteceden
ª consecuencia do erguemento das terras de Sober e Pantón. 

Na desembocadura o Cabe ten unha lonxitude de 53 km, cun Índice de Sinuosidade de 1,46 
unha pendente media do 1,5% tal como se pode ver no perfil adxunto. 

Peritllonxitudinal 

Neste perfil podemos sinalar tres tramos: o primeiro dende as fontes ata os 700 m, conforte 
p ndente do 8,6%; o segundo ata o nivel dos 400 m, con pendente de 2,3%; e o tramo final, no que 
o río , a pesar de terse obrigado, por antecedencia, a traballar unha fonda gorxa, non alcanza máis 
do 0,6%, posiblemente gracias á lentitude con que se desenvolven os procesos de erguemento. 

Réxime.- Pola lectura de medidas de 1975 a 1990, o río Cabe achega un caudal absoluto de 
9,5 m3/s, o que representa un caudal específico de 12,8 l/s/ km2

, un dos máis pequenos da cunea 
Miñ -Sil. 

O Co ficiente de Desaugamento, estimando unha precipitación da cunea de 1.031 mm, é de: 

30.100 hm3 
X 100 = 

39 6
% 

759,8 ' 

Variaci6ns estacionais.- As augas altas van de decembro ata abril. O mes de maio mantense 
t l unid d , p ibl mente, máis ca polo desexo, polas achegas pluviométricas que dan, en 
ala t i ,,. n , un máximo secundario. A seca dáse en setembro cun índice 5 veces menor da 

unid d . 

Coeficiente de Irregularidade.- Nos 16 anos de observacións, presenta un máximo de 17 
m3/ n 1979 e un mínimo de 4,2 m3/ s, é dicir, un coeficiente de 4. 

Cheas.- No período devandito o máximo caudal alcanzouse en febreiro de 1978 cun cauda] 
d 240,9 m 3/ s, co que, segundo o coeficiente de Pardé ternos: 

240,9 

--J 737 
= 8,87 

Remata o Sil nos Peares cun percorrido por terras galegas de 123 km, cunha pendente media 
de 0,22% e unha sinuosidade de 1,68. 

Réxime.- Nos 36 anos do período 1955-1990 os datos de medidas dan un módulo absolut-> 
de 182,5 m 3/ s. 

Este caudal vai medrando, segundo Martínez-Conde et al., 1983, dende o seu nacente ata a 
de embocadura. Deste xeito, na entrada en Galicia ternos en Sobradelo un caudal de 16,3 m3/ s; en 

equeiros alcanza 132,9 m3/ s por ter recibido neste tramo o sistema do Bibei; en Santo Estevo 
172,6 m3/ e en San Pedro 182,5 m3/ s. 

O caudal específico é de 22,7 l/s/ km2
, que, ó penetrar en Galicia, ten os seguintes valores: 

bradelo 18,3 m3/ s; Sequeiros 21,4 m 3/ s; en Santo Estevo 24 m 3/ s. En San Pedro o decrecemento 
d "' b e ó d bilitamento de precipitacións na ampla cunea do Cabe. 

Coeficiente de Desaugamento.- Estimando, segundo Martínez Conde, et al. , 1990, unha 
pr ipita i ,,. n media da cunea de 1.360 mm, como a auga encanada polo Sil nun ano é de 5802,6 
Hm t m : 
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5.802,6 X 100 = 53 l % 
10.912 ' 

Variacións estacionais. - A análise dos coeficientes de caudal dá un período de a u gas altas 
de decembro ata abril, cun máximo en febreiro con máis do dobre da unidade modular; abril con 
1,44 parece reflectir unha participación nas augas do desxeo. Maio está moi preto da unidade e 
agosto baixa ata o 0,15, é dicir, seis veces e media menos do módulo. 

Coeficiente de Irregularidade.- No período devandito amosa unha moderada irregularidade, 
entre os 85,2 m3/ s do ano 1957 ata os 327,7 m3/ s do ano 1979 cun coeficiente de 3,84. 

Cheas.- O máximo caudal alcanzouse no mes de marzo de 1962, cun volume de 3.486 m3/ s, 
o que na escala de Pardé representa 

3.486 = 36 9 
-V 8.018 ' 

Aproveitamentos hidroeléctricos. - A cunea do Sil pola gran compartimentación do seu 
relevo; por unha climatoloxía xenerosa en precipitacións das altas montañas; por unha morfoloxía 
moi dinamizada que facilita os encaixamentos e as represas; é un país de grandes condicións para 
o aproveitamento dos cursos de auga. 

Dúas grandes empresas participan nestas tarefas industriais: Penosa e Iberduero. 

Penosa posúe as centrais de San Sebastián e Prada, na cunea do Bibei e as de Leboreiro e 
Edrada no Mao, que abastecen a central de Ribeira situada no propio Sil. 

Iberduero ten unha producción enerxética de 3.000 millóns de kW / h/ ano. Esta notable con
tribución hidroeléctrica repártese, polo menos, en 16 centrais, situadas no propio Sil e nos seus 
afluentes. Delas salientamos pola súa importancia a Presa de Santo Estevo, que é o aproveitamento 
de meirande capacidade de producción de todo o sistema Sil. A enerxía anual media é de 1.000 
millóns de kW / h. 

Aproveitamento Camba-Couso. Trátase dunha peza fundamental no sistema Bibei. É unha 
central hidroeléctrica e, asemade, unha gran reserva de auga que alimenta a tódalas centrais augas 
,. baixo. A producción de enerxía anual é de 168,8 millóns de kW/ h. 

Tramo Os Peares-A Frieira 

Este sector abrangue unha cunea de 2.490 km2
• Presenta unha forma moi maciza cun Índice 

de Alongamento de 0,82, é dicir, a maior compacidade de toda a cunea, e, ó mesmo tempo, unha 
notable disimetría pola presencia do val do Arnoia, que forma , pola esquerda, unha ampla cunea 
paralela ó colector principal. 

Clima e morfoloxía. - Toda a fosa tectónica ourensá se presenta como unha zona isóxera 
provocada por factores como a situación de fosa abrigada entre os relevos marxinais e, sobre todo, 
pola presencia da Dorsal Central que, formando unha pantalla ós ventos do oeste, deixa en certa 
sombra pluviométrica o val medio do Miño. O efecto Poehn déixase sentir dende a vertente do 
poñente, onde Pomelos de Montes, alcanza 2.862 mm e 11 º de temperatura media anual; e Ourense 
ou Velle a sotavento e nun val afundido non alcanzan os 800 mm de chuvia e pasan de 14º de 
temperatura media. A amplitude de temperatura é en Ourense e Velle de 14,7º e 14,3º, condiciona
da polos cálidos veráns de 21,7º e 22,6º respectivamente. Prieira, tamén na Ribeira do . Miño, 
alcanza 15,3º, pero ten menor amplitude e invemos máis momos (9º en xaneiro), por recibir máis 
de cheo as influencias oceánicas. 

As estacións asentadas nas superficies de erosión de ámbalas marxes da cunea, O Carballiño 
e Allariz, baixan a temperatura media anual a 11,1 º e 10,5º respectivamente. A amplitude é menor 
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ca nas ant riores (13,5º) debido á moderación dos veráns (± 18º en xullo), aínda que os invernas 
on fríos, reflectindo certa continentalidade, 5,1 º no Carballiño e ata 3º en Allariz no mes de 

xan iro. 

As precipitacións son escasas na maior parte da cunea. Ourense e Velle alcanzan 772 mm e 
792 mm; A Frieira, máis preto e máis aberta ós ventos atlánticos, ascende a 1.124 mm. As estacións 
marxinais do Carballiño e Allariz alcanzan 1.424 mm e 1.038 mm respectivamente. 

O carácter das chuvias, segundo Martínez Cortizas, 1991, é de moi seco en todo o ano para 
Ourense e Velle; moi seco na primavera e verán no resto da cunea, e invernas subhúmidos, secos 
ou subsecos para O Carballiño, Allariz e A Frieira, respectivamente. 

Morfoloxía. - Dende Os Peares ata a provincia de Pontevedra, o Miño encadra unha das 
comarcas máis fermosas e de maior personalidade xeográfica de Galicia: O Ribeiro. 

Todo este tramo é unha consecuencia -como ningún outro da cunea, ou cando menos con 
maior xusteza- da litoloxía e a tectónica. 

Dende o punto de vista da litoloxía, dous tipos de rochas reparten entre si o dominio da 
comarca (Pérez Albertí: Cunea do Ribeiro .. . ); as rochas metamórficas e os granitos e e granitoides. 
Ámbolos dous reparten entre si en bandas e case alternativamente esta zona do Miño, que o río 
atrav sa xpr ándoo en tramos de paisaxes ben diferenciadas. 

A ro has metamórficas están representadas por micaxistos de dúas micas e xistos micáceos 
n ámbala marxes do río . 

A ha graníticas formadas por granito de dúas micas representan o núcleo litolóxico máis 
, p la súa resistencia á erosión, abundarán no encaixamento do río, creando unha 
ntr stada. 

rí ,. fillo de tectónica. Toda a zona ata Ribadavia é unha fosa tectónica 
ncia de augas termais: Burgas de Ourense, Laias, Barbantes, etc ... 

m di P ,. r z Albertí, op. cit., eh poucos lugares se observa, como no Ribeiro, unha acomo
ión d rí á grandes "canles" ou fracturas que se realizaron no seu chan. O Miño ofrece un 

ur o zigzagu ante, cambiando constante e bruscamente a súa dirección S/ 0 pola N/ S ou N/ SO. 

Pero a tectónica ofrece resposta a outros tipos da paisaxe. Á grande fracturación únese unha 
fort diada ación, que creou pedregais , ás veces con formas espectaculares de erosión diferencia-· 
da, que orixinaron singulares paisaxes de "tors", chamados aquí "castelos,, como os de Arrabaldo e 
Canedo. 

Completa esta paisaxe fluvial a existencia de socalcos que teñen a súa orixe na variedade 
climática do Cuaternario. Pérez Albertí, op.cit. , considera, a diferencia das teses de Nonn, que o 
clima de Galicia sufriu unha variedade climática máis abondosa cá xurdida polas fases fundamentais 
das glaciacións, e considera que os diferentes niveis de bancais, glacis e depósitos glaciares e 
periglaciares semellan demostra-las súas teorías. 

En Ourense hai catro socalcos situados, segundo o citado autor, a 4-10 m, 20-26 m, 30-33 m e 
40-46 m. Todas elas de idade pleistocena, menos o baixo ou de asolagamento, que considera 
Holocena. 

Rede fluvial- Dende Os Peares ata Ourense o val atópase arrodeado pola superficie de 
Chantada, que se vai degradando sobre un bandeado de xistos e granitos nos que se incrusta o 
forte encaixamento do río, que aproveita no seu percorrido unha fractura NL/SO. 

Ata Ourense o Miño ten un percorrido de 18 km cunha maina pendente do 0,11%. O 
prov itam nto da fractura proporciónalle un curso cunha cativa sinuosidade do 0,9. 

O fluent son escasos e só merece salienta-lo río Bubal que nace na Serra Martiñá a 860 m 
ltitud . Ten un percorrido de 30 km e drena unha cunea de 92,5 km2

. 

Ach ga un audal absoluto de 1,5 m3/ s, que representa un caudal relativo de 16,2 I/ s/ km2
. 
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O Coeficiente de Desaugamento, estimando unha precipit3;ción na cunea de 1030 mm, é de 

48,0%. 

Pola esquerda témo-lo río Loña, que nace no monte da Moura a 800 m de altitude. É represado 
en Cachamuíña nun encoro que é o abastecemento de auga usual da cidade de Ourense. Bótase 
no Miño despois dun percorrido de 23 km. En Castadón, despois de drenar unha cunea de 129 ,8 
km2, leva un caudal de 1,84 m3/ s, o que supón un caudal relativo de 14,1 I/s/ km2

. 

O Coeficiente de Desaugamento, supondo unha precipitación na cunea de 944 mm, é de 
47,8%. 

Réxime do Miño en Ourense 

Sobre datos de 34 anos, 0950-1984), o Miño ten un caudal de 278,4 m3/ s, o que lle outorga un 
caudal relativo de 21,5 l/s/ km2

. 

Este caudal supón unha certa diminución con respecto ó Miño nos Peares (na súa unión co 
Sil) . Coidamos que esta mingua de caudal pode atribuírse ás seguintes consideracións: en primeiro 
lugar á notable baixa pluviométrica <leste tramo, que non está compensada coa existencia de 
altitudes montañosas. Ademais isto tradúcese pola falta de afluentes importantes, de pouco caudal 
e sometidos a fortes influencias da E.T.P; por outra pa1te o río percorre unha zona moi fracturada 
e fortemente diaclasada e, aínda que descoñecemos traballos de investigación con respecto a isto, 
pódese supor algunha perda por fisuración nos fondos do substrato rochoso. 

Variacións estacionais.- A lectura dos coeficientes sinala dúas etapas: unha de decembro 
ata abril superior á unidade modular. Abril, 1,27, o que parece indica-lo retraso das augas de 
escorrentía subsuperficiais a favor das numerosas crebas ou fisuras da zona. 

As augas baixas de maio a novembro alcanzan en agosto un 0,30% do valor modular. 

Coeficiente de Irregularidade.- Para un período de 41 anos (1943-1984) ternos un mínimo 
de 98 m3/ s en 1949 e un máximo de 563 m3/ s en 1966, do que resulta un coeficiente de 5,7, o máis 
alto do curso do Miño. 

Cbeas.- No período de 1943-1984, o máximo caudal real deuse o 27 decembro de 1959 cun 
volume de 5.700 m3/ s, o que segundo o coeficiente de Pardé: 

5.700 = 50 11 
~ 12.938 ' 

Rede fluvial- Dende Ourense o Miño recibe pola dereita o río Barbantiño, que nace ó pé da 
Maxariza a 600 m de altitude. Aproveita unha fractura NNL/SSO e bótase no Miño despois de 24 
km de percorrido. 

Drena unha cunea de 173,4 km2 e achega un caudal de 3,4 m3/ s, o que fai un caudal relativo 
de 19,5 l/s/ km2

. Estimando unha precipitación na cunea de 1.138 mm, o Coeficiente de Desaugamento 
é: 

10.793 hm3 = 54 4% 
1,138 X 174,3 ' 

Pola esquerda desemboca no Miño o río Barbaña, que nace nos bordos da depresión de 
Maceda e, despois dun curso de 22,5 km, bótase no Miño cun caudal de 0,59 m3/ s, drenando unha 
cunea de 65,7 km2

, o que supón un caudal relativo de 9 l/s/ km2
, que testemuña o carácter isóxero 

da zona. Calculando unha precipitación de 763,7 mm, o Coeficiente de Desaugamento é de 37,3%. 

Augas abaixo, por Castrelo de Miño volve aparece-lo granito e o río encáixase dabondo, o 
que permitiu a formación do encoro de Castrelo. Pouco despois o Miño recibe, pola dereita, un 
dos máis importantes afluentes: o Avia. -
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Nace en Ponte Avia, na Serrado Suído a 900 m de altitude. No seu primeiro andar, alimentado 
p r moitos aflu ntes que drenan o círculo de montes que o arrodean dende o Faro de Avión, 
uído , 1 steiro, O lrixo. O encaixamento do Avia nos niveis da penechaira provoca un curso 

tortuoso que " aproveitado para a formación do encaro de Alvarellos. A partir <leste punto recibe, 
pola esquerda , o seu máis importante afluente: o río Arenteiro , que nace na Pena de Francia ós 840 
m de altitude e que se bota no Avia despois dun curso de 33 km, achegando un caudal de 4,5 m3/ 
se drenando unha cunea de 185 km2

, o que supón un caudal relativo de 24 l/s/ km2
. 

Pasado o Arenteiro, o Avia entra nun tramo moi diferente: por unha parte, toma unha decidi
da dirección sur aproveitando unha fractura, e por outra parte, corre agora maino por unha ampla 
chaira aluvial que os homes colonizaron coas mellores videiras do país. 

O Avia verte no Miño despois de percorrer 36,7 km mm curso moi crebado que lle dá un 
Índice de Sinuosidade de 2,30, un dos maiores de Galicia, só superado nesta cunea polo Bibei. A 
cunea abrangue 673 km2 e achega un caudal de 18,5 m3/ s, o que representa un caudal relativo de 
27,4 l/s/ km2

. 

Variacións estacionais.- As augas altas van de decembro ata abril cun máximo en febreiro 
d dúas v e se media o módulo. Abril parece indicar algunha influencia do desxeo nas cabeceiras 

l.o Faro . É notable a estiaxe serodia de setembro cun coeficiente do 0,09, unha das máis baixas 
ntr os principais afluentes do Miño. 

O Co ficiente de Desaugamento, tendo en conta unha precipitación na cunea de 1.390 mm, 
,, d 62,5%. 

D nd st punto ata A Frieira os afluentes máis importantes son: o Arnoia e o Deva. 

rí Arn ia na na Serra de San Mame de sobre os 1. 300 m de altitude nunha serie de rego·., 
: r Cin n n R b rd chao. Bótase na depresión de Maceda, que drena axudado polo Tioira. 

' tsa r llariz logo polas superficies achairadas de Cartelle e Celanova e, atraído polo fonda! 
1 Miño, salva, a cachóns, pendentes de máis do 2,5%. 

Bótase no Miño despois dun curso de 84,5 km, drenando unha cunea de 735 km2 e achegandc' 
un audal de 15,3 m3/ s, o que supón un caudal relativo de 20,2 l/s/ km2

. Para unha precipitació:n 
stimada en 1131,5 mm, o Coeficiente de Desaugamento alcanza o 56,6%. 

O río Deva nace a 1.000 m de altitude na Arrotea, parroquia de Bangueses, e bótase no Miño 
d spois dun curso de 20 km, drenando unha cunea de 132 km2 e achegando un caudal absoluto de 
2,5 m3/ s, o que supón 18,9 l/s/ km2

. Estimando unha precipitación na cunea de 1.072 mm, temo';; 
un Coeficiente de Desaugamento de 57,2%. 

Na Frieira témo-la última estación de medidas do río Miño. 

Réxime.- Os datos que posuímos abranguen de 1946-1984, é dicir, 35 anos, que dan ó Mifi. _1 

un caudal absoluto de 315,5 m3/ s, sete veces e media maior có Miño en Lugo e máis de tres veces 
o volume do Miño nos Peares. 

Para unha cunea de 15.165 km2
, o caudal relativo é de 20,8 l/s/ km2

. Estimando a precipitación 
da cunea ata A Frieira en 1.148,6 mm, témo-lo Coeficiente de Desaugamento: 

994.960 hm3 = 57 1 % 
1,148 X 15.165 ' 

Variacións estacionais. - Están, rexidas pola lei das precipitacións. Os coeficientes de cau
dal sinalan augas altas de decembro ata abril, cun máximo pico en febreiro de máis de <lúas veces 
a unidade modular. As augas baixas de maio a novembro acusan certa estiaxe, que no mes de 
ago to alcanzan un cuarto da unida de . 

Coeficiente de Irregularidade.- Para un período de 42 anos (1943-1984) ternos un máximo 
d 653 ,4 m3

/ n 1965 e un mínimo de 117 m3/ s en 1948, o que supón un coeficiente de 5,5. 
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Cheas.- No devandito período, 1943-1984, o máximo caudal real deuse o 27 de decembro de 
1959, cun caudal de 6.780 m3/ s; co que, aplicando o coeficiente de Pardé, ternos: 

6.780 m3 
/ s = 

55 0 
-'115.165 ' 

Tramo A Frieira - Mar 

A cunea, na parte galega <leste tramo, abrangue 1.162 km2 de forma moi compacta e un Índice 
de Alongamento de 0,50. O Miño percorre este tramo de 75,5 km de lonxitude cun camiñar 
maduro e maxestoso, como corresponde a unha das arterias fluviais máis caudalosas da Península. 
Presenta unha sinuosidade de 1,25 e unha pendente media de 0,06%. 

Características climáticas e morfolóxicas.- Ó inicia-lo Baixo Miño, o río entra mm tipo 
climático que podemos considerar como oceánico-húmido coa característica dunha aridez estival. 

As precipitacións son moi abondosas en toda a zona: A Frieira 1.124 mm; Mon~ao 1.122 mm; 
Ponteareas 1.485 mm; Guillarei 1.477 mm; A Guarda 1.315 mm; O Porriño 1.715 mm. A condicionante 
de altitude ten moita importancia e así o monte Aloia alcanza 1.930 mm e A Cañiza 2.377 mm e nas 
cabeceiras do Tea pode alcanza-los 2.500 mm. A choiva é fundamentalmente de inverno en tódalas 
estacións, dende o 36% na Cañiza ó 41 o/o na Frieira; o verán amosa unha forte depresión pluviométrica 
con valores que van do 7% na Guarda e Mon~ao ata o 11 o/o na Frieira. Por outra parte, o aumento 
de insolación e as altas temperaturas medias anuais das estacións a carón do río (menos A Cañiza) 
van de 14º a 15º; con altas medias no mes de xullo de 20º a 23º, o que condiciona o desencadeamento 
dunha forte E.T.P. que se traduce por unha seca estival cun déficit de precipitacións de 2 a 3 meses 
.: un déficit hídrico de 200-300 mm anuais (Díaz-Fierros, 1971). 

Morfoloxía.- Toda a zona está fundamentalmente asentada no granito de dúas micas, no que 
.;e intercalan áreas de granodiorita, como o Manchón de Ponteareas a Mon~ao, ou algunha banda 
de rochas metamórficas, como o corredor do complexo xistoso de Vigo a Tui. Pero a forte actividade 
tectónica é a que dá o cariz da paisaxe xeográfi.ca. 

O tramo final ofrécesenos maduro, maxestoso e amplo, e esta amplitude de horizontes débese 
a unha dobre combinación: por unha parte a unha gran fractura NL/SO pola que corre o Miño, e, 
por outra parte, á serie de vales perpendiculares, nesta ribeira chamada dos "cinco ríos,,: Deva, 
Termes, Tea, Louro e Tamuxe, e que, seguindo liñas de fracturas tardohercínicas de disposición 
ortogonal ó Miño, proporcionan unha imaxe de vasteza, ampliando esplendidamente os seus 
11orizontes. 

En efecto, segundo o Mapa Xeolóxico, 1981, Tui e Salvaterra, a finais do Terciario producíronse 
movementos isostáticos de ascenso e descenso de orixe distensiva; estes movementos forzaron a 
compartimentación en bloque e a formación de fosas tectónicas de pequena extensión que se 
cubriron de depósitos sedimentarios, orixinando o fondo chan das fosas. 

No Cuaternario desenvolvéronse ciclos morfoxenéticos relacionados con movementos eustáticos 
e, sobre todo, unha gran variedade climática orixinando rasas costeiras e depósitos de bancais que 
no Baixo Miño chegan a sete e están relacionadas con cambios no nivel de base. 

Rede.fluvial- Dende A Frieira salientámo-los seguintes afluentes: 

O Ribadil, pola dereita, que nace no alto do Carqueixal a 560 m de altitude , e que , despois de 
12 km de percorrido, bótase no Miño por Sta. María da Ribeira. 

O río Deva, que é o primeiro dos afluentes que dan nome á comarca, nace no Teso do Deva 
ª 800 m de altitude. Corre a favor dunha fractura N/ S e ó sur da Cañiza salva con certa brusquidade 
0 nivel dos 500 m en fortes ramplas do 18% de pendente. Drena unha cunea de 92,3 km2 e bátase 
no Miño despois de 21 km de percorrido. 
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Réxime.- Para a estación de medidas nº 161 do río Deva ternos uns 43 anos de medicións, de 
1940 a 1983. A lectura dos mesmos dános un caudal absoluto de 3,70 m3/ s, ó que corresponde un 
audal sp cífico de 40 l/s/ km2

. 

Variacións estacionais.- Son bastante acusadas . As augas altas van de decembro ata abril; 
maio cos seus 0,95, parece indicar posibles achegas nivais dos cumios do Faro de Avión. A seca 
estival r trásase a setembro, cun índice dos máis baixos de Galicia. 

Coeficiente de Irregularidade.- No devandito período ternos un máximo de 7,0 m3/ s en 
1976 e un mínimo de 1,79 m3/ s en 1948, o que dá un coeficiente de 3,92. 

Coeficiente de Desaugamento. - Estimando unha precipitación na cunea de 1.806 mm, ternos: 

11.675 = 70% 
16.669 

Augas abaixo ábrese o val de Ribarteme, percorrido polo río Termes, que nace no Chan de 
Rei a 860 m de altitude e bótase no Miño despois dun percorrido de 1 O km. 

A partir de Salvaterra, o Miño anchea e aparecen as formacións de depósitos fluviais como as 
illas de Fillaboa, que quedan na parte de Galicia. Neste punto recibe o río Tea. 

O Tea ,. , pola lonxitude, pola cunea e polo caudal absoluto, o afluente máis importante do 
Baixo Miño: 

Nac n dúas ramas: unha no Faro de Avión, a 940 m, e outra recolle augas a 900 m no sur do 
uíd . Baixa n anado ata o Val de Mondariz, atravesado por unha fractura e testemuñando a súa 
ri t t ,. ni a oa urx ncias das augas de Gándara, Troncoso e Fonte de Val. 

abaix T a cambia de súpeto cara ó sur, aproveitando unhas das vellas fracturas N/ 
,. p ,. P nt ar as e bótase no Miño formando un val enchido polos propios aluvións e 

!matado por catro bancais fluviais , hoxe colonizados polos afamados viños do Condado. 

A súa cunea abrangue 411 km2 e un Índice de Alongamento de 0,45; toda ela articulada por 
un río d 50,1 km de lonxitude e un Índice de Sinuosidade de 1,51. 

Réxime.- Sobre os datos de medidas de 1970-1984 ternos un caudal absoluto de 17,5 m3/s, ,:-; 
qu supón un caudal específico de 61,1 l/s/ km2

. 

Variacións estacionais. - Os coeficientes de caudal do devandito período dan augas alt;:;.>. 
de decembro ata marzo. As augas baixas dan no mes de agosto o mínimo, con sete veces e medh1 
menos do caudal modular. 

Coeficiente de Irregularidade. - Nos 15 anos de medidas ternos un mínimo con 7, 1 m3 
/ s e:-i 

1978 e un máximo de 35,7 m3/ s, o que representa un Coeficiente de Irregularidade de 5,0. 

En Tui témo-lo segundo importante afluente <leste tramo: o río Louro, que nace sobre os 400 
m de altitude nas ladeiras da Serra (621 m). Bótase no fondal da Depresión Meridiana, arranxando 
unha comarca de gran singularidade xeográfica: A Louriña, asentada sobre bandas de xistos e 

pecialmente granodioritas de tons rosados que dan lugar ó chamado «Granito rosa do Porriño,,, 
orixe dunha explotación industrial que traspasa as fronteiras de Galicia. 

O río atrav sa a superficie achairada vilafranquense de Budiño, que dá lugar a áreas asolagadas 
qu orixinaron a Gándaras. Estas gándaras son zonas de difícil drenaxe pola planitude do fondo 
do val e o carácter arxiloso das terras e que lle dan unha facies lacustre que aínda hoxe testemuñan 
pequenas lagoas (Souto González). 

O Louro drena unha cunea de 153 km2
, cun Índice de Alongamento de 0,49 e bótase no Miño 

d poi dun p rcorrido de 28 km cun Índice de Sinuosidade de 1, 14, un dos máis pequenos de 
ali ia . 
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Variacións estacionais.- Os coeficientes de caudal sinalan augas altas de decembro ata 
abril, cun pico en febreiro de máis de dúas veces e media a unidade modular, que contrasta coa 
baixa de agosto de O, 11. 

Coeficiente de Irregularidade.- Reflicte os efectos desta variabilidade estacional; así ternos 
un máximo de 20,8 m3/ s en 1978 e un mínimo de 2,3 m3/ s en 1975, é dicir, un coeficiente de 9,0, 
quizais o máis alto de Galicia. 

Dende Tui o Miño vai abrindo a canle nun camiñar paseniño que o obriga a un labor de 
sedimentación e formación de illas areosas. 

Os afluentes son de pequena entidade. O máis importante é o río Tamuxe ou Carballo. Nace 
a 320 m de altitude na ladeira de Pedrada. Drena unha cunea de 76 km2 despois dun percorrido de 
15 km. Achega un caudal de 2,24 m3/s, o que representa uns 29,4 l/s/ km2

• 

Estimando unha precipitación da cunea de 1.501 mm, o Coeficiente de Desaugamento é de 
62, 1%. 

Así remata o seu vagar, solemne e cósmico, o grande río de Galicia despois dun percorrido de 
307,5 km, cunha pendente media do 0,22%. A súa cunea, duns 17.026 km2

, drena máis do 40% da 
fexión galega, organizando e articulando comarcas naturais de gran personalidade xeográfica. 

A falta dunha estación de medidas na desembocadura impídenos coñece-lo comportamento 
hídrico e o definitivo volume de caudal no Atlántico. 

Baseados na fórmula da Confederación Hidrográfica do Norte: 

Q= Q A Frie ira + 6,5 . QTea 

parécenos moi axustado engadir a esta fórmula a relación das precipitacións entre a alta 
cunea do Tea e o resto do Baixo Miño; xa que logo ternos: 

= .. + X X + = Q Q Q (
Area Miño Precip. Miño 

1 
) 

A Fneira Tea Area Tea Precip. Tea 

Q = 315,5 m3 / s + 17,5 x 6,5 x l,58 + 1 = 419 8 m3 / s 
2 07 ' ' 

' 

O que sitúa o noso río, polo caudal absoluto, entre as grandes arterias peninsulares. 

Este caudal absoluto representa para toda a cunea do Miño-Sil un caudal específico de 24,61/ 
::/km2

. 

O Coeficiente de Desaugamento, calculando unha precipitación total da cunea de 1.353 mm, 
l / ,-i<J.nos: 

1.323.800 hm3 = 57 4% 
23 .036,1 Prec. x cunea ' 

Por todo o devandito, o río Miño resume nunha espléndida síntese boa parte dos condicionantes 
xeográficos da rexión galega. 

En xeral, o curso do Miño, fermoso de seu, ofrécenos ó longo do seu percorrido unha ricaz 
ca liclade de paisaxes condicionada polos seguintes factores: 

- Por unha morfoloxía contrastada, na que alternan, a cotío, as grandes superficies de ero
si?n, os perfís senís das infindas chairas que, de súpeto, cambian nunha dinámica de bloques 
afundiclos ou ergueitos que dan unhas paisaxes de anovada xuventude . 
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- Por un clima oceánico moi matizado por riscos de continentalidade, e marcadas influencias 
m diterráneas que deixarán a súa pegada nas variacións estacionais. 

- Polo seu caudal absoluto e específico, como bo representante dos ríos Atlánticos. 

- Polar lativa regularidade do seu réxime. 

- Pola súa alimentación , fundamentalmente pluvial, aínda que con achegas níveas de monta-
ña nalgúns dos seus afluentes. 

Por todo isto, o Miño é unha magnífica e senlleira vea fluvial que amosa e resume as contras
tadas características xeográficas da terra galega. 

Compréndese por estas razóns, así como pola vida e riqueza que deu ós seus ribeiráns , que, 
na conciencia popular e nas obras de escritores e poetas se lle chame, con admiración e respecto, 
"º Pai Miño». 

RÍO LIMIA 

A Cunea do Limia abrangue 1.328,8 km2 de forma alongada e lixeiramente asimétrica pola 
pr ncia da cunea do río Salas na man esquerda, e cunha proporción de anchura-lonxitude de 
1,96 qu , gundo o Índice de Alongamento, representa 0,58. Toda ela organizada e drenada polo 
rí d 75 km de lonxitude, cunha pendente media de 0,90% e un Coeficiente de Sinuosidade de 
1,27. 

Perf'tl lonxitudinal 

imi m a atr tramos: o primeiro dende as nacentes ata os 700 m, cunha pendente do 
un di orr polas amplas chairas de Antela e a Veiga cunha maina pendente do 0,4%; 

ir alva unha forte pendente do 7% a caída ata o fondal das fracturas. A favor destas 
fr tura camiñará ata os confíns do territorio galego cun 0,5% de pendente. 

Características climáticas e morfolóxicas. - O clima acusa certa continentalidade polo 
afa tam nto do mar e a relativa altitude media da cunea e , por outra parte, presenta unha ce1ta 
mediterraneización propia da Galicia do Sur. 

En xeral distínguense as diferencias das que deron en chamarse a Baixa e a Alta Limia. 

As temperaturas medias anuais son moderadas na Baixa Limia con máis de 13º, pero tan só 
10,6° en Xinzo. O contraste interanual é forte en toda a cunea, cunha oscilación térmica ó redor 
dos 14º. 

As precipitacións sinalan tamén grandes diferencias entre ámbalas zonas. A Limia Baixa, ben 
orientada cara ó SO e arrodeada de altos cumios, ten precipitacións abundantes de arredor dos 
1.400 mm. Pola contra, a Limia Alta, presenta unha certa depresión pluviométrica de arredor de 
867 mm. 

A variabilidade interanual é moi acusada, con invernas de abundantes chuvias e veráns moi 
ecos, con a penas o 10% da chuvia anual, que provoca un déficit hídrico de 300-400 mm na parte 

alta e de 200-300 mm na Baixa Limia. 

De tódolos xeitos , a aridez está moi condicionada polo tipo de solos. O carácter areoso dos 
han , de pouca capacidade de retención das augas, é a razón da falta de acuíferos na zona. 

Na mesma Lagoa de Antela as sondaxes do I.N.C. deron resultados moi negativos, polo que 
autore do Mapa Xeolóxico, 1974, Xinzo de Limia, consideran tamén que a explicación está na 

ot tan levada da Antela en relación coas cuneas veciñas. A auga de chuvia atravesa as áreas e 
la polo ubstrato granítico fendido, pasando, xa que logo, ás depresións veciñas de nivel de 
mái baixo. 
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O Limia amosa catro tramos: o primeiro, dende as nacentes ata os 700 m , cunha pendente do 4%; o segundo discorre polas 
amplas chairas de Antela e a Veiga cunha maina pendente do 0,4%; o terceiro salva cunha forte pendente do 7% a caída ata 
o fondal das fracturas. A favor destas fracturas camiñará ata os confíns do territorio galego cun 0,5% de pendente. 

Morfoloxía.- A cunea do Limia está enmarcada pola presencia do gran macizo granítico de 
Allariz, no que predominan os granitos de <lúas micas, que se estenden polo NL e sur das cabeceiras 
do río. Na cunea do Salas e na parte final do Limia predominan as granodioritas biotíticas atrave
sadas por diques de seixo e entrámbalas <lúas formacións sitúase unha zona de migmatización moi 
heteroxénea e na que predominan as nebulitas. -

Pero a nota máis sobresaínte desta cunea é a presencia da gran Depresión tectónica da Alta 
Limia; pero os autores do Mapa Xeolóxico (folla 264) consideran que non se pode dar proba 
definitiva da orixe tectónica, aínda que os indicios do bordo SL apuntan a iso. Aquí a escarpa pode 
coincidir cunha fractura , pero non así no bordo N, polo que, din, haberá que pensar en mecanis
mos complexos de fractura e flexión. 

Rede fluvial- O río Limia fórmase á altura de Sarreaus de varios regos dos que ternos por 
principal o río do Freixo, que nace a 940 m de altitude no Talariño. Dende os 600 m corre maino 
pala achaiada depresión que se prolonga polos amplos chans da Veiga, que posiblemente forma
ron parte do gran lago cuaternario de Antela, hoxe nos últimos momentos do seu exorreísmo: 

O principal afluente é o río Salas, que forma , pola esquerda, unha cunea paralela á do río 
Limia. 

O Salas nace de varios regos que drenan parte das serras de Larouco e Xurés , dos que.a rama 
principal é o río Castelo, que nace a 1120 m de altitude. Bátase nunha especie de corredor ou 
depresión favorecida por unha fractura LNL/OSO e alcanza o río Limia despois de 35 km de 
percorrido, cunha pendente media de 2,31 % e un Índice de Sinuosidade de 1,27. 

Por último, é de interese salienta-la afluencia, pola esquerda, do río Caldo, que nace na Serra 
da Cruz de Piñeiro a 800 m de altitude , aproveita unha gran falla de dirección NNL/SSO que 
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t st muña a orixe tectónica coa surxencia de augas termais que se atopan na mesma canle do río 
qu non só lle dan o nome, senón que teñen moita sona na comarca polas propiedades medicinais. 

Réxime .- O caudal absoluto estimado no tramo galego é de 28,0 m3/ s, o que supón un 
caudal relativo de 21 ,1 l/s/km2

• 

Os coeficientes de caudal sinalan augas altas, de decembro ata abril, cunha máxima en febreiro 
de 2,72 e unha marcada estiaxe que se atrasa a setembro, de 0,09, feito que sinala o matiz conti
nental da cunea cun forre contraste das estacións. 

O Coeficiente de Desaugamento estimando unha precipitación na cunea de 1.146 mm é de: 

88.300 hm3 = 57 9% 
1.522,8 Prec. x cunea ' 

RIO TÁMEGA 

Abrangue unha cunea de 624 km2 relativamente compacta e que ten un Índice de Alongamento 
d 0,55 . 

Trátas dunha cunea formada , fundamentalmente , por unha depresión de carácter tectónico 
qu continúa por Chaves (Portugal) e con fondo sobre os 400 m; asentada sobre un rochedo 
h t r x "n no que predominan os materiais metamórficos por todo o leste e norte da cunea, coa 

s unánime de xistos , lousas, pelitas; na banda occidental o predominio é dos granitos 

st · nvólvese un relevo no que, seguindo a Torres Luna e col. ternos: 1 º o 
val u rt de areas e arxilas, sobre os 400 m; 2° superficies a ámbolos lados do val 

600/ 500 m; 3º outras superficies a 800/ 900 m que entran en contacto inmediato coas 
rra d r bordo. 

O fondo t crónico do val está percorrido por grandes fallas, testemuñadas polo xurdimento 
da auga t rmais, que orixinaron os balnearios de Sousas, Cabreiroá, Fontenova ... e unha indus
tri de embotellamento de augas que sobresae os límites da rexión. 

Non ternos no val estación meteorolóxica ningunha para caracteriza-lo clima. A estación de 
Castelo da Pena, a 740 m de altitude no bordo oriental da cunea, sinala unha precipitación de 819 
mm, da que o 65% é de outono-inverno; o verán chega ó 13%. O carácter da precipitación, 
segundo Martínez Cortizas, 1991 , é de moi seca en tódalas estacións. 

Estas cifras terán que ser, no fondo do val, dunha aridez máis acusada. Así, segundo Álvarez 
Rodríguez, a temperatura media anual é moma, con 11 ,9º, pero a amplitude térmica con 13,5º 
denota unha influencia mediterránea con 683 mm e tan só 87 días de chuvia ó ano. 

Rede fluvial- Nace o Támega na caída leste do Talariño a 970 m de altitude. O seu curso 
presenta dous tramos ben diferenciados: o primeiro dende o nacemento ata os 550 m de altitude, 
que baixa encanado e salvando unha pendente media de 6,8%; o segundo tramo ábrese polas 
veigas de Laza, e logo camiña por riba dos propios aluvións nun perfil de maina pendente que 
chega ó 0,44%. 

O mái alientable afluente é, pola dereita , o Búbal ou Vilaza que drena unha extensa zona da 
rra d Larouco , axudado polo río Alvarellos . 

O Támega ten unha lonxitude, en terras de Galicia, de 51 km e un Índice de Sinuosidade de 
1 33· pr nta unha pendente media de 1,19%, na que se aprecian ben as zonas montesías do alto 
tr mo río nil da depresión, segundo pode verse no perfil adxunto. 
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Dous tramos se sinalan con nitidez neste perfil: o primeiro, dende o nacemento ata os 560 m, presenta unha pendente media 
do 6,8%. No segundo o río , aberro polas veigas de Laza, vai camiñar por riba dos propios aluvións nun perfil de maina 
pendente , que acada o 0,44%. 

Perfil lonxitudinal 

Sinálanse con nitidez dous tramos neste perfil: o primefro, dende o nacemento ata os 560 m , 
presenta unha pendente media do 6,8%. No segundo o río, aberto polas veigas de Laza, vai 
camiñar por riba dos propios aluvións nun perfil de maina pendente, que alcanza o 0,44%. 

O caudal absoluto alcanza os 10,33 m3/ s, que corresponden a un caudal relativo de 16,5 l/s/ 
km2

• 

O Coeficiente de Desaugamento, tendo en conta unha precipitación media da cunea de 
l .017,8 mm, é de: 

32576 = 51 3o/c 
634,6 ' o 
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RÍO Xan. 

NAVIA 
G randas de Salime 92,6 
Desembocadura 127,9 

EO 
A Pontenova 28,7 
Desembocadura 44,2 

MAMA 6,8 

OURO 
Sa n Acisdo 7,7 

LANDRO 
San Pedro 11 ,3 

SOR 
Ribe iras do Sor 10,0 

MERA 
Sa nta María 10,9 

RIO GRANDE 
Sa n Sadurniño 7,1 

EUME 
A ap la 20,9 
En ro 95,4 

MAN E 
Trixoa 17,1 

MER 
·la 1 ' 1111l r 12,1 

ANLL NS 21 ,0 

TAMBRE 
P rt Mo uro 78,7 

n . Barrié 98,3 

LLA 
Santiso 30,9 
Pontevea 109,3 

FURELOS 12,4 

DEZA 
Ponte Cira 38,8 

UMIA 17,8 

LEREZ 30,0 

OITAVEN 23,4 

MIÑO 
Lugo 86,1 
Os Peares 186,0 

LADRA 44,7 

NE IRA 33,0 

IL 
San Pedro 344,7 

BIBEI 76,5 

LOR 24,0 

CABE 14,6 

MIÑO 
Our nse 484,4 
Fri ira 532,5 

AVIA 35,6 

DE A 7,5 

TEA 33,6 

LO R 15,9 

LIMIA 62,4 

APÉNDICE 1 

CAUDAL ABSOLUTO DOS RÍOS GALEGOS (m3/seg) 

Medidas mensuais e anuais 

Feb. Mar. Abr. M ai. Xuñ . Xull. Ago. Sep . Oct. 

120,1 76,7 62,7 54,8 29,1 12,8 6,8 5,1 15,8 
155,7 103,3 85,0 66,8 37,7 18,0 14,5 14,8 25 ,6 

31,3 21 ,3 19,0 15,3 10,1 7,1 4,6 3,6 6,6 
50,8 38,7 32,5 22 ,8 16,1 11 ,5 8,7 7,6 8,9 

8,2 5,7 4,4 4,2 3,5 2,8 2,2 2,1 2,9 

9,5 6,9 5,2 4,5 3,2 2,0 1,4 1,6 2,6 

13,9 9,5 8,7 7,2 5,0 3,9 3,3 3,1 4,5 

10,6 7,7 5,7 4,5 2,7 1,7 1,0 0,9 2,7 

12,9 6,7 4,3 3,3 2,2 1,6 0,7 0,7 1,9 

8,6 5,2 3,4 2,5 1,8 1,1 0,7 0,7 1,7 

22,3 13,4 6,1 3,8 3,2 1,9 1,8 3,0 8,7 
84,0 75,0 53,7 40,2 25,2 15,7 11 ,5 16,8 23 ,8 

25,1 14,9 9,6 7,2 4,7 2,6 1,8 1,4 3,8 

21,2 13,4 6,2 4,8 3,0 2,2 1,5 1,2 2,3 

22,8 16,3 10,6 9,0 5,9 3,9 2,6 2,5 4,8 

88,8 67,1 47,0 28,2 18,2 9,5 6,5 7,1 13,4 
114,6 88,3 66,4 41,5 26,0 13,3 8,0 9,4 22,8 

40,1 26,2 17,5 11 ,9 7,2 4,1 2,2 1,8 7,5 
147,8 135,1 89,8 45 ,8 37,4 19,3 9,5 9,2 26,8 

14,6 9,5 5,3 4,1 2,0 1,1 0,8 0,9 4,5 

44,8 28,4 21,0 13,2 7,3 4,1 2,1 2,8 9,2 

25 ,5 12,0 8,0 7,2 4,6 3,3 1,7 1,8 5,1 

44,5 19,1 10,8 10,1 6,9 4,6 2,2 1,8 8,6 

29,4 15,6 7,8 6,5 4,3 1,9 1,0 1,3 6,6 

92,5 70,3 49,1 32,1 19,5 9,7 7,0 9,1 15 ,4 
213,0 177,0 129,9 75,5 58,3 37,4 31 ,1 35,7 48 ,4 

50,9 34,5 25,1 14,9 9,0 3,8 2,3 3,2 8,8 

42,3 29,8 24,5 18,5 12,1 6,9 4,4 3,4 4,1 

425,8 317,6 260,3 182,9 102,8 41 ,5 21 ,0 26,9 74,1 

88,4 73,9 56,6 40,8 21,5 8,2 3,5 4,9 16,9 

34,1 20,3 18,9 13,4 8,7 4,6 2,7 2,4 7,4 

23,2 15,6 12,9 9,0 5,6 3,1 2,2 1,8 4,8 

574,4 472,3 356,3 273,3 168,9 117,0 84,9 93,2 132,8 
663,5 553,0 428,7 261,1 185,2 117,1 81,2 89,5 134,7 

49,0 34,2 22,2 15,7 8,6 3,7 2,0 1,8 4,7 

8,4 6,1 4,0 3,5 1,6 0,7 0,3 0,3 1,3 

44,6 24,3 16,9 15,5 9,2 4,4 2,4 2,6 10,8 

21 ,5 14,7 11 ,3 6,2 4,6 1,5 0,9 1,1 5,3 

76,3 52,8 36,0 23,1 11 ,9 5,5 3,3 2,7 5,6 

Río Ba1;a F. .; Rodrígu z Lestegá , F.R. 1992 
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Nov . Dec. Ano 

34,8 76,4 48,58 
60,1 104,3 67,29 

17,6 23,8 15,185 
18,2 34,9 24,44 

3,5 6,3 4,375 

3,5 6,4 4,52 

6,2 13,0 7,45 

4,5 8,8 5,035 

5,0 10,8 5,04 

3,0 5,7 3,44 

18,5 16,9 9,97 
57,2 82,5 48,25 

7,2 13,7 9,01 

4,9 7,6 6,6.:: 
-

6,7 13,8 9 .9~ 
--

34,6 61,2 38,30 
48,2 84,1 51,y·_ 

12,5 32,6 16,W 
57,4 110,5 66,c:,r_ 

6,5 14,5 6,}P 
-

15,3 37,5 18,6G 

5,6 14,8 8,9'5 

9,5 25 ,6 14,:)7 
-

8,2 21,0 10,6!1_ 

36,6 77,9 42,10 
85 ,1 145,4 102,üíl 

21,2 37,6 21 ,2 

11 ,9 24,6 17,8 

160,9 265,0 184,00 

34,9 70,0 41 ,20 

11 ,9 25,1 14,45 

6,7 15 ,3 9,50 

238,4 400,4 278,50 

280,0 465,2 315,50 

13,2 33,2 18,50 

3,5 7,0 3,7 

11,2 36,5 17,60 -

4,6 14,6 8,13 

17,5 43,1 28,00 



SUPERFICIE AFORADA (en Km2
) 

NAVIA Pontevea 2.291 

Gran das 1.766 DEZA 550 
Desembocadura 2.591 FURELOS 151 

EO UMIA 288 
A Pontenova 575 LEREZ 250 
Desembocadura 930 OITAVEN 177 
MASMA 145 MIÑO 

OURO 163 Lugo 2.303 
LANDRO 192 Os Peares 4.655 
SOR 169 LADRA 889 
MERA 102 NE IRA 831 
RIO GRANDE 108 SIL 7.982 
EUME BIBEI 1.560 
A Capela LOR 337 
En coro 402 CABE 737 
MANDEO 248 MIÑO 

MERO 277 O u rense 12.983 
ANLLÓNS 432 Frie ira 15.165 
TAMBRE AVIA 673 

1 

Portomouro 1.146 DEVA 92 
Ene. Barrié 1.364 TEA 286 

l_. 
ULLA LO URO 153 
Santiso 565 LIMIA 1.329 
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AS RÍAS 

FERNANDO FRAGA RODRÍGUEZ 





INTRODUCCIÓN 

A auga dos ríos finalmente vai desembocar ó mar. En Galicia, coa notable excepción do río 
Y1iño, o contacto da auga doce coa auga do mar adoita facerse a través de esteiros de característi
:··as moi especiais coñecidos como rías. A palabra «fía» está admitida internacionalmente e como tal 
i.";gura nos diccionarios de terminoloxía técnica, Baker et'al. (1966) que dan como exemplo tipo as 
:as galegas. Unha ría é un val fluvial profundo que posteriormente foi invadido polo mar. A orixe 

~.1as rías galegas foi amplamente estudiada tanto por investigadores galegas coma estranxeiros e 
\ridal Romaní (1984) fai un resumo moi claro sobre a evolución dos coñecementos neste tema. 

44 
N 

43 

42 

lQº 9º 8º 7º w 

Situación das principais rías galegas e a súa clasificación segundo Torre Enciso (1958) . (Fig. 1). 
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Torre Enciso 0958) fai unha clasificación tectónica das rías, Fig. 1. Esta, como se verá máis 
adiant , coincide plenamente coa clasificación hidrográfica que se podería facer das rías, porque 0 

u comportamento hidrográfico depende non só do caudal do río que achega auga doce e a 
amplitude da marea, senón tamén, e dun xeito moi especial, das dimensións, a súa proporción e 
forma da ría. 

Os esteiros en xeral poden ter un comportamento hidrográfico diferente uns doutros. Cameron 
e Pritchard 0963) e Bowden 0975) fan unha descrición dos diversos esteiros e clasifícanos en 
grupos desde o punto de vista dinámico. Esta clasificación non é moi ríxida, posto que se encontra 
unha gradación continua con tipos intermedios. As rías baixas galegas, segundo esta clasificación, 
están consideradas como esteiros parcialmente mesturados. Para ter unha idea máis precisa de cal 
é a súa situación dentro da clasificación xeral pártese dun esteiro que non está suxeito a movementos 
de marea e onde o vertido do río é nulo, a auga dentro do esteiro é uniforme e idéntica á auga 
costeira. Se hai unha achega polo río, a auga doce, por ser menos densa, monta e esténdese por 
riba da auga do mar e ámbalas capas están separadas por unha interfase moi neta. A capa inferi r 
de auga salgada faise máis delgada contra a cabeceira do esteiro a medida que este perde 
profundidade ata terminar en bordo fino; por isto se chama a este tipo "esteiro de cuña salina;, ou 
tipo A. S aumenta o caudal do río, o bordo da cuña retírase e faise máis difuso. Na interfase 
prodúc nse ondas internas e prodúcese unha mestura co paso de auga do mar á capa de auga 
d c , p ro a cuña salina permanece aínda coa mesma salinidade que a auga costeira e hai tan só 
un p queno transporte de auga profunda cara á cabeceira para compensa-la perda de sal. 

esteiro anterior está sometido á súa vez a un movemento de marea suficientemente 
, d x ito que a corrente de marea sexa superior á producida pola achega do río, daquda 

unha m stura vertical non só de auga salgada cara a arriba como no tipo A, ser.ón 
u a al bre uperficial cara a abaixo, denominando este tipo "esteiro parcialmente 

)) u tipo B. A circulación aquí é moito maior, sendo a entrada de auga profunda un.has 
z v maior có caudal do río. A auga profunda ten un gradiente de salinidade que dimü úe 
d a boca á cabeceira do esteiro, mentres que no tipo A era constante. O efecto de Coriolis xa 

mp za a sentirse neste tipo de esteiro. A separación entre a auga superficial que flúe car .. ó 
xterior e a profunda que penetra cara ó interior está lixeiramente inclinada e hai unha tender.j a 

a presentar menor salinidade superficial na marxe dereita. 
Con amplitudes de marea moi altas ou en esteiros moi amplos, a interfase entre auga dot .. e e 

algada desaparece e dá lugar ó "esteiro verticalmente homoxéneo» ou tipo Ce a circulación fr1se 
con saída de auga salobre pola dereita desde a superficie ó fondo e entrada de auga mariña ¡:.)la 
marxe esquerda. 

Finalmente, o caso e:A.rt:remo de mestura dáse no "esteiro de sección homoxénea» ou tipo D. 
Como se indicou anteriormente, as rías galegas pertencen ó tipo B, pero entre elas p ·de 

haber lixeiras diferencias . A amplitude de marea é sensiblemente igual en todas elas, pero o caudal 
do río que desemboca nelas e as súas dimensións son diferentes. Así, unha ría con pouca 
profundidade relativa ou cun río de baixo caudal ten unha lixeira tendencia ó tipo C; pola contra, 
cunha menor anchura tenderá ó tipo A. Tamén para unha mesma ría hai variacións estacionais 
debido á variación do caudal do río e tamén variacións quincenais pola variación da ampnitude da 
marea. En marea morta desprázase lixeiramente ó tipo A. Aínda tendo en conta estas pequenas 
matizacións, hai sempre en tódalas rías unha entrada de auga salgada polo fondo que vai diminuíndo 
a úa salinidade a medida que se acerca á cabeceira e unha saída de auga superficial que vai 
aumentando a súa salinidade cara á boca. 

D crición xerais das rías non só sobre a súa circulación, senón tamén sobre a achega de 
ale nutriente a esta, foron publicadas por Fraga e Margalef 0979) e Prego 0990). No cadro 1 

dan e a dimensiórÍs das principais rías e o caudal medio dos ríos que verten nelas as súas augas. 
A auga nas ría é unha mestura de auga mariña costeira subsuperficial e auga doce achegada 

p 1 río. Polo tanto, as súas propiedades dependen das características de cada unha destas e da 
ú pr porción na me tura. 
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CADRO 1 

lonxitude ancho fondo superficie volume caudal 

Ría Km Km m Km2 Kffi3 río m3/ s 

O Barqueiro 8 2,7 20 13 0,08 Sor 3 

Ortigueira 10 4,4* 15 11 0,08 Mera 2 

Ferrol 15 2,3 25 27 0,22 Xubia 3 

Betanzos 19 4,7 40 72 0,7-5 E u me 15 
Mande o 9 

A Coruña 6 3,7 30 24 0,24 Mero 3 

Corroe 6 4,9 36 27 0,38 Anllóns 4 

Camariñas 5 2,1 25 17 0,11 Porto 5 

Muros 18 8,2 50 125 2,74 Tambre 54 

Aro usa 25 4,7** 60 230 4,34 Ulla 93 
Umia 16 

Pontevedra 23 7,4** 59 145 3,45 Lérez 14,8 

Vigo 33 5,2** 60 176 3,12 Oitavén 13,6 
Lagares 3,4 

• límite entre Camariñas e Espasante. 
** boca sur. 

A AUGA MARIÑA 

A auga dunha ría está formada aproximadamente por un 98% de auga oceánica. Por tanto, as 
e; racterísticas da auga das rías dependen en maior medida das características da auga do mar. 

A auga do mar é unha disolución de sale~ na que predomina o sal común cun 78% dos sales 
v·'·ais. No cadro 2 dáse a relación dos principais ións que forman o conxunto de sales. No mesmo 
C""dro obsérvase que a suma <lestes ións xa é superior a 35. Isto débese a que o peso total de sales 
e : .. .,oltos coñecido como salinidade absoluta S A non coincide exactamente coa salinidade práctica 
'.:, que está definida en función da conductividade eléctrica. A súa relación é 

SA = 1,0049 . s 

En oceanografía úsase sempre a salinidade práctica tal como a define UNESCO (1979). 

Os ións expostos no cadro 2 coñécense tamén como ións conservativos e a súa concentración 
rtlativa fronte á salinidade é practicamente constante en toda a auga oceánica. Completamente 
di~tinto é o comportamento dos ións minoritarios, en especial os chamados sales nutrientes, (N0

3
-, 

PU4H-, Si (OH)4), que, aínda dentro da súa baixa concentración, teñen variacións moi grandes e 
delas depende a productividade biolóxica de cada tipo de auga. No cadro 3 danse os límites .entre 
os que oscilan as concentracións <lestes nutrientes na auga costeira de Galicia fronte ás rías a unha 
profundidade de 50 m ., que é a auga que penetra polo fondo no interior das rías . En consecuencia, 
ªconcentración de sales nutrientes no interior das rías depende do tipo de auga costeira que se 
encontre nese momento fronte á ría . 

A auga oceánica fronte ás costas de Galicia está formada por Auga Central Nor-Atlántica 
(~CNA) de características de salinidade e temperatura ben definidas . Esta forma unha capa de auga 
situada no intervalo de profundidade desde aproximadamente 100 m ata 600 m; o seu límite 
superior é variable, sendo máis superficial na costa oeste e máis profundo na norte. Enriba desta 

217 



capa e ata a superficie encóntrase a auga superficial, de características moi variables dependendo 
das condicións meteorolóxicas. No inverno, no mes de febreiro, a causa do intenso frío, prodúcese 
unha mestura vertical da auga superficial coa ACNA, dando unha auga homoxénea de caracterís
ticas definidas que dependen da profundidade da mestura. Na costa oeste a profundidade da 
mes tura é duns 60 m., mentres que no norte chega ata 300 m . Is to dá lugar a unhas características 
da auga diferentes e a auga das rías altas e a das rías baixas acusan esta diferencia durante todo 0 

ano. 

C ADRO 2 

Concentración dos ións maioritarios en auga de mar de salinidade 35 

gr/ Kg 

c1- 19,354 

Na+ 10,77 

so
4

= 2,712 

Mg++ 1,290 

Ca++ 0,4121 

K+ 0,399 

C02* 0,1263 

Br 0,0673 

B(OH)
3 

0,0257 

r++ 0,0079 

p- 0,0013 

35,1656 

• SC02 en peso= 0,5% C02 + 91,5% C0
3
ff + 8,0% co

3
-

•• soamente o 21% está en forma de B(OH\ 

catións 

0,4685 

0,1061 

0,0206 

0,0102 

0,0002 

0,6056 

C ADRO 3 

equiv. moles 

anións 

0,5459 

0,0565 

0,0022 

0,0008 

0,0001 ** 

0,0001 

0,6056 

Valores extremos de nutrientes atopados a 50 m de profundidade na boca das rías 
e en augas costeiras e auga oceánica expresados en µmol/Kg 

Rías, 50 m. 

min. Máx. RB RN ACNA 

C02* 2086 2196 2132 

Si(OH)
4 1,0 15,0 1,7 2,2 3,0 

N0
3
- 0,7 13,7 2,8 6,8 9,9 

NH + 
4 0,03 5,1 

No
2
- 0,1 1,3 0,1 0,8 0,03 

PO tt= 0,2 1,0 0,19 0,3 0,52 

*Suma de C0
2 

total; C0
3
R + co

3
= + C0

2 

RB.- Auga de me tura invernal ata 60 m fronte ás rías babeas. 

RN.- Auga de me tura invernal ata 300 m fronte á costa norte de Galicia. 

C A.- Auga Central ar-Atlántica de S=35,63 e T=12,1 a 200 m de profundidade. 
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No cadro 3 danse tamén os valores da concentración de sales nutrientes na auga de mestura 
invernal que se encontra na costa oeste e norte de Galicia e a da ACNA que penetra polo fondo das 
rías baixas no verán. Os valores encontrados na auga profunda das bocas das rías , máis altos cós 
da ANCA, débense á remineralización da materia orgánica que se deposita nesta zona. 

A AUGA DE RÍO 

Posto que a auga de río forma unha parte moi pequena do conxunto da de ría , os únicos ións 
achegados por esta que teñen importancia son aqueles que son minoritarios na auga oceánica. A 
concentración <lestes ións é moi variable duns ríos a outros, sobre todo nos de menor caudal, 
tendo ademais aqueles unha forte variación estacional. Son poucos os datos que se teñen da auga 
na súa desembocadura e algúns foron calculados por regresión entre a salinidade con cada un dos 
nutrientes na auga da cabeceira da ría extrapolando a cero a salinidade, Pérez et al. (1987) e 0992) 
e Prego e Fraga 0992). 

No cadro 4 dáse o intervalo de concentración dos sales nutrientes entre auga dos diferentes 
ríos na súa desembocadura e o valor medio. Na última columna figura o cociente da concentración 
do nutriente na auga de río partido pola concentración dese mesmo _nutriente en auga oceánica. 

Cadro 4 

Concentración de sales nutrientes nos ríos de Galicia) non contaminados) expresada en µmol/Kg . 

mínimo máximo media río/ mar 

Si (OH)
4 3,9 175 80 27 

N0
3
- 0,8 64 25 3 

N0
2

- 0,03 2 
P0

4
H= 0,06 2,1 0,3 0,6 

Ca++ 200 370 0,01 
N orgánico 3,9 59 

O nutriente que maior influencia ten é o silicato. Na ría a concentración de nutrientes aumen
ta cara ó fondo; pero no inverno, cando hai unha achega importante de auga de río , esta distribu
ción invértese e a máxima concentración de nutriente encóntrase na superficie. O primeiro en 
acusar este cambio é o silicato, que xa se nota con salinidades inferiores a 33,4, se este descenso 
é producido polo río e non pola chuvia. 

CIRCULACIÓN DA AUGA NAS RÍAS 

A marea 

A onda de marea da auga costeira produce no interior das rías unha corrente de marea con 
entrada durante o fluxo ata a preamar e unha saída durante o refluxo ata a baixamar. O tempo 
transcorrido entre dúas preamares ou baixamares é o de unha onda lunar cun período de 12 h . 25 
min. Por conseguinte, a marea retrásase 50 min. diarios. A velocidade da marea depende, entre 
~utras cousas, da amplitude da marea, que é a altura en preamar menos a altura en baix~mar. Esta 
e variable, oscilando entre 4,0 m en marea viva e 0,6 m en marea morta. Estes valores extremos 
prodúcense nos equinoccios de primavera e outono. As mareas vivas prodúcense entre un ou 
dous días· despois dos novilunios e plenilunios e as mareas mortas un día despois de cuarto 
crecente e minguante . Tanto as alturas de marea en preamar e baixamar calculadas coma as horas 
ª ~u~ estas se van producir publícaas anualmente o Instituto Hidrográfico da Mariña para os 
prmcipais po1tos de España. Entre os galegos figuran Ferrol, A Coruña, Vilagarcía, Marín e Vigo. Á 
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súa vez, as Xuntas destes portos publican unha reproducción destas táboas cos datos concernentes 
a ada porto n particular. 

A partir da amplitud da marea pódese facer un cálculo aproximado da corrente de marea 

V= Q. A!(T D) 

onde Vé a velocidade media da corrente, A é a amplitude de marea, Dé a área dunha sección 
transversal da ría , O é a superficie da ría comprendida entre a sección D e o interior da mesma e 
T = 6,21 h. , tempo medio desde preamar a baixamar ou viceversa. O producto Q. A coñécese 
tamén como prisma de marea. 

Gómez Gallego (1971) e Otto (1975) aplicaron este método de cálculo á ría da Arousa, que se 
pode tomar como tipo de ría baixa. O valor calculado para mareas vivas é de 10-20 cm/ s, pero os 
valores observados experimentalmente son maiores . Isto débese a que a velocidade no fondo e na 
beira da ría é moi baixa debido ó rozamento e a corrente no centro da ría ten que ser maior cá 
media para compensar. Para unha corren te de marea de 20 cm/ s o desprazamento horizontal 
producido durante media onda de marea (6,21 h) é de 4,4 Km, debendo volver á súa posición 
primitiva d spois dunha onda enteira. Este desprazamento produce un aumento de sales nutrientes 
durant fluxo, González et al. (1983), producido polo transporte horizontal da auga exterior e 
parte tam "n por levación de auga inferior; os valores descenden durante o refluxo. 

A marea en si non produce un transporte neto de masa, pero si unha mestura parcial transpor
tand al ara á u p rfici e auga doce cara ó fondo, dando lugar a unha circulación estuárica. Saiz 
tal. 1957a) pr ntaron un modelo para calcula-la salinidade ó longo da ría de Vigo. 

n d l m i completo de circulación e distribución de variables é o presentado por 
lv r z R drí u z (1995) que o aplican en especial á ría de Vigo. 

Influencia do vento 

Os ventos, debido á orografía das rías, sopran preferentemente seguindo o eixe destas, mm 
ntido ou no contrario, sumándose ou opoñéndose á corrente de marea; xa conventos modera

do o arrastre da auga superficial predomina sobre a marea cando ambos son en sentido oposto. 

En augas non confinadas, a velocidade da corrente inducida polo vento vén dada por 

V= A. W / ~ sen <l> 

onde W é a velocidade do vento, <l> é a latitude xeográfica e A ten un valor medio aproximado 
de 0,0127, porque á súa vez depende de W Rudnev e Palii (1966) presentan nomogramas para o 
cá ulo de V. pero para un cálculo aproximado pode utilizarse a fórmula simplificada 

V= 0)02· WBowden 0975) 

A dirección da corrente da auga superficial desvíase á dereita polo efecto de Coriolis cun 
ángulo de 45º re pecto á dirección do vento para unha masa de auga de profundidade infinita, 
p ro para un fondo de 15 m este ángulo é duns 20º dependendo da profundidade de fricción. No 
int rior das rías, isto aparece modificado polas limitacións impostas pola liña de costa. Pascual 
19 7b pr nta un modelo de circulación inducida polo vento para a ría da Arousa na que o máis 

notabl ,, a acumulación de auga na enseada do Grove con vento do NE. 

O v nto tam ,. n pode exercer ocasionalmente a súa influencia en zonas moi amplas. Durante 
in rno anormal de 1976-77 un vento forte e persistente con predominancia do SW soprou 

d d utubro ata marzo transportando auga do río Miño pegada á costa ata a boca da ría de Vigo, 
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onde se encontraron salinidades tan baixas como 26,85. O contido en silicato na auga superficial 
fo i de 17 µmol/kg , o que a identifica como auga de orixe fluvial e non de chuvia, Mouriño e Fraga 

(1982) . 

Circulación residual 

Nas rías, como xa se indicou ó principio, superposta ós movementos de marea existe unha 
circulación estuárica permanente. A auga doce que penetra pola cabeceira, procedente do río, 
pola súa menor densidade flúe pola parte superficial mesturándose coa auga salgada a medida que 
avanza cara á boca da ría. Por conseguinte, hai un transporte superficial non só de auga doce 
senón tamén salgada ó océano que vén compensado coa entrada de auga océanica polo fondo da 
ría, que se vai mesturando verticalmente coa auga superficial que sae. 

Na Fig. 2 están representados os fluxos dun modelo esquemático. As frechas indican a direc
ción e sentido das correntes e as frechas curvas indican un proceso de mestura vertical. Un cálculo 
elemental dos caudais destas correntes pódese facer polo método coñecido como caixas, que 
pode aplicarse á ría enteira ou por fraccións comprendidas entre dúas seccións transversais. A 
caixa divídese en dous pisos, un superior co fluxo de auga cara á boca da ría e outro inferior co 
fluxo cara ó interior, separados por un plano horizontal indicado na Fig. 2 pola liña de puntos, 
onde a velocidade é nula. Esta sitúase á profundidade onde a salinidade coincide coa salinidade 
media de toda a columna de auga. Esta profundidade é variable dependendo do caudal do río e da 
maior ou menor circulación. Nas rías soe situarse aproximadamente a un tercio da profundidade 
total nese punto. 

Esquema de caixas para o cálculo de caudais residuais nas rías. Q, caudais; S, salinidades; Q
111

, 

equivalente a caudal de mestura vertical e R, caudal do río. (Fig. 2) . 

Na notación utilizada na Fig. 2 é: Ro caudal do río; Q1, Q2, Q3 e Q4 son os caudais de auga 
transportada horizontalmente con salinidade S S S e S respectivamente. Q é o caudal de 

1' 2' 3 4 ' e 

as~e~so neto de auga de salinidade S
0

, que é a salinidade media de 'toda a caixa. Ss e Si' as 
s:-ilm1dades medias dos pisos superior e inferior da caixa e Qm, o coeficiente de mestura vertical. 
Este pode considerarse como un fluxo de caudal Q que transporta auga de salinidade S desde o 

. m s . 

p1so superior ó inferior e outro caudal exactamente igual que transporta auga de salinidade Si 
desde o piso inferior ó S1-lperior. 

Os caudais veñen dados polas expresións: 

Q2 = RS/ (S2-S1
) Q

4 
= RS/(S4-S3

) 

Q 1 = Q2 + R Q3 = Q4 + R 

Qe = Q4 - Q2 Qm = (QiS4 - Q2·S2 - Qe·So)/ (Si - S) 
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As fórmulas anteriores son expresións nas que non se tivo en conta a evaporación e precipi
tación de chuvia nin a entrada dalgún efluente secundario. Para cálculos máis exactos téñense en 
c nta t factores. Dos caudais pásase inmediatamente a velocidades de fluxos sen máis que 
dividir p la uperfi i que é atravesada pola corrente perpendicularmente. 

Os valores medios anuais para as rías baixas son: 

Velocidade horizontal de saída superficial 2) 1 Km/día = 2) 4 cm/sg 

Velocidade horizontal de entrada inferior 1)2 Km/día = 1)4 cm/sg 

Velocidade de ascenso 1)2 m/día = 0)0014 cm/sg 

Velocidade de mestura O) 7 m/día = O) 0008 cm/sg 

Margalef e Andreu (1958), seguindo outro método de cálculo baseado na variación térmica no 
tempo, dan unha elevación de auga na ría de Vigo da mesma orde. 

As velocidades de ascenso dependen tamén das condicións meteorolóxicas e un cambio de 
v nto norte a sur produce unha diminución da elevación de auga que pode chegar a ser negativa, 
on pr dominio no tercio máis exterior da ría. Con vento norte, a velocidade de elevación acentúase, 

n pr fer ncia na metade interior da ría. Otto (1975) na ría da Arousa sinala un punto de eleva
i "n máis int nso ó NNE da illa da Arousa. Aínda que estas velocidades verticais son pequenas, 

s n el extraordinaria importancia, porque delas depende a alta productividade primaria destas 
ría 

Av 1 ciclad 
p r aín l.a í " 

1 zv 

das correntes horizontais residuais é mil veces maior cá velocidade vertical, 
u na, compara coa velocidade das correntes de marea, da orde dunhas 

qu na cá d sta , polo que queda enmascarada por estas últimas. 

caixas para o cálculo dos caudais de circulación estuárica nas rías utilízase con 
r o fin -. Otto (1975), na ría da Arousa, aplícao ó cálculo do transporte de calor e, ó mesmo 

t mpo, "rv 11 para comprobar que o método é aplicable ás rías e utilízao tamén para o balance 
d o íx no nutrientes . González et al. (1979), nas rías da Arousa e Muros, aplícano ó balance de 

íx no e nutrientes. González et al. (1980a) e (1981), na ría de Betanzos, utilízano para o cálculo 
da liminación dun contaminante con vertido permanente . Prego (1988) e Ríos (1982) na ría de 
Vigo, e Rosón (1992) e Álvarez-Salgado (1993) na de Arousa fan o balance de nutrientes e calculan 
fotosíntese, remineralización, descenso de partículas orgánicas e sedimentación no fondo. Un 
modelo de caixas máis perfeccionado, que sirve tamén para situacións non estacionarias, foi 
desenvolto por Rosón et al (1996) para a ría de Arosa. 

A entrada de nutrientes. O afloramento 

A circulación estuárica introduce auga costeira polo fondo da ría . Esta elévase a medida que 
avanza cara ó interior e repón os sales nutrientes que se esgotaron na superficie debido a fotosíntese. 
O proceso de mestura vertical tamén axuda á reposición. Por tanto , a subministración de nutrientes 
depende da concentración destes na auga que penetra polo fondo. Pero esta auga non é sempre 
a mesma, enón que cambia constantemente debido ó fenómeno coñecido como afloramento 
costeiro. 

Cando o v nto sopra paralelo á costa, quedando esta á esquerda, prodúcese un desprazamento 
da auga superficial co teira a mar aberto . Xa que logo, esta auga ten que ser substituída por auga 
profunda, producíndose unha elevación ó longo da costa coñecida como afloramento. Nas Rías 
Baixa afloram nto prodúcese con vento norte, que é o predominante durante o verán, Fraga 
(19 1 e Blant n t al. (1984) . Na Fig. 3 está representado o esquema de circulación nunha ría 

aixa. Durant o inverno a auga que penetra polo fondo da ría é auga de mestura invernal de 
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m 

Febreiro 

Xu llo 

Esquema de circulación da auga nunha ría e nivel superior da Auga Central Nor-Atlántica no inverno e no 
verán. (Fig. 3). . 

e ncentración baixa en nutrientes , 3µmol/kg. de N0
3

. Con vento norte , esta auga é desprazada e 
elévase auga subsuperficial, que é ACNA, de forma que agora entra na ría auga cunha concentra
ción de nutrientes alta, 10 µmol/kg. de N0

3
. Ademais , este fenómeno costeiro ten unha repercu

sión directa no interior das rías aumentando a saída da auga superficial e acelerando toda a 
circulación estuárica, co que a achega de nutrientes é aínda maior. A auga doce achegada polo río 
serve agora máis como indicador cuantitativo desta circulación que como promotor dela. O 
afloramento é doadamente recoñecible polo enfriamento no verán da auga nas rías. Na auga 
costeira o descenso de temperatura pode ser de ata 8° C, Fraga (1981). 

A determinación cuantitativa do afloramento faise a partir do vento costeiro. 

Q = 16,5· U72 

onde Q é o caudal en m3 / s de auga costeira que se despraza perpendicularmente á liña de 
costa por Km de costa e W é a compoñente da velocidade do vento en m/ s paralela á costa e 
medido-a unha altura de 10 m sobre o nivel do mar. O signo de U72 tómase como positivo se a 
costa queda á esquerda do sentido do vento e negativo no sentido contrario. Se non se dispón de 
datos de vento, este pódese substituír polo vento xeostrófico calculado a partir dos mapas de 
isobaras. 
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W= 574 Lip/Lid 

Wé a velocidade en m/ s da compoñente do vento paralelo á costa xa multiplicado polo factor 
0,7 para compensa-la perda de velocidade debido ó rozamento; Li_E é a diferencia expresada en 
mbares entre dúas isobaras e Li.d é a distancia en Km entre os dous puntos de corte das dúas 
isobaras cunha recta perpendicular á costa. Para corrixi-la desviación do vento ó centro de baixas 
presións, a recta, en lugar de trazala perpendicular á costa, trázase desviada 15º á dereita mirando 
d sde a costa ó mar, se o centro de altas presións está sobre o mar. 

Ó valor de Q expresado en m3/ s.Km de costa dáselle o nome de índice de afloramento. Lavín 
et al. (1991) publicaron unhas táboas para as Rías Baixas cos valores diarios <leste índice desde 
1966 a 1989. Na Fig. 4 represéntanse os valores medios mensuais de vinteún anos. Os valores 
positivos indican afloramento e os negativos son de afundimento producindo un bloqueo parcial 
da circulación estuárica. 

m3r-----------------------------------------------------~ 5.l(ñ; 

XAN FEB MAR ABR MAi XUÑ XUL AGO SET OUT NOV DEC 

Variación anual do índice de afloramento na costa oeste de Galicia . Media de 21 anos (1966-1989). Datos 
tomados de Lavín et al. 0991). (Fig. 4) . 

VARIACIÓN ESTACIONAL DAS CARACTERÍSTICAS DA AUGA 

Temperatura 

A auga superficial, como era de esperar, ten unha variación de temperatura de acordo coa 
n rxía olar recibida, pero a auga que penetra polo fondo está fortemente influída polo afloramento. 

Est último en liñas moi xerais , tamén ten unha variación estacional, sendo positivo no verán e 
n gativo no inverno, pero cunhas forres variacións que o fan pasar de positivo a negativo e 

i ver a n moi poucos días, coa repercusión inmediata na auga do fondo . 

Na Fig. 5 repre éntase a variación estacional de temperatura no centro dunha das Rías Baixas. 
Tomou como modelo a ría de Vigo. No inverno a auga da ría é baixa e tanto máis baixa canto 
mái ó int rior da ría, producíndose unha inversión térmica nesta zona debido ó enfriamento 
up rfi ial. A t mperatura mínima da columna de auga adoita presentarse a finais de febreiro. A 

m lida qu a anza o t mpo cara á primavera, a columna de auga vaise quentando, pero a media-
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dos de maio o afloramento intensificase e a situación (a) da Fig. 3 pasa a (b), entrando auga máis 
fría polo fondo, mentres que a auga superficial segue quentándose pola radiación solar. Os des
censos de temperatura da auga do fondo débense á maior ou menor intensidade do afloramento, 
que tamén repercute , aínda que dun xeito atenuado, na auga superficial. En setembro cesa o 
afloramento e descende o nivel da ACNA, pasando da situación (b), Fig. 3, á (a). Agora penetra na 
ría auga subsuperficial costeira cálida, aumentando a temperatura do fondo ata igualarse coa 
superficial e xa en novembro comeza o enfriamento de toda a masa de auga. Todo este proceso 
xeral ten unha variación interanual bastante grande, podendo adiantarse algunhas fases e retrasar-

se outras . 

1 ' /. ' 

! C 

/ / \ 19 
T 

18 /o'm. \/ "--.~ 
17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 
Feb. Mar. Abr. Mai. Xun. Xul. Ago. 5Pt. Out. Nov. D~c. Xan. 

Variación estacional da temperatura da auga superficial e a 20 m de profundidade, fronte ó porto de Vigo. Fraga (1967). 
(Fig. 5) . 

Salinidade 

A variación estacional da salinidade é diferente á da temperatura. A salinidade varía coa 
cantidade de chuvia. A chuvia caída directamente sobre a ría produce un gradiente de salinidade 
na capa máis superficial que pode chegar a ser moi grande con chuvias intensas, pero 
cuantitativamente é pouco importante porque afecta só a unha capa de espesor moi reducido. A 
cantidade de auga doce achegada polo río é a que realmente modifica a salinidade. A parte máis 
afectada é a grosa capa superior que se move cara á boca da ría pola corrente residual. No nivel de 
velocidade residual cero hai un gradiente de salinidade, pero é pouco marcado, sobre todo no 
verán, e a capa inferior é bastante uniforme verticalmente. Nas rías baixas a auga que penetra polo 
fondo das rías ten unha salinidade bastante constante durante todo o ano, entre 35,5-35,8, con 
valores que aumentan lentamente desde a primavera ata o outono, Álvarez-Salgado 0993) e Álvarez 
Salgado et al. 0993). Na Fig. 6 preséntase a distribución vertical de salinidade que comprende 
pa~e da plataforma costeira e a ría de Vigo nun momento de afloramento. Para as outras rías 
baixas ~ distribución é análoga. A liña de trazos indicando o máximo de salinidade é o límite 
su~e~for da ACNA, que é a que está penetrando na ría. Se o afloramento cede, c ACNA baixa e a 
salmidade pode descender ata 35,5. Se o afloramento se intensifica, a ACNA sobe aínda máis, e a 
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salinidade tamén pode descender, mais nunca por debaixo de 35,5. Ó final do inverno a salinidade 
da auga do fondo varía entre límites máis amplos . En anos anormais pode descender ata 35,2 pola 
influencia da auga doce ou sobrepasar 36,0 pola intensificación do núcleo salino por auga proce
dente do suroeste. 

Nas Rías Altas as variacións son menores. 

o 
M 

50 

100 

150 

" i------RIA DE VIGO----t1 

i tribu ión vertical da salinidade na ría de Vigo e plataforma costeira próxima, no mes de setembro. A liña de 
punto indica a parte superior da ACNA. Prego et al. (1988). (Fig. 6). 

Nutrientes 

A auga dos ríos ten unha maior concentración de nutrientes, silicatos e nitratos cá auga do 
mar. No inverno, a maior achega dos ríos produce unha concentración alta de nutrientes na aL1ga 

superficial, que vai diminuíndo cara á boca da ría. A comezos da primavera, coa maior cantidade 
de horas de sol, aumenta a fotosíntese, producindo unha diminución de sales nutrientes na capa 
superior, á que , por outra parte, tamén contribúe a menor achega pola auga de río. A auga do mar 
que está entrando pola parte inferior tamén é baixa en nutrientes porque procede dunha auga 
costeira pobre, Fig. 3a. Durante un período curto de tempo, toda a columna de auga é baixa en 
nutrientes, pero xa case asemade comeza o afloramento, que, aínda que non é permanente máis 
ca a impulsos, dura ata o remate do verán, mantendo durante este período unha concentración 
máis ou menos alta de nutrientes na capa de auga inferior das rías como consecuencia da situación 
indicada na Fig. 3b. 

O fitoplancto contido na auga superficial da ría, a medida que aquela avanza cara á boca, vai 
realizando fotosíntese e multiplicándose. Cando a auga sae da ría, vai totalmente esgotada en 
nutrientes e o fitoplancto que non foi utilizado como alimento por outros organismos morre e 
s dimenta, remineralizándose no fondo pola acción bacteriana coa correspondente rexeneración 
d nutrí ntes . A auga, rica en nutrientes , que penetra polo fondo enriquécese aínda máis con estes 
nutrientes rexenerados para repetir un novo ciclo, aumentando así a súa concentración sucesiva-
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mente. ó final do verán encóntrase nas rías a máxima concentración de biomasa potencial (biomasa 

+ nutriente). 
A Fig. 7 é o mesmo corte da Fig. 6, pero coa distribución de nitratos, no que se ve claramente 

0 núcleo formado pola remineralización do fitoplancto sedimentado. Na ría da Arousa encontrouse 
un núcleo aínda maior, Fraga (1981), con 16,7 µmol/kg de nitratos, que é 8 µmol máis có que lle 
corresponde á ACNA <lesas características. 

Coa entrada do outono remite o afloramento, o nivel superior da ACNA descende e a auga 
que penetra na ría é unha auga cálida dunha concentración moi baixa en nutrientes e prodúcese 
un lavado de toda a ría para volver a comezar outro ciclo anual. 

As variacións de nutrientes indicadas afectan a todos eles, -gardando unha relación fixa entre 
eles coñecida como relación de Redfield (1963), ~E:~N:~.C:-~02 = 1:16:106:138. Nas rías esta rela
ción axústase máis a ~E: ~Si:~N:~C:-~02 = 1:5:13:83:117. A diferencia entrambas débese principal
mente a unha maior proporción do fósforo nas rías, probablemente por bacterias asociadas a unha 
rnaior cantidade de material detrítico. 

50 

1-----RÍA DE VIG0------11 

100 

150 

Distribución vertical de nitratos na ría de Vigo e na plataforma costeira próxima, no mes de setembro. Prego et 
al. (1988) . (Fig. 7). 

PARTE DESCRITIVA 

Nesta parte descríbese a auga de cada ría coas súas características especiais, utilizando para 
iso os datos máis representativos; pero hai moitos datos que son igualmente de interese porque 
nos dan unha visión da súa variabilidade no tempo e no espacio. No apéndice I .recóllense as 
publicacións que achegan datos hidrográficos das rías. Con obxecto de non face-la lista demasiado 
extensa, non se incluíron as publicacións que achegan unicamente datos costeiros fóra das rías, 
malia que estes datos son de interese, porque o que sucede no interior das rías depende, en gran 
parte, da auga exterior costeira. Tampouco se incluíron as publicacións que tratan de fitoplancto e 
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ach gan datos de clorofila, a menos que inclúan outros datos quurncos, nin contaminantes de 
orix antropoxénica, que serán tratados no capítulo 8. Unha lista de publicacións que abrangue un 
ampo máis amplo no coñecemento das rías desde 1900 a 1977 foi publicada por Niell 0978). 

Os datos hidrográficos de que se dispón proveñen de estudios dedicados a cada unha das rías 
n particular, pero tamén hai unha recollida de datos xeral para tódalas rías. O Centro Galego para 

o Control de Calidade do Medio Mariño, que pe1tence á Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura 
da Xunta de Galicia, comezou a partir de marzo de 1992 a toma de datos semanais das condicións 
hidrográficas e planeta nas principais rías. O número de estacións en cada ría é: Ares 4 estacións 

' Muros 5, Arousa 10, Pontevedra 5 e Vigo 6. Estas estacións ampliáronse en 1993 a 6 na ría de 
Muros e 9 na de Pontevedra. En cada estación fan un perfil vertical, desde a superficie ó fondo, de 
temperatura, salinidade, osíxeno disolto , pH, fluorescencia e transmitancia de luz e a tres interva
los de profundidade, 0-5m, 5-10 e 10-15 determinan a concentración integrada de nitrato, nitrito, 
amonio, fosfato e silicato. Na ría de Ribadeo hai datos de temperatura, salinidade, osíxeno e pH en 
auga superficial e na ría de Camariñas de temperatura. Estes datos son asequibles semanalmente e 
tamén como Informe Anual. 

RÍA DE VIGO 

A ría de Vigo é a mellar coñecida de tódalas rías galegas. Isto débese a que nela están 
in talado clo-us centros de estudios mariños: o Instituto Español de Oceanografía, creado en 1917, 

Instituto de Investigacións Pesqueiras do C.S.I.C., creado en 1951 e que a partir de 1986 pasou 
a d n minar In tituto de Investigacións Mariñas. Por outra parte, a ría de Vigo é a que mellor se 
pr st para tudio dunha ría pola súa forma máis regular, sen accidentes xeográficos importan

rmit acar onclu ións xerais con moita maior fiabilidade. Na Fig. 8 está representada 
trí l ría. O u ix lonxitudinal é case recto e a profundidade da ría aumenta gradual
t a b a ur, ond alcanza 60 m. A boca norte ten un limiar de 22 m de profundidade, 

p r qu nt rp c pouco a circulación da auga. No estreito de Rande e fronte a Bauzas hai dúas 
u ta mái profundas, de 29 e 46 m., respectivamente, pero non son o suficientemente profun

da como para permití-lo estancamento de auga co conseguinte descenso de osíxeno disolto. 

Algunhas enseadas da ría de Vigo foron obxecto de estudios monográficos a causa das súas 
dimensións e características especiais. Entre elas , a enseada de San Simón, Nombela (1989) e a 
enseada de Baiona, Alejo 0994) . 

Achegas de auga doce 

A achega máis importante de auga doce á ría de Vigo é a producida polo río Verdugo
Oitavén, cunha media anual de 13,9 m3/ s (López-Jurado, 1985), que desemboca na cabeceira da 
ría. Séguenlle en importancia os ríos Lagares, con 3,3 m3/ s de media anual, que desemboca contra 
a metade da ría pola beira sur e o río Miñor con 5,1 m3/ s, Alejo 0994). Este último ten pouca 
influencia na ría porque a súa desembocadura tena na enseada de Baiona, moi próxima xa á boca 
da ría. 

O caudal <lestes ríos é moi variable e responden rapidamente á cantidade de chuvia caída. 
Río et al. 0992) calculan o caudal da auga vertida polo río Verdugo-Oitavén pola ecuación 
eguinte 

Q (m3/ s) = 2,73 + 2,84·A onde 

A = 0 / k)-1 I. p * Ji'l 
1-kn n 
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10 KM 

" RIA DE VIGO 

Ría ele Vigo. Intervalo de isobaras, 10 m . (Fig. 8) . 

A é a escorrentía en l/m2 día· P é a chuvia expresada en mm/ día, caída os n días anteriores 
' n ' 

ó día que se quere calcula-lo caudal e k=0,75 é o coeficiente de retención para esta cunea. Para o 
río Lagares pode utilizarse a mesma fórmula do Verdugo multiplicada por 0,23 e engadindo ó 
resultado +0,29. 

Outra achega de auga que hai que ter en conta é a vertida pola rede de sumidoiros da cidade 
de Vigo, non polo seu volume, senón pola súa alta concentración en sales nutrientes .e materia 
orgánica. No caso dalgúns sales, como o fosfato, a cantidade total achegada pola rede de sumidoiros 
é mesmo superior á achegada polo Verdugo. 

Segundo datos de 1988 facilitados pola Empresa Municipal de Abastecementos de Auga, 
EMAVISA, a cantidade subministrada a Vigo é de 1,04 m3/ s de media anual, variando moi pouco ó 
longo do ano. Desta auga, o 70% pasa á rede de sumidoiros repartíndose da seguinte forma: 0,44 
m

3
/ s van directamente ó mar desde a cidade e 0,29 m3/ s verten ó río Lagares. 

No cadro 5 recóllense os datos da concentración de sales nutrientes na auga dos ríos que 
verten á ría de Vigo. Estes datos refírense ó valor medio anual, excepto os referentes ós ríos Miñor, 
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Redondela e Ullo , que son a media de mostras tomadas en xuño e xullo. O valor de nitrato dado 
para a auga da rede de sumidoiros refírese á suma de nitrato+nitrito . 

C ADRO 5 

Ría de Vigo. Concentración de sales nutrientes dalgúns rios na súa desembocadura 
e na auga da rede de sumidoiros, expresada en µ motil. 

caudal 
m3/ s N03 N02 NH4 N org. P04 Si (OH)4 

Verdugo 13,9 23 0,1 2 23 0,1 95 

Lagares 3,2 140 9 44 27 186 

Miñor 1,7 43 0,3 10 6 1,8 137 

Redondela 1,4 64 0,2 1,4 16 0,6 172 

Ullo 0,6 12 0,1 0,4 12 0,1 11 

rede de s. 0,4 76 133 

(a) Pé rez et al. (1987) , 

(b) Álvarez (1980), 

(e) datos fac ilitados polo Instituto de Investigacións Mariñas. 

Movementos da auga no interior da ría 

(a) 

(b) 

(e) 
(e) 
(e) 
(a) 

indi ou na parte xeral , na ría hai dous tipos de movemento do corpo de auga. Un, 
l mar a, n ob ervable, cun movemento de fluxo e refluxo que non produce transporte 

p rman nt d masa porque ó final dun ciclo de marea a auga volve a estar no mesmo sitio, 
pr du indo unicamente mestura vertical. Superposto ó de marea hai outro movemento máis lente) 
p ro permanente que anteriormente se designara como corrente residual. Esta produce un trans-
port da auga profunda cara ó interior da ría e unha saída de auga superficial cara ó mar. 

Correntes de marea 

Na ría de Vigo hai datos de corren tes ó longo do eixe central da ría e en dous transeptos 
perpendiculares ó eixe: un entre cabo de Mar e punta Borneira e o outro no estreito da Guía, 
Nombela (1989). As velocidades máximas de saída rexístranse na auga superficial no momento de 
baixamar. As velocidades máximas de entrada rexistráronse na auga profunda a media marea 
ascendente. A entrada de auga comeza polo fondo e transmítese a niveis menos profundos a 
medida que avanza a onda de marea. En xuño e setembro os valores máximos encontrados na 
auga superficial foron de 35 cm.s·1 tanto de entrante coma de saínte, con pouca variación ó longo 
da ría . Na auga profunda, a velocidade máxima de auga entrante foi de 23 m.s-1 en cabo de Mar e 
40 m .s-1 na Guía. 

No estreito da Guía tamén hai datos para outras datas, facilitados polo Instituto de Investigacións 
Mariñas, cadro 6, no que se observa que conventos N, E e SE a auga superficial influída polo vento 
móvese en dirección contraria á marea. 

No peirao de transatlánticos, cadro 7, a 150 m de distancia do peirao, a corrente ten unha 
dirección paralela ó peirao e a súa velocidade descende nas proximidades <leste a 12,3 cm/s en 
auga uperficial a 10 m de distancia do peirao. 

Na en eada de San Simón, Nombela (1989), Nombela e Vilas (1991), ó ser esta enseada moi 
onfinada, hai unha onda de oscilación local superposta á onda de marea que inflúe principalmen

t no río Vi rdugo e Ulla . 
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As correntes de marea nesta enseada, debido á pouca profundidade, son moito máis intensas, 
rexistrándose valores de 149 cm.s-1 na auga superficial con marea entrante, dúas horas antes da 
preamar, en marea viva e vento favorable, Nombela 0989). 

Para a enseada de Baiona tamén foi estudiado o sistema de correntes por Alejo 0994). 

CADRO 6 

Velocidade de corrente de marea de enchedura en marea media na Guía . N, S, E, rv, 
dirección a onde vai a corrente. No vento, dirección de onde vén. 

velocidade cm/ s e dirección vento Intervalo 
marea 

profund. Om 2m 5m lOm 20 m dir Km/ h 

4 fe .66 15 w 29 E 28 E 37 E 9W SE 9 2,9 m 

12 xñ.65 20 E 17 E 20 E 19 E 17 E s 19 2,4 

13 xl.65 4 E 4S 10 E 13 E 14 E sw 2 2,2 

16 ag.66 lOW 10 E 16 E 25 E 16 E N 3 3,2 

28 se .66 15 E 15 E 22 E 19 E 11 E sw 1 2,5 

13 ou.66 23 E 25 E 23 E 18 E 16 E s 14 3,4 

28 nv.66 8W 7W 18 E 27 E 22 E o 2,8 

7 ou.65 43W 5N 19 E 46 E 32 E N 39 2,9 

CADRO 7 

Velocidade da corrente de baleirado en niarea media a 150 m de distancia ó peirao de 
transatlánticos (5 se. 56). Intervalo de marea 3, 4 m, vento W'SW 11,9 Km/h. Saiz et al. (1957) 

profundidade 

Correntes residuais 

2m 

4 m 

6m 

velocidade 

15,3 cm/ s 

16,1 

16,0 

Os primeiros datos sobre esta ría foron achegados por Margalef e Andreu 0958), que calcu
laron a velocidade de ascenso vertical da auga dentro da ría e a súa variación ó longo do ano. Se 
se eliminan os valores anormais, a velocidade media de ascenso é duns 2 m/ día. 

En publicacións máis recentes, Prego 0988) e Prego e Fraga 0992), utilizando. o método de 
caixas para toda a ría, e Ríos 0992), para a parte central, calculan as correntes residuais horizontais , 
vertical e a mestura vertical, comprendendo o período de un ano. Na Fig. 9 represéntase un 
esquema desta circulación o 31 de maio do 86 por considerar esta a máis representativa dunha 
situación normal. Como xa se indicou na parte xeral, as velocidades dependen da achega de auga 
doce do río e da intensidade de mestura vertical producida pola marea, pero á súa vez están 
fortemente influídas polo vento local e o afloramento costeiro. 
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CAIXA: 5 3 2 
Parede: P-V P-IV P- IIl P-11 P-J 

--~~~~--~~~~~---....-~~~~~~....-~~~~~-r-~~~~---

- 620 - 560 © - 2040 - 2730 
620 

0,54 

0,07 0,25 _,........... t l-t 
tl~1-t l-t._.....-- t¡-t 1,12 

0,06 
0,44 

1·º9 
4670 

1730-

530-
1430-

@1430 

m/dÍo 

31 Moio 

Vi lo ida le da corr nt r siclual na ría ele Vigo no mes ele maio. As velocidades están en m/ clía. Prego (1988) . (Fig. 9). 

influ n ia o afloram nto costeiro, Ríos (1992), vén dada por 

Vh = 2,5 + 0,012 Aj 

V a = 0,36 + 0,0038 Aj 

ond Vh é a velocidade horizontal da corrente residual da capa superior en km/ día, Va é a 
v locidade de ascenso a media de profundidade en mi día e Ajé o índice de afloramento costeiro 
do trés días anteriores, expresados en kg.m-1.s-1

. Estas ecuacións están calculadas para o centro da 
ría fronte ó porto de Vigo para marea morta e o caudal medio do río (13,1 m3/ s). En ausencia de 
vento na zona costeira, Af=O, a velocidade horizontal do fluxo residual é de 2,5 km/ día e o ascenso 
de auga é de 36 cm/ día. Cando o índice de afloramento é menor de -200, a circulación na ría pode 
invertirse momentaneamente. Isto faise patente a principios do outono cando o réxime de ventos 
cambia bruscamente de norte a sur, jones et al. 0991) e Figueiras et al. (1994) . 

Temperatura 

Para a ría de Vigo hai moitos datos de temperatura, ver referencias no apéndice I. Nalgúns 
puntos da ría hai series de medida diaria de temperatura da auga superficial durante varios anos, 
aínda que na súa maioría están sen publicar. Encóntranse publicados os datos de temperatura e 
alinidade diaria tomados na punta do espigón do peirao de Bauzas desde o 25 de xaneiro de 1982 

ó 8 de maio de 1984, Pérez et al. (1985) 

Os valores extremos encontrados para toda a ría foron de 22,43ºC (15.xl.55) en auga superfi
ial de salinidade 36,13 sobre un fondo de 4 m., Saiz et al. Cl957a). O valor mínimo foi de 9,6ºC 
12.fe.65) en auga superficial de salinidade 32,14 no estreito de Rande sobre un fondo de 29 m., 

Ma agu re Lóp z-Benito (1967). O valor mínimo no fondo a 40 m foi de 11,66º cunha salinidade 
d 35 638 (20.maio.91). Os valores extremos en auga superficial encóntranse cara ó interior da ría, 
Fig . 10 11 m ntres que na boca a temperatura está suavizada pola influencia da auga costeira. 
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5 KM 

R(A DE VIGO 

Distribución horizontal de temperatura na ría de Vigo no mes de máxima temperatura, agosto . Datos 
tomados de Pérez et al. (1985). (Fig. 10) . 

~ 1 5 KM 

R(A 

\\ 
DE VIGO 

XANEIRO 

o T ¿ 
· & 

Distribución horizontal de temperatura superficial na ría de Vigo no mes de mínima temperatura, 
xaneiro. Datos tomados de Pérez et al. (1985). (Fig. 11). 
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Durante o v rán, como era de esperar, a auga superficial quéntase e prodúcese unha estrati
fj ación t "rmi a da auga, como pode apreciarse na Fig. 12. Sen embargo, este quecemento durante 
o verán non produc dun xeito uniforme, senón que o fai con forres oscilacións térmicas que 
n n poden xustificarse por quentamento ou enfriamento térmico, Vives e López-Benito 0957). 
Como xa se indicou na parte xeral <leste capítulo, estas oscilacións térmicas débense a variacións 
na inten idade do fenómeno de afloramento que fai varia-la temperatura da auga costeira coa que 
se está intercambiando a auga da ría. Na Fig. 14, na que se representa a variación anual da 
columna de auga da Est. 3 indicada nas Figs. 12 e 13, obsérvase moi ben a penetración de auga 
oceánica no interior da ría de Vigo nos meses de verán pola elevación da isoterma de 13ºC, e que 
incluso a mediados do mes de xuño a auga de 14ºC chega ata a superficie. 

M 

---------:---13 

4-SET 

50 
T ºC 

, 
---------RIA DE VIG0-----------11 

Di tribu ión v rtical d t mp ratura na ría de Vigo e plataforma costeira próxima, no mes de setembro. Prego (1988). (Fig. 
12 . 

M 1 
- 13 

28- FEB. 
50 

T ºC 

"' ---------RIA DE VIGO ----------11 

Di tribu i ~ n rti al d t mp ratura na ría d Vigo amosando a inversión térmica. Datos tomados de Prego et al. (1988). (Fig. 
1 . 
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ó final do outono a auga superficial enfríase e prodúcese unha homoxeneización e posterior
mente prodúcese unha inversión térmica, Fig. 13, que empeza polo interior da ría e se estende cara 
ó exterior e o fondo. Esta inversión rómpese ó principio da primavera coa entrada de auga fría 
polo fondo. 

m 
o 
2 

10 • 

... . . 

• • • 

XUL AGO SET O'UT NOV DEC 

~~-~ .. ~:-\-.' --J:-\ll\ 
14 

• • • 
14 

lit 
~. • • 

15 
16 ·e 

• • 
• · o• o• o• o• o• o• o• o• o• o• o• o 

: : \ . 
35 . 

S '/eo 35 

8 

• • • • 

; ·:. · iación estacional no estreito da Guía (Ría de Vigo): a) Temperatura. As liñas de puntos indican o final e comezo da 
i:!versión térmica. b) Salinidade. Fraga (1976a). (Fig. 14) . 

Salinidade 

Existen bastantes datos de salinidade da ría de Vigo e algunhas zonas máis locais foron 
ü'.Jxecto dun estudio especial, como a enseada de San Simón por Saiz et al. 0961), Nombela 
0Sl89), Nombela et al. 0992) e a enseada de Baiona por Pazó et al. 0984) e Alejo e Vilas 0987). 
1 l~ parte exterior do peirao de Bouzas, Pérez et al. 0985) atopan unha variabilidade grande ano a 
ano. 

O límite inferior de salinidade, como é de esperar, encóntrase nas inmediacións da desembo
cadura dos ríos e é moi variable dependendo da onda de marea. Nombela (1989) dá para a 
desembocadura do río Verdugo variacións entre 16 e 29,5 no outono. No inverno pode haber 
descensos de salinidades moi fortes qeu chegan mesmo ata o estreito de Rande onde se chegou a 
rexistrar en superficie 14,2 en febreiro, estación 1 da Fig. 17. 

O límite superior de salinidade foi de 36, 13 03.xl.55), dado por Saiz et al. 0957a) en auga 
superficial de 22,4ºC na enseada de San Simón. Esta alta salinidade é consecuencia dunha intensa 
evaporación nesta zona durante o verán, chegándose a salinidades superiores ás da auga oceánica. 
Na auga oceánica que penetra no interior da ría, a salinidade máxima encontrada foi de 35,939 no 
fondo a 40 m en marzo, cunha temperatura de 13,51 º, Pérez et al. 0995). 
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Di tribu ión superficial da salinidade na ría de Vigo no mes de máxima salinidade, xuño, segundo datos de 
P r z t al. (1985). (Fig. 15) . 

Di tribución uperficial da salinidade na ría de Vigo no mes de mínima salinidade, marzo, segundo datos 
d Pér z t al. (1985). (Fig. 16). 
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A salinidade na ría depende da auga doce achegada polos ríos, a escorrentía e a chuvia. Saiz 
et al., xa citado, fai un modelo para o cálculo do contido de auga doce na auga superficial da ría 
ó longo do seu eixe central, chegando á ecuación 

A= ~ k /(V+ k); k = 22356·R 

onde A é a proporción de auga doce que hai nun punto determinado da ría; V é a distancia 
volumétrica, isto é, o volume de auga da ría desde o punto considerado ata a cabeceira da mesma; 
k é 0 volume de auga doce achegada a toda a ría nun semiperíodo de marea que, á súa vez, se 
calcula a partir de R, que é auga achegada en m3/ s a toda a ría polos ríos, escorrentía e chuvia. A 
salinidade S pódese calcular a partir de A por 

S = 3 5, 65 (1 - A) 

Ríos et al. (1992) fan un cálculo máis sinxelo, pero só para a auga superficial na parte central 
lh ría fronte á Guía, 

s = 35,51 - 0,172· Q 

onde Q é o caudal en m3/ s de auga achegada polos ríos, escorrentía e chuvia-evaporación 
dPsde a cabeceira da ría ata A Guía. 

Nas Figs. 15 e 16 represéntase a distribución superficial de salinidade nas <lúas épocas de 
c::áxima e mínima salinidade superficial; nótese o diferente intervalo de isohalinas utilizado no 
debuxo. No verán o gradiente horizontal de salinidade ó longo da ría é moi uniforme e non se nota 
n-ngunha tendencia da auga doce ó saíf pola beira norte da ría; máis ben ó contrario, hai unha 
tc-ndencia do desprazamento da auga menos" salgada cara á beira sur, tal vez polo ventiño do SW, 
c.·¿nd.a que non parece que este vento teña forza dabondo para altera-la distribución de salinidade. 
1. u inverno hai un gradiente moi forte de salinidade entre A Guía e Vigo. Contra a boca da ría hai 
u~1ha lixeira tendencia a situarse a auga menos salgada cara ó norte, pero tampouco se pode dicir 
c;·1e a auga menos doce saia preferentemente pola beira norte. 

A distribución vertical de salinidade no verán é bastante uniforme e corresponde a unha 
rnestura de auga doce e ACNA, ver Fig. 6. No inverno hai unha forte estratificación cunha capa 
superficial salobre e o resto é unha mestura bastante uniforme con auga superficial costeira, Fig. 
17. A variación anual da salinidade da columna de auga fronte á Guía está representada na Fig. 14. 
Liurante o verán os impulsos de afloramento veñen reflectidos pola elevación das isohalinas de 
35,5 . No inverno, nos meses de chuvia intensa aparece unha capa de baixa salinidade nos tres 
primeiros metros. 

Sales nutrientes 

A concentración de nitratos, fosfatos e silicatos varía paralelamente conservando a relación de 
Redfield. A distribución <lestes nutrientes é totalmente diferente de inverno a verán. No inverno os 
valores máximos de nitrato e silicato encóntranse na auga superficial da ría, Fig. 18, e son tanto 
maiores canto maior é a proporción de auga de río. Os valores extremos dados son: para nitrato 
20,5 mm?llkg, Pérez et al. (1985) no estreito de Rande en auga de 2,65 de salinidade (17 de. 81) e 
silicato 36,6 mmol/kg, Prego et al. (1988) na mesma estación (21 xa. 86) en auga de 20,08 de 
salinidad.e. Valores aínda máis altos, 23.8 e 92 de nitrato e silicato, respectivamente , se encontraron 
na enseada de San Simón, Pérez et al. (1987). Os valores máis baixos de inverno encóntranse na 
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Di tribución v rtical de salinidade na ría de Vigo na época de máxima estratificación, febreiro. E-1 Estreito de Rande, E-5 boca 
da Ría. Adaptado de Prego et al. (1988). (Fig. 17). 
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Distribución vertical de nitratos na ría de Vigo na época de máxima concentración en superficie, 14,1 mmol/Kg na est. 3 en 
febreiro. Liña de trazos , nivel de mínima concentración. Adaptado de Prego et al. (1988). (Fig. 18). 

auga de fondo próxima á boca da ría con 1,4, 0,3 e 5,1 mmol/kg de nitrato , fosfato e silicato, 
respectivamente. 

No verán a situación invértese; os nutrientes achegados polo escaso caudal do río esgótanse 
axiña e a concentración <lestes nutrientes é cero na auga superficial. Na auga de fondo a concen
tración de nutrientes depende da cantidade de materia orgánica remineralizada da que cae desde 
a uperficie e da intensidade do afloramento costeiro. A influencia <leste, vén dada pola ecuación 
d Ríos 0992) 
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N0
3

- = 6,0 + 0,0187 Aj 

onde NO - é a concentración de nitrato, µmol/kg, na auga de fondo no centro ría Aj e o índice 
3 

de afloramento dos tres días anteriores, expresado en kg.m-1.s-1 

Os valores máximos reportados foron para nitrato 10,27 µmol/kg (3.set.80), próximo á boca 
sur da ría cun fondo de 40 m, Pérez et al. (1985); para fosfatos foi 1,20 µmol/kg (15.nov.76) na 
boca sur nun fondo de 50 m, Fraga e Mouriño (1978), e para silicatos 12,1 µmol/kg fronte a Bauzas 
(3 .out.86) nun fondo de 40 m, Prego et al. (1988). 

No interior da ría, estes sales nutrientes están suxeitos a un ciclo bioxeoquímico. Na capa de 
auga superior, os nutrientes mediante a fotosíntese transfórmanse en biomasa, formando a Materia 
Orgánica Particulada (MOP). Unha parte desta cae a auga máis profunda, onde en parte se 
remineraliza e en parte sedimenta sobre o fondo. Deste material sedimentado unha pequena parte 
resuspéndese durante o inverno. No cadro 8 danse as variacións de biomasa en gramos por 
segundo para toda a ría de Vigo en tres estacións do ano. 

CADRO 8 

Variación de biomasa en gis en toda a ría de Vigo, Prego (1988) . 
Para pasar a mgldía m 2

, multiplicar por O, 755. 

inverno 

Fotosíntese neta (*) 480 

Caída de MOP 110 

Remineralización 280 

Sedimentación -80 
(*) Fotosíntese total menos remineralización no nivel superior. 
MOP = Materia Orgánica Particulada. 

Osíxeno 

primavera 

1200 

950 

300 

730 

verán 

1720 

1250 

800 

840 

No inverno a concentración de osíxeno dis~lto mantense moi uniforme en toda a ría, entre o 
90% ó 100% de saturación (==::260 µmol/Kg). No verán, Fig. 19, fórmase un gradiente moi acusado, 
con valores máximos entre O e 2 m no centro da ría, que poden chegar ata 382 µmol/Kg, que 
supón unha saturación do 161 %, e tamén se dan os valores mínimos que adiotan presentarse na 
auga de fondo na Guía, cunha saturación de osíxeno que non adoita baixar do 50%. Os valores 
extremos son os reportados por Nombela (1987) cun máximo de 15,6 mg/l (221% de saturación) a 
2 m de profundidade no estreito de Rande e o mínimo por Buen (1919) de 1,865 ml/l (31 %) de 0

2 

a 10m de profundidade na boca norte da ría no mes de agosto, aínda que este valor non se puido 
encontrar en anos posteriores. 

Outros elementos 

Ademais dos sales nutrientes, nitróxeno orgarnco, carbono orgarnco e clorofila, tamén se 
teñen datos de Ca e Mg. Besada e Molins (1962) atopan que os seus valores non difiren dos que 
lles corresponden pala súa salinidade e non parecen estar afectados pala presencia ou non de 
bateas de mexillón. 

O ferro soluble varía entre 6 µg/ l a O m no mes de marzo na Guía a 60 µgil a 20 m en 
setembro. O ferro, tanto soluble coma total, ten as súas máximas variacións na Guía coincidindo 
coa zona. de máxima producción de fitoplancto. Os seus valores mínimos encóntranse na superfi
cie contra a boca da ría na primavera e os máximos na auga do fondo no interior da ría no outono
primavera. As súas variacións para o ferro soluble son desde O µg/ l ata 112 µg/ l e para o ferro total 
de 11 µg/1 a 180 µg/ l, Masaguer e López-Benito (1967) e López-Benito-(1969). 
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50 
30 - XULLO 

RÍA DE VIGO 

Di tribución vertical de osíxeno na ría de Vigo na época de máxima fotosíntese, xullo. Datos tomados de 
Mouriño et al. (1985). (Fig. 19). 

O br , que se atopa na ría como elemento natural da auga do mar, varía entre 17 e 22 µg/l, 
M lin 1957 . 

humb para auga tomada a 3 m de profundidade en diferentes localidades varía entre ~:, e 
, µ /1, L "p z Costa e Molins 0957) . 

gundo Dai et al. (1995), as concentracións de Cd, Cu, Fe, Mn e Ni encontradas durantr o 
v r " n na auga da ría son as que corresponden á auga oceánica que penetra polo fondo dura· 1te 

st época de afloramento. 

RÍA DE PONTEVEDRA 

Os datos que ternos da ría de Pontevedra non son tan completos coma os das rías de Vig 0 e 
A Arousa. O programa ESCORP 0980) no seu vol. 1 dá a referencia de tódalas publicacións sobre 
a hidrografía desta ría anteriores a esta data e mesmo inclúe tamén referencias de traballos fi' n 
publicados realizados polo IEO. O programa ESCORP fixo un estudio amplo sobre a ría , pen.J o 
seu traballo experimental foi limitado no tempo (febreiro-marzo) . Datos sobre a variación a1 ual 
cubrindo o ano enteiro encóntranse na tese de doutoramento de Figueiras (1985), que, aínda e¡ue 
o obxectivo do estudio é a ecoloxía do fitoplancto da ría, tamén achega resultados do comportamento 
hidrográfico e datos químicos . 

Na Fig. 20 está indicada a batimetría da ría. Próxima á punta Festiñazo hai unha pequena 
cubeta de 32 m de profundidade cun limiar de 28 m que carece totalmente de importancia na 
circulación da auga. A ría propiamente dita é a parte abranguida desde o río Lérez á liña compren
dida entre a punta de Cabicastro e o cabo de Udra, cunha anchura na boca de 4,7 Km e unha 
pr fundidade de 40 m. , limitando un volume de 1,30 Km3. A influencia da auga doce vai máis alá 
do límites indicados e pode incluírse dentro do mesmo sistema tamén a ría de Aldán, establecendo 
o novo límite desde a punta Faxilda á illa de Ons e desde a illa Onza á punta de Couso. A ría ten 

í un volume de 3,45 Km3, con <lúas bocas: a boca norte, cun ancho de 3,8 Km e un limiar de 13 
m. , a boca ur, de 7,4 Km de ancho cunha profundidade de 59 m no centro da canle. Esta ría, 

bre t do a part máis externa, é moi similar á ría de Vigo e non se encontran grandes diferencias 
na úa hidrografía. 
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RIA DE PONTEVEDRA 

~KM 

Batimetría da ría de Pontevedra. Intervalo de isobatas 10 m. (Fig. 20). 

Achegas de auga doce 

A principal achega de auga doce é o río Lérez. Este, na súa desembocadura, está bastante 
~-c,ntaminado por augas residuais da cidade de Pontevedra e as fábricas instaladas na súa beira, 
["·.·5ximas á desembocadura. A outra achega q~e lle segue en importancia é o desaugadoiro do 
c-•mplexo industrial ENCE-ELNOSA, sobre todo polo seu contido de materia orgánica non nitroxenada 
rropio das fábricas de celulosa. O seu vertido faise próximo ó cabo Placeres. Os regatos Fumega 
e Ciranda, que verten xusto na desembocadura do río Lérez, son de escasa importancia e tódolos 
CJ· ;tros que verten ó longo das dúas costas da ría son aínda de menor caudal ca estes últimos. No 
c.:dro 9 danse os caudais destas achegas e o seu contido de materia orgánica, carbono e nitróxeno, 
~r::3undo datos de ESCORP (1980). 

CADRO 9 

Caudal de ríos e vertidos na ría de Pontevedra e contido en materia orgánica. ESCORP (1980). 

Río Lérez 

ENCE-ELNOSA 

Granda 

Fu meza 

cunea total 

Caudal 
m3/ s 

13,9 

0,9 

0,3 

0,3 

16,9 

241 

µmol/l 

e org. N org. NH/ 

448 236 21 

18.400 550 



Correntes de marea 

Na ría de Pontevedra disponse dunha información bastante completa das correntes de marea 
n mes de febr iro, realizada polo CEOP do MOPU (ESCORP 1980). As correntes entre a punta 
Festiñazo e a punta Loira durante a marea entrante alcanzan unha velocidade máxima de 10 cm/ 
s na parte norte a 10 m de profundidade e 9 cm/ s a 20 m. Na parte sur, os valores son 11 cm/s a 
10 m e 9 cm/ s a 20 m. 

Con marea saínte os valores invértense. Na parte norte, a 10 m de profundidade, a velocidade 
máxima de saída é de 11 cm/ s e na parte sur é de 1 O cm/ s a 1 O m de profundidade e 9 cm/ s a 20 
m., cunha tendencia a unha saída residual pola parte norte e entrada pola parte sur. Isto aparece 
acentuado polo tempo de duración das correntes de entrada e saída en ámbalas beiras. Na parte 
norte a corrente de entrada retrásase respecto á onda de marea e cesa antes da preamar, adiantándose 
a saída, que continúa aínda despois da baixamar. Na parte sur sucede o contrario. 

A circulación na cabeceira da ría é máis complexa polas alteracións producidas pola illa de 
Tambo. As velocidades máximas a 5 m de profundidade son de 13 cm/s ó sur da illa tanto de 
entrada coma de saída, mentres que ó norte da illa a velocidade máxima de entrada é de 7 cm/s, 
pero non hai saída por esta parte. 

O vento é o factor decisivo nas correntes da auga superficial. Estas seguen case sempre a 
dir cción do vento , independentemente do estado da marea. Con vento do 1 º cuadrante durante a 
mar a saínte, a auga superficial pode chegar a 35 cm/s, e con ventos do 3º cuadrante e marea 

ntrante, a velocidade da auga chega a 27 cm/s. 

O v nto tamén inflúe na velocidade da corrente profunda. Con ventos do 1 º cuadrantf a 
v 1 cidad d ntrada de auga profunda increméntase de 9 a 13 cm/s para compensa-la saída por 
u l rfi i con v ntos do 3º cuadrante a velocidade de entrada da auga profunda redúcese de 9 

mi mp nsa-lo exceso de auga que entra pola superficie. 

Na part máis interna da ría tamén se modifica a circulación. Ó norte da illa de Tan-tbo, 
ralm nt non hai saída de auga, pero con ventos do 1 º cuadrante prodúcese unha saída de 1ta 

14 cm/ s e ó sur da illa pode chegar a 30 cm/s. 

As correntes de marea producen unha mestura bastante intensa da auga doce achegada pobs 
ríos e a auga oceánica que penetra pola parte inferior da ría producindo unha renovación da ai.;ga 

interior. A auga oceánica que penetra na ría ten aproximadamente unha salinidade de S=35,7 e o 
valor medio da mestura resultante para o conxunto de toda a ría é de Sm =35 ,0. O tempo de 
residencia da auga doce na ría vén dado por 

VR é o volume total da ría (3,4.10-9 m3) e C o caudal total de auga doce achegada expresada P.n 

m3/ día (3,1.106) . O tempo de residencia calculado é de 22 días, isto é unha renovación do 4,6% 
diario. 

Temperatura 

Nas figuras 21a e 22a preséntanse os cortes verticais de temperatura nas <lúas épocas do ano 
n que se alcanzan o mínimo e o máximo de temperatura. No mes de febreiro acádase o mínimo 

d temperatura por enfriamento da auga superficial, producíndose unha inversión térmica desde a 
illa de Tambo cara ó interior. No resto da ría o incremento de densidade producido polo enfriamento 
r a unha estabilidade negativa que produce unha mestura vertical desde a estación 3 ata a exte-

rior. A temp ratura mínima observada é na auga superficial da Est. 3 de 11,2ºC e a salinidade de 
35 114. 
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No mes de agosto a auga está fortemente estratificada e a máxima temperatura encóntrase na 
auga superficial da Est. 1 con 23,4ºC e 27 ,825 de salinidade. 

Na parte máis interna da ría a distribución horizontal de temperatura é complexa, a causa da 
alteración da circulación da auga pola illa de Tambo, Fig. 23a. 

5 

20 

4 
11,4 

_!_ 
10-12 FEB. 

3 

RIA DE PONTEVEDRA 

2 

A 

5 2 
º~~--------....¡.----------...,.. ...... ~------~~~------...¡;----.......... 
M 

20 

~ 
10-12 FEB. 

R(A DE PONTEVEDRA B 

r ::-rribución vertical de: a) Temperatura e b) Salinidade, no inverno na ría de Pontevedra . Datos facilitados por F.G. Figueiras. 
{ tig. 21). 

Salinidade 

No mes de febreiro hai unha forte influencia do río ata a Est. 3, Fig. 21b. A partir de aquí e cara 
ó exterior, toda a auga é uniforme por mestura vertical e a salinidade varía moi pouco, entre 35 ,3-
35,5 , cunha elevación da auga do fondo na estación 4, que tamén foi encontrada por Cabarias et al. 
0982). 

No mes de agosto, Fig. 22b, a estratificación da auga tamén se reflecte na distribución da 
salinidade. A auga do fondo está formada por auga costeira pobre en nutrientes. O máximo de 
salinidade atópase na auga do fondo no mes de decembro con 35,748 e unha temperatura de 
13,7ºC, segundo datos de Figueiras. 

Na distribución horizontal de salinidade na parte máis interior da ría , Fig. 23b, obsérvase 
como a saída de auga doce forma unha lingua con tendencia a saír pola parte sur da illa de Tambo, 
como xa se indicou na descrición de correntes. 
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Distribución vertical de : a) Temperatura e b) Salinidade, no verán na ría de Pontevedra. Datos facilitados por F.G. Figue as. 
(Fig. 22 . 

Nutrientes , osíxeno e pH 

No inverno, os valores máximos de nutrientes atópanse próximos á desembocadura do río 
Lérez en auga superficial de salinidade 13,027, con 19,22 µ mol/l de nitrato e 23,48 µmol/! de 
silicato, ESCORP (1980) e 0,89 µmol/l de nitrito e 1,7 µmol/l de fosfato, Cabanas et al. (1982) 

O valor m áximo de osíxeno encontrouse ó comezo do outono, 401 µ mol/l e unha saturac·ón 
do 164%, en auga superficial próxima á boca da ría nunha zona de intensa fotosíntese. O mínimo 
tamén foi nesta mesma época, 44 µmol/l e unha saturación de só o 18%, en auga superficial da 
p arte máis interna da ría cunha clara influencia das achegas de auga doce, salinidade 24.48, 
Figueira et al. (1986). 

O pH da auga do mar está intimamente ligado á fotosíntese e á oxidación da materia orgánica. 
O valor máximo observouse en auga próxima á boca da ría no nivel de 5 m con 8,485 e o mínimo 
na au ga do fondo ó sur da illa de Tambo con 7,886, Mouriño et al. (1985). 

Metais pesados 

Ca a totalidade dos datos de metais pesados que se teñen desta ría se refiren a sedimentos 
mat rial biolóxico. Na auga, González et al. (1982), determinaron mercurio na materia particulada 

n u p n ión encontran no mes de febreiro valores desde 0,086 µ g/ l ó norte da illa de Tambo 
a O O 2 µ a/ 1 n centro da ría. 
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A 

B 

Detalle da distribución superficial de: a) Temperatura e b) Salinidade na cabeceira 
da ría de Pontevedra en setembro. Adaptado de Figueiras et al. (1985) . (Fig. 23). 

RÍA DA AROUSA 

A ría de Arousa é a de maior superficie de tódalas rías galegas e tamén a de liña de costa máis 
L.regular, con illas e illotes que aínda fan máis complexa a circulación da auga no seu interior. Igual 
C:JEi rías anteriores, ten <lúas bocas. A norte, entre Aguiño e a illa de Sálvora, con 3,5 Km de ancho, 
e::t6. parcialmente cerrada por illotes e cons e ten un limiar de 8 m., e a boca sur, entre a illa de 
S{tlvora e a península do Grove, con 4,5 Km de ancho, é a que dá paso á canle principal, que ten 
na boca 60 m de profundidade, Fig. 24. 

A canle principal entre a punta de Cabío e a illa da Arousa presenta un pouco máis ó sur unha 
cubeta de 69 m de profundidade cun limiar de 48 m que non entorpece a circulación da auga 
profunda. Non ocorre o mesmo coa cubeta situada entre a illa da Arousa e A Toxa·, cunha 
profundidade de 22 m ~un limiar de 9 m situado entre a illa da Arousa e a península do Grove. 
Segundo Otto 0975), para unha mesma profundidade, hai unha marcada diferencia de temperatu
ra entre a auga profunda interior e exterior da cubeta, que pode chegar a 1 ºC, pero o e~tancamento 
é só temporal, producíndose renovación por mestura vertical e enchéndose a cubeta a cada impul-
o de afloramento, de xeito que o osíxeno nunca chega a ter límites moi baixos. 

A hidrografía desta ría, aínda que o seu estudio é relativamente recente, coñécese bastante 
ben. A primeira publicación que trata exclusivamente desta ría é de Gómez Gallego (1971). Unha 
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RIA DE AROUSA 

10 KM 

Batimetría da ría da Arousa . Intervalo de isobaras 10 m. (Fig. 24) . 

monografía sobre a oceanografía desta ría de Otto (1975) serve de manual de referencia para 
tódalas publicacións posteriores. Unha investigación oceanográfica intensiva foi realizada dentro 
do convenio de cooperación e amizade entre España e Estados Unidos na segunda metade do 
decenio dos 70, IEO (1989). Recentemente o Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC, dentro 
do programa da CICYT, fixo un seguimento intensivo con mostraxes de toda a ría dúas veces á 
emana, Ro ón (1992) e Álvarez-Salgado (1993). 

A hidrografía da ría é parecida ás anteriores , pero o cultivo intensivo de mexillón, unhas 
150.000 Tm anuais, modifica en parte as características biolóxicas das súas augas, González et al. 
(1979). 
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Achegas de auga doce 

os ríos que desembocan na ría da Arousa son o Ulla, Umia e Beluso, este último de escasa 
importancia. O Ulla, cun caudal medio de 93 m3/ s., López-Jurado 0985), desemboca na cabeceira 
da ría e 0 Umia, cun caudal medio de 16 m3/ s., faino no SE da ría cerca de Cambados. 

o vertido ó mar <lestes ríos nun día determinado pode calcularse polas ecuacións propostas 
por Rosón et al. 0991) 

Ulla Q n = 1,7 Q nD + 1,49 Q (n-l)D + p (n-2)P 

Umia Q n = 2,3 Q ne 

onde Q n é o caudal en m3/ s. vertido ó mar o día n. Qnn e Q (n-iJn son os caudais do río Deza os 
días n e n-1 medidos na estación 552 da Confederación Hidrográfica do Norte e P (n-

2
J é o cau~al de 

auga liberado polo encoro de Portodemouros o día n-2. Para o vertido do río Umia, Q ne é o caudal 
r:1edido o mesmo día na estación 564, situada en Caldas de Reis. 

A concentración de sales nutrientes que achegan estes-ríos encóntrase no cadro 10. Os valo
r1:s son a media durante o período de maio a outubro, Pérez et al. (1992). 

CADRO 10 

Valores de alcalinidade, calcio, nitrato, nitrito, amonio, nitróxeno orgánico, 
fosfato e silicato nos ríos Ulla e Umia na súa desembocadura na ría. Concentracións en µmoti l. 

Ale Ca NO N0
2 

NH4 N org. P04 
Si(OH)

4 

Ulla 364 366 28 0,3 16 25 1,2 119 
Umia 325 273 42 0,5 6 21 0,8 113 

Correntes de marea 

Nesta ría é onde se estudiaron con maior detalle as correntes de marea; Gómez Gallego 
( l 071) e 0975), Otto (1975), Castillejo et .al. 0982), Castillejo e Lavín 0982), Pascual e Carpena 
( ~- ~, 85), Pascual 0 987 a) e García et al. 0 992). Estas correntes están modificadas pola acción do 
vrnto, Chase 0975) e Pascual 0987b). A variación da intensidade da corrente de marea en función 
dr_) tempo e a localidade xeográfica en cada punto da ría, foi modelizada por Pascual (1986) que 
in·-Júe tamén no modelo a influencia do vento. 

O valor medio da corrente na boca da ría calculado polo prisma de marea é de 12,7 cm/s, 
(Gómez Gallego 1971) e o valor máximo rexistrado no mes de outubro entre a illa de Sálvora e a 
Pf'nínsula do Grove foi de 47,7 cm/ s, García et al. 0992). Os valores máximos rexistrados na canle 
principal entre a punta de Cabío e a illa da Arousa varían entre 50 e 11 cm/ s dependen do da 
profundidade, carreira de marea e dirección do vento. O valor máximo de corrente rexistrada foi 
de 93,2 cm/s ó N da illa de Cortegada, fronte á desembocadura do río Ulla, no inverno e durante 
o baleirado, nas condicións en que a influencia do río é máxima, Gómez Gallego 0975). 

Corrente residual 

Disponse de datos de corrente residual calculados por dous métodos diferentes: polo sistema 
de caixas e polos datos acumulativos da medida experimental de correntes de marea. 

Na Fig. 25 represéntase un esquema aproximado da circulación residual na ría da Arousa, 
proposto por Otto 0975) e no cadro XI danse os valores da velocidade neta das correntes residuais 
segundo diversos autores. Segundo os datos de circulación residual -de Castillejo e Lavín 0982), 
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~ CORRENTES SUPERFICIAIS 

~ PROFUNDAS 

@ AFLORAMENTO 

2 KM 

Esquema das correntes residuais da ría da Arousa. Frechas brancas, corrente superfi
cial. Frechas negras, correntes profundas. Círculos, afloramento. Segundo Otto (1975). 
(Fig. 25). 

entre a punta de Cabío e a punta Barbafeita (situada na parte máis occidental da illa da Arousa), 
nesa época a ría non se comporta totalmente como a dun esteiro parcialmente mesturado, senón 
que o fai , en parte, como un esteiro mesturado verticalmente con entrada de auga en toda a 
columna desde 9 mata o fondo pegada á punta Barbafeita e con saída en toda a columna contra 
a punta de Cabio na costa norte. 

Rosón (1992), para o período de maio a outubro, dá para a corrente residual un caudal medio de 
entrada de auga profunda no verán de 3.900 m3s-1 entre O Grove e a illa de Sálvora, que se reduce a 
1.200 m3s-1 na parte media da ría e a 700 m3s-1 na parte interior. Este caudal varía coa intensidade do 
afloramento costeiro Roson et al (1996), de aí a discrepancia entre os diversos autores. 

Temperatura 

A temperatura, igual ca nas outras rías, ten unha inversión térmica durante o inverno coas 
temperaturas mínimas na superficie nas zonas máis afectadas pola auga dos ríos , chegando a 
baixar ata 9,74ºC, Gómez Gallego (1975). Na Fig. 26 vese como as isotermas coinciden coas 
linguas de auga menos salgada, Fig. 28. Fronte ó río Umia a lingua aparece lixeiramente desprazada 
ara ó norte debido á influencia do vento sur predominante durante o inverno. 

Durante o verán , a temperatura da auga superficial é moi variable, dependendo da intensidade 
d afloramento. ó no1te da illa da Arousa , no punto indicado na Fig. 25, está suxeita a variacións 
m i ampla podendo chegar ata 21,13ºC, Fig. 30, durante períodos de relaxamento, e descender 
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a 15º, Fig. 27, durante un impulso de afloramento, chegándose a rexistrar mesmo valores tan 
baixos coma 12,21 ºC, Rosón (1992), con afloramento intenso a principios do verán. 

CADRO 11 

Velocidades medias de corrente residual na ría da Arousa, expresadas en m/día. 

elevación 

Autor nivel m/ día dirección m/ día método 

Otto (1975) l ) superior 2.320 saída 1,50 caixas 
inferior 1.659 entrada 

González et al. (1979) 2) superior 1.827 saída 1,18 caixas 
inferior 712 entrada 

Rosón Cl 992) l ) superior 3.500 saída 1,19 caixas 
inferior 2.700 entrada 
2) superior 3.870 saída 0,71 
inferior 2.540 entrada 

Castillejo et al. (1982) 3) 9 m 1.640 saída corren te 
21 m 2.000 saída de marea 
43 m 1.380 saída acumulativa 

Castillejo et al. (1982) 4) 9 m 2.510 entrada corrente 
19 m 4.920 entrada de marea 
43 m 5.100 entrada acumulativa 

García et al. Cl 992) 5)12 m 2.600 saída corrente de marea 
6) 38 m 3.500 entrada acumulativa 

il Toda a ría . 2) Excluída a parte máis exterior. 3) e 4) Entre punta Cabío e a Illa de Arousa. 3) Costa norte contra punta Cabío. 4). Costa sur, 
NWí da Illa de Arousa. S) e 6l Na boca da ría entre a illa de Sálvora e a península do Grove. S) Contra a illa de Sálvora. 6) Contra a península do 
Grcwe 

A auga do fondo ten unha variación estacional pequena e oposta , sendo máis quente no 
inv rno ca no verán, no que se produce un enfriamento debido ó afloramento e penetración de 
auga profunda costeira durante esta estación. ·No mes de maio, a 55 m de profundidade, a súa 
temperatura é arredor de 13º e ascende lentamente ata principios do outono a 14º cun brusco 
incremento en outubro, Rosón (1995). Os valores extremos encontrados na auga profunda do 
centro da ría a 55 m foron 16,24º en outubro, Rosón (1992) e 12,2º en xullo, Gómez Gallego 
0 971). 

Salinidade 

As figuras 28 e 29 representan a distribución superficial de salinidade no inverno e no verán, 
respectivamente. En ambas obsérvase claramente a influencia dos ríos Ulla e Umia e a tendencia 
da auga doce a desviarse á beira dereita. Na Fig. 31 preséntase un corte vertical de salinidade. A 
salinidade máxima encóntrase na auga do fondo durante os períodos de afloramento, aumentando 
cara ó final do verán, Rosón 0995). No mes de setembro, González et al. (1983) atopan na ría 
valores de 35,88. 

Nutrientes 

Cabanas et al. 0983) e Rosón et al. (1995) presentan as correlacións entre nutrientes e os 
~rincipais factores físicos e encontran boas relacións, sobre todo na primavera, onde a fontosíntese 
e alta. A concentración máxima de nutrientes atópase ó final do verán na auga profunda, aumen-
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Distribución superficial da temperatura no inverno na ría da Arousa. 
Otto 0975). (Fig. 26). 

2KM 

T om 

VERÁN 

Di tribución superficial da temperatura no verán na ría da Arousa. 
Otto 0975) . (Fig. 27). 
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Distribución superficial da salinidade no inverno na ría da Arousa. 
Otto (1975) . (Fig. 28). 

2 KM 

~ 
VERÁN 

Distribución superficial da salinidade no verán na ría da Arousa. Liña 
de puntos, linguas de máxima e mínima salinidade. Otto (1975). (Fig. 
29). 
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tando cara á boca da ría, estando suxeita ás variacións do afloramento. No outono prodúcese unha 
inversión da circulación con renovación da auga da ría por saída de auga polo fondo e penetración 
superficial de auga costeira cálida e sen nutrientes. Este fenómeno é moi rápido, producíndose en 
tan só uns días, Álvarez-Salgado 0993). Os valores máximos atopados para nutrientes foron: 
Fosfatos 2,8 µmol/l no mes de marzo, Iglesias e Nunes 0982). Nitratos 22,04 µmol/l , Tenore e 
González (1975), no mes de setembro en auga de 50 m de profundidade; amonio, 12 µmol/len 
novembro en auga do fondo próxima á cabeceira da ría, González et al. (1979); nitritos 1,5 µmol/l no 
outono e silicatos 18 µmol/l na primavera, Cabanas et al. 0983). Estes últimos están moi influídos 
polas achegas do río. 

González et al. 0979), utilizando o método de caixas, fano balance de entradas e saídas de 
nutrientes no interior da ría e encontran unha utilización de nitrato no volume total da ría de 4,9 
Trn/día de nitróxeno en novembro e de 1,1 Tm/ día en setembro. 

A utilización media, no verán, do nitróxeno inorgánico (N0
3

- + N0
2

- + NH
4
+) é de 13 µmol.m2.m1, 

Álvarez-Salgado 0993). 

Rosón 0992), utilizando tamén o método de caixas, dá unha utilización media de fosfato na 
capa de auga superior de 0,7 µmol/m2 día e unha remineralización na auga profunda de 0,2 µmol/ 
m2 día. 

Osíxeno, pH e dióxido de carbono 

O osíxeno presenta unha variación estacional con valores de osíxeno altos na auga superficial 
durante a primavera e o verán, que aumenta cara ó interior da ría. Os valores baixos encóntranse 
na uga d fondo, diminuíndo ata o final do verán e cara ó interior da ría. O valor máximo de 

íx n , 338 µmol/kg 0 40%) está citado por Mouriño et al. 0985)no mes de agosto a 5 m de 
r funidad próximo á boca da ría e o mínimo na auga de fondo a 30 m no mes de xullo na punta 

a í , cun valor de 3,21 ml/ l, (54%) Gómez Gallego 0971). 

O pH egue as mesmas variacións que o osíxeno cuns valores extremos de 8,359 no centro da 
ría a 5 m no mes de agosto, Mouriño et al. 0985) e un mínimo de 7,967 en auga superficial ó oeste 
da illa de Cortegada no mes de outubro, Rosón 0992), ambos medidos a 15ºC. 

As variacións do dióxido de carbono na auga da ría están relacionadas coa fotosíntese e 
tamén coa utilización <leste por moluscos para a formación de cuncha, que afecta tamén á distribu
ción do calcio sobre a que ten unha influencia apreciable o intenso cultivo de mexillón nesta ría , 
Rosón 0992). Este autor presenta un estudio detallado <leste proceso. Os valores máximos de 
calcio específico (calcio/ salinidade) encóntraos no mes de outubro na auga profunda da boca da 
ría, con 294,8 µmol e o valor mínimo con 291,7 µmol en xuño na auga superficial do centro da ría. 

Outros elementos 

Dai et al.0995) determinaron Cd, Cu, Fe, Mn e Ni e encontran valores anormalmente altos de 
Cu, Ni e Cd superiores ós que lle corresponde á auga oceánica que se intercambia coa auga do 
interior da ría. 
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Distribución vertical de temperatura na ría da Arousa en xuño . Facilitado por F.F. Pérez. (Fig. 30). 
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Distribución vertical da salinidade na ría da Arousa en xuño. Facilitado por F.F. Pérez. (Fig. 31). 
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RÍA DE MUROS 

A ría de Muros ten unha costa pouco accidentada, pero a canle de fondo é algo tortuosa, Fig. 
32. A profundidade na boca, se se considera esta situada entre Leixoes e a punta da Alta Laxe, é de 
50 m. A achega principal de auga doce é o río Tambre, cun caudal medio de 54 m3/ s., López
Jurado 0985), regulado pola presa Barrié de la Maza. 

Segundo González et al. 0979), a ría de Muros caracterízase pola súa maior influencia oceánica. 
Mentres que na ría da Arousa, durante os períodos de pouca renovación de auga, a producción 
primaria se mantén por reciclado de nutrientes, na ría de Muros non parece <loado este reciclado 
e presenta unha producción primaria moi inferior á ría da Arousa. 

Batimetría da ría de Muros. Intervalo de isobaras, 10 m. (Fig. 32). 
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A circulación estuárica 

González et al. (1979), xa citados, calcularon as correntes residuais na ría de Muros utilizando 
o método de caixas en dous meses diferentes: un en setembro con forte eca e outro en novembro 
cunha achega intensa de auga doce. O caudal medio de entrada de auga profunda foi de 1.330 m3/ 

s. e as velocidades medias ó longo da ría foron de 3680 mi día de corrente residual de saída de 
auga superficial e 760 m/ día de velocidade de entrada de auga profunda ~nha ... .elevación media 
de 2,95 m/ día. Cos caudais de correntes residuais tamén calculan o balance de intercambio de 
nutrientes entre a ría e a plataforma costeira. 

Castillejo calcula as correntes residuais fronte ó porto de Muros a partir dos datos experimentais 
de correntes por filtrado da onda de marea. 

35,B 

10 m 

35,9~ 20 

30 

s 40 

MUROS 
50 

Distribución vertical da salinidade na ría de Muros no mes de setembro, segundo datos de 
González et al. (1979). (Fig. 33). 

Salinidade e temperatura 

Na Fig. 33 preséntase a distribución vertical de salinidade no mes de setembro, coincidindo 
coa entrada de auga costeira, que nesta data soe te-la máxima salinidade do ano. Na boca da ría 
rexistrouse o valor máximo de 35,962. A variación superficial de salinidade ó longo da ría nesta 
data é moi forte, pasando en pouca distancia de auga de salinidade baixa a auga costeira con 
características oceánicas, pero noutras datas o gradiente horizontal pode ser moito máis suave. 

Os valores extremos de temperatura, igual ca nas outras rías, atópanse na auga superficial ó 
final do verán e inverno. O valor máximo, 19,6ºC, encontrouse na parte máis interna da ría, fronte 
ó Freixo, a O m sobre unha isobata de 5 m no mes de setembro, IEO (1955) e o v.alor mínimo de 
11,0º no inverno con inversión térmica, Nunes e Iglesias (1984). 

Nutrientes 

A variación estacional de nutrientes foi estudiada por Nunes e Iglesias (1984) durante todo o 
ano en tres estacións e a tres profundidades en cada unha, cunha mostraxe semanal durante o 
verán e quincenal durante o inverno. En contraste coa menor productividade primaria desta ría, a 
concentración en nutrientes é máis alta ca nas outras rías baixas. De fosfatos encontraron 2,94 

255 



µmol/l na auga profunda con fondo de 14 m próximo á illa da Creba no mes de marzo e de nitratos 
19,6 µmol/l tamén na auga do fondo a 22 m na enseada de Muros en outubro. 

Osíxeno 

Esta ría presenta valores de osíxeno máis baixos do esperado, encontrándose valores de 2,87 
ml/l (59%) na auga do fondo a 30 m no mes de setembro, González et al. (1979). 

RÍA DE CAMARIÑAS 

Esta ría pertence ó grupo de rías centrais , Fig. l. Estas son de dimensións moito máis reduci
das cás das rías baixas. 

Na ría de Camariñas, Fig. 34, a achega principal de auga doce é o río do Porto, cuns 5 m3/s de 
media anual. Na costa norte encóntrase a enseada de Vasa, duns 400 m de ancho e uns 2 Km de 
lonxitude, que termina nun regato de escasa importancia. 

, 
RIA DE CAMARIÑAS 

3 KM 

Ría de Camariñas. Intervalo de isobaras, 10 m. (Fig. 34). 

Hai poucos datos sobre a auga da ría de Camariñas. Fischer-Piette e Seoane (1963), nun 
traballo sobre ecoloxía desta ría, dan datos de salinidade e temperatura, pero só no mes de 
outubro , coincidindo cunha época de intensa seca. 

Na Fig. 35 indícanse as salinidades ó longo do esteiro do río do Porto durante marea descen
d nte e na en eada de Vasa durante a marea ascendente. A variación da salinidade nos puntos A, 
B C D Fig. 35, atópase no cadro 12. Nunha época normal, sen seca, suponse que os valores 

rán m nore . 
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De Buen (1919) encontra na auga superficial costeira fronte a esta ría 35,65 de salinidade no 
mes de agosto. 

-CAMARINAS 

5 

Salinidades na ría de Camariñas, segundo datos de Fischer-Piette e Seoane (1963) . (Fig. 35) . 

RÍA DE CORME E LAXE 

Esta ría, duns 26,5 Km2
, é moi curta, cunha boca ampla que permite unha influencia oceánica 

grande. A boca está parcialmente dividida na súa parte profunda en dúas canles separadas polo 
baixo da Avaría, Fig. 36, que se eleva sen chegar á superficie, estando a súa cota máis alta a 6 m 
por debaixo da superficie do mar. ó norte, entre o baixo e a costa de Corme, queda unha canle de 
26 m de profundidade e ó sur, entre o baixo e a punta de Laxe, queda unha canle ampla cunha 
profundidade de 36 m. A achega de auga doce máis importante é a do río Anllóns. 

Os coñecementos que se teñen desta ría débense principalmente a Castillejo et al. (1976) e 
0 977a, b) , que a estudiaron nas catro -estacións do ano. 

Segundo datos destes autores, as velocidades das correntes de marea varían bastante dunha 
localidade a outra. Na parte central, as correntes de marea, tanto entrante coma saínte, son débiles, 
cunha velocidade media de 5 cm/ s, mentres que na costa norte as correntes máximas medias 
acadan 39 cm/ s. 

A distribución da salinidade superficial no verán, Fig. 37, indica unha saída de· auga superfi
cial preferentemente contra a costa norte . Na enseada de Laxe tamén hai unha salinidade algo 
reducida pola achega dun regato no fondo desta enseada. A distribución de salinidade na auga de 
fondo indica unha penetración de auga profunda de salinidade 35,6, que penetra pola canle sur. 
No inverno esta auga de fondo ten unha salinidade maior, chegando a 35,84. 

. A distribución superficial de temperatura no verán, Fig. 38, indica unha influencia das augas 
continentais , cunha temperatura máxima rexistrada de 20,2ºC. Ó norte da punta Cabalo hai un 
núcleo de temperatura algo máis baixa, producida pola elevación de auga profunda que, á súa 
vez, produce tamén un núcleo de maior salinidade na superfici.e. 
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, 
RIA DE CORME 

2 KM 

Topografía do fondo da ría de Corme. Intervalo de isobaras 10 m. (Fig. 36). 

Ría de Corme. Isohalinas de superficie no verán. Adaptado de Cas
tillejo et al. (1976). (Fig. 37). 
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No inverno, na beira norte prodúcese inversión térmica, descendendo a temperatura da auga 
superficial ata 11, 0°, mentres que na boca e na parte central da ría hai homotermia con mestura 
vertical. 

Segundo Iglesias (1978), a distribución de nutrientes presenta unha variabilidade moi grande 
en nitrato mentres que no fosfato é menor. No verán, esgótanse os nitratos cando queda aínda 
fosfato. A diferencia principal desta ría coas rías baixas é a maior turbulencia da auga que permite 
unha achega de nutrientes máis rápida. 

Ría de Corme. Isotermas de superficie no verán, segundo Castillejo et 
al. (1976) . (Fig. 38). "' 

BAÍA DA CORUÑA 

A baía está situada ó SW do conxunto que forma coas rías de Betanzos, Ares e Ferrol, Fig. 39. 

Se se considera o límite desta entre as puntas Herminia e do Seixo Branca, o ancho na súa 
boca é de 4 Km., cunha profundidade máxima de 30 m. O longo desde a boca á desembocadura 
do río Mero é de 5,9 Km. A superficie é duns 20 Km2, cun volume de auga de 240·106 m3. 

Cabanas et al. (1987) estudiaron a oceanografía da baía durante un ano completo e os datos 
que se dan a continuación son un extracto da publicación dos devanditos autores. 

O dique de abrigo, situado contra a metade da baía, delimita claramente dúas zonas distintas: 
a interior, con características de esteiro, e a parte externa, máis aberta e profunda, con característi
cas oceánicas. 

Salinidade.- Na Fig. 40a represéntase a distribución de salinidade superficial no mes de maio. 
Na parte interna, a .salinidade sempre é menor de 35,5. Na boca, as salinidades mantéñense entre 
35,5 e 35,6, excepto no inverno, no que poden baixar a niveis de 35,4. 

A auga que penetra polo fondo tende a aflorar no estreitamento producido polo dique de 
abrigo. 

Temperatura.- Na superficie as temperaturas varían de 12ºC no inverno a 17º no verán, 
mentres que no fondo van de 12,7º a 15º,· existindo por tanto un fenómeno de inversión térmica 
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Conxunto das rías da Coruña, Betanzos, Ares e Ferrol. Isobatas de 10 en 10 m. (Fig. 39). 

T 

o b 

Distribución de salinidade (a) e temperatura (b) en auga superficial na baía da Coruña no mes 
de maio. Cabanas e t al. (1987). (Fig. 40). 
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no inverno, con temperaturas de 12º nos primeiros 5 metros e de 12,7º-13º no fondo. Na primave
ra este fenómeno desaparece a medida que se quenta a auga superficial. 

En novembro toda a masa de auga ten temperatura alta e cunhas características moi homoxéneas. 
Na Fig. 40b represéntase a distribución da temperatura superficial no mes de maio. 

Nutrientes.- Os nitratos no verán e outono presentan os seus valores máis altos (4 a 10 µmol/l) 
no fondo contra a boca da baía, asociados á masa de auga oceánica, mentres que no inverno e na 
primavera os máximos están na cabeceira e 4 a 6 µmol/l). 

Os fosfatos manteñen uns valores relativamente baixos (0,4 a 0,8 µmol/l), agás no inverno na 
cabeceira da baía, con niveis de 1,3 a 1,9 µmol/l. 

O amonio sempre presenta unha distribución moi irregular, con valores en xeral máis altos no 
centro da baía. 

Osíxeno disolto. - Os valores son baixos no inverno (3 a 4 ml/l) e próximos á saturación o resto 
do ano (5 a 6,5 ml/l). A finais da primavera e no verán, os valores superiores a 6 ml/ l obsérvanse 
na zona fótica, sendo de 5 a 5,5 ml/l no resto da masa de auga. 

RÍA DE BETANZOS 

Esta ría é amáis grande do conxunto A Coruña-Ferrol, Fig. 39. Ten unha lonxitude de 20 Km 
e unha profundidade de 39 m na boca. Na súa cabeceira verten a auga conxuntamente os ríos 
Mandeo e Mendo. Pola costa dereita úneselle a ría de Ares, que achega a auga do río Eume. 

Parte interior da ría 

A parte máis interior da ría, comprendida desde Betanzos á ponte do Pedrido, foi estudiada 
por González et al. (1980a) e (1981) en <lúas épocas moi diferentes; unha en novembro, cunha 
achega de auga doce polo río de 15 m3/ s., e a outra no verán, cunha achega de 2 m3/ s. Os 
devanditos autores dedican especial at(llción á influencia que poida ter un posible vertido conta
minante e encontran que, aínda en época de seca, o tempo de renovación nesta zona é de 2,78 
días. 

A salinidade na zona depende da achega de auga do río e do estado da marea. Na Fig. 41 está 
representada a distribución de salinidade en ámbalas condicións. 

Na época chuviosa en preamar, Fig. 41a, a auga doce é retida na cabeceira da ría cunha forte 
estratificación. Durante o descenso da marea, Fig. 41b, a auga doce flúe libremente pola superficie 
e crea unha contracorrente con penetración polo fondo de auga máis salgada. 

Os nitratos son altos nesta época chuviosa a causa da achega do río e chega na superficie a 23 
µmol/l. 

Durante a época seca hai unha mestura vertical bastante intensa. Ó iniciarse o descenso de 
marea, Fig. 41c, poden quedar momentaneamente, en cubetas do fondo, núcleos salinos illados 
que desaparecen na baixamar, Fig. 4ld. 

O osíxeno alcanza o seu mínimo nesta época seca, baixando ata 1,2 ml/l. na auga do fondo 
na cabeceira da ría. 
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Distribución vertical de salinidade na parte máis interior da ría, desde Betanzos ata a ponte do Pedrido 
(Est. 8). Achega do río 15 m3/ s; a) marea alta, b) marea descendente. Achega do río 2 m3/s; e) marea alta, 
d) marea baixa. González et al. (1980a) e (1981). (Fig. 41). 

A parte próxima á boca da ría 

Mariño et al. 0985) seguiron durante un ano as variacións hidrográficas da columna de auga 
nun punto fixo situado contra a boca da ría fronte a Lorbé, sobre un fondo de 15 m. 

A salinidade nesta zona varía pouco. O seu valor máximo, 35,88, acádao na superficie no mes 
de xullo, debido a evaporación, e no fondo o máximo é de 35,64, cunha temperatura de 13,0. 

A temperatura varía entre 11 ,5ºC a O m en xaneiro con inversión térmica e 18,8º en agosto, 
tamén en auga superficial. 

O valor máximo de osíxeno, 7 ,3 ml/ l, tense en xullo no nivel de 7 m., debido á fotosíntese. 

O fo fato pode chegar accidentalmente a 2,95 µmol/l na auga superficial no mes de marzo, 
p iblemente por contaminación, coincidindo coa salinidade baixa, 31,42. 

Durante o verán, na auga superficial os nitratos e fosfatos esgótanse totalmente. 
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RÍA DE FERROL 

Esta ría, de 17 Km de lonxitude, ten como característica principal o estreitamento próximo á 
súa boca, cun ancho de só 350 me unha profundidade de 21 m. A corrente de marea neste punto, 
para unha carreira de 3m, é 7.970 m/ h (221 cm/ s)), Xunta (1987). Os datos hidrográficos de que se 
dispón son esporádicos e non permiten sacar conclusións sobre as características hidrolóxicas da 
súa auga e a súa variación estacional. 

RÍA DO BARQUEIRo · 

Nesta ría hai <lúas partes ben diferenciadas: unha, a ría propiamente dita e a outra, o esteiro 
do río Sor. A temperatura da auga, en setembro, na parte aberta é de 16,5º Ce no canal é de 17,5º, 
chegando a 19,8º enriba do banco de area, Anderson et al. 0992). 

2 KM 

, 
RIA DO BARQUEIRO 

Topografía da ría do Barqueiro. (Fig. 42). 
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Fischer-Piette e Seoane (1962), nun estudio de ecoloxía da ría, achegan datos de salinidade 
superficial no mes de outubro. Fronte ó porto de Bares, Fig. 42, a salinidade é a mesma que a da 
auga costeira, 35,7, mentres que na beira dereita encontran unha salinidade algo máis baixa, 34,6 
n Vicedo, 24,5 na punta Congreiro e Xilloi. 

As salinidades do esteiro do río Sor están indicadas na Fig. 43. Todas elas foron tomadas en 
marea alta, excepto a de en fronte da illa San Martiño e a da desembocadura do río San Miguel, 
que o foron en marea descendente. O valor tan baixo, de 12,1 de salinidade, na desembocadura 
do regato San Miguel é debida ó efecto do mesmo. 

Salinidades no esteiro do río Sor en ma
rea alta, segundo datos de Fischer-Piette 
e Seoane (1962) . (Fig. 43). 
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APÉNDICEII 

Transformacións das concentracións dos elementos máis usados a moles por quilogramo 
de auga de mar. Utilizouse para o cálculo a auga de mar de salinidade 35 e temperatura 15º C á que 
lle corresponde unha densidade de 1025,97 kg.m-3. 

Carbono 1 mg/ l 81,148 µmol.Kg-1 

Nitróxeno 1 mg/ l 69,587 µmol.Kg-1 

Fósforo 1 mg/ l 31,468 µmol.Kg-1 

Silicio 1 mg/ l 34,704 µmol.Kg- 1 

Osíxeno 1 mg/ l 30,460 0 2 µmol.Kg-1 

Osíxeno 1 mg/ l 43,529 0 2 µmol.Kg-1 

Densidade da auga do mar. UNESCO (1981) 

D, densidade da auga do mar, en Kg.m-3; Dw, densidade da auga pura; S, salinidade; t, tempe
ratura ºC. 

nd 

a = 9, 42594 
o 

ª 1 = 6,793952.10-2 

ª 2 = -9,095290.10-3 

ª 3 = 1,001685.10-4 

a = -1,120083.10-6 

a
5 

= 6,536332.10-9 

D = Dw + (b
0 

+ b
1
.t + b2.t

2 + b3.t
3 + b

4
.t4) S + 

+ (c
0 

+ c
1 
.t + c2.t

2 ) 5312 + d
0
.S2. 

b = 8,24493.10-1 
o 

bl = -4,0899.10-3 

b2= 7,6438.10-5 

b3= -8,2467. 10-5 

b4= 5,3875. 10-9 

e= -5 ,72466.10-3 
o 

c
1
= 1,0227.10-4 

c2= -1 ,6546 .10-6 

d = 4,8314 .10-4 
o 

Comprobación: S=35, t=25 ~ D = 1023,34306 kg. m-3 

Saturación de osíxeno. UNESCO (1986) 

0 2 µmol.Kg- 1
, osíxeno disolto en auga de mar saturada con aire á presión de 1 atm; S, salinidade; 

t, temperatura ºC. 

onde: 

a = -135 ,29996 
o 

ª1 = 1,572288.105 

ª2 = -6,637149.107 

ª3 = 1,243678.1010 

ª 4 = -8,621061.1011 

I = 1/ (t + 273,15) 

b = 0,020573 
o 

b = -12 142 
1 ' 

b2 = 2363,1 

Comprobación: S=35, t=25 ~ ln 0 2 5,512505 0 2 247,771 
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Variación do pH da auga de mar coa temperatura. Pérez (1985). 

pH2 é o pH á temperatura t2 e pH1 é o pH da mesma auga á temperatura tr 

pH2 = pH1 + (t2-t1) ( ª º + ª1·t1 + ª2·t2 + ª 3·PH1 + 

+ a4.(t12 + tl.t2 + t/) + ª s·PH12) 

a = 1,1871.10-1 
o ª 3 = -2,913.10-2 

ª 4 = 3,74 .10-6 

a
5 

= 1,63 .10-3 

ª1 = -1,545.10-4 

ª2 = -1,865.10-4 

Comprobación: pH1 =8 t1 =20, t2 =15 ~ pH2, 8,0622 

O sistema do C02 na auga do mar. Pérez (1985) e UNESCO (1987). 

A 

A 

B 
co2 

CO}ot. 

C0
3
H

2 

D 

F 

f H 

fF 

f S0 4H 

I 

K 
o 

K' 
1 

K' 
2 

K' 
B 

K ' 
w 

pH 

pX 

p 
co2 

s 
S04 

t 

T 

actividade de hidroxenións. 

alcalinidade total. 

alcalinidade debida ós carbonatos e bicarbonatos. 

concentración de boro total, B03H3 + B04H4-. 

suma de CQ3- + C03R + C02H2 incluído o C02 libre. 

inclúe o ácido carbónico non disociado + co2 disolto 

coeficiente de Debye-Hückel. 

concentración de fluoruro total (FH + p-). 

coeficiente de actividade de hidroxenións. 

coeficiente de actividade de fluoruros. 

coeficiente de actividade do ión bisulfato. 

forza iónica da auga do mar. 

solubilidade do C02 na auga do mar. 

constante de disociación aparente do C03H2. 

constante de disociación aparente do C03R. 

constante de disociación a paren te do ácido bórico. 

producto iónico da auga. 

log (1/ aH). 

log de base 1 O da magnitude 1/ X. 

presión do co2 na auga do mar. 

salinidade, en unidades de salinidade práctica. 

concentración de so4= + S04R na auga do mar. 

temperatura en ºC. 

temperatura termodinámica. 

Unidades.- As concentracións veñen expresadas en mol.Kg-1. A presión en atm. O pH na 
escala NBS. 

Datos de entrada.- pH, t, Se A. Se non se coñece A utiliza-la ecuación (*) da ría de Vigo que 
se adapta bastante ben a outras rías. 
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C0
3
ff = Ac

0
/ (1 + 2.K2'/aH) 

C03H2 = C03ff . (a/K1
1
) 

co3= = C03ff(K2'/ aH) 

C02tot. = C03H2 + C03ff + co3= 

p co2 = CQ 3H/ Ko 

onde: 

T= 

a = 
H 

B= 

S04 = 

t +273,15 
10-pH 

1,1879.10-5.S 

8,363.10-4.S 

F = 2,01.10-6.S 

A= 1,9859.10-4 +6,0258.10-5.S (Ría de Vigo) (*) 

A = 
co2 

pK1' = 

pK2' = 

pK' = 
a 

p w' = 

ln 

I = 
ln f = 

F 

log f 0 H = 

log fH = 

A - B.~' / ~' + aH) + a/ fH - Kw' .f/aH 
-13,7201 +0,031334.T +3235, 76/T + 1,3.10-5.T.S -0, 1032.S112 . 

5371,9645 +l ,671221.T +0,22913.S +18,3802.log S + 

-128375,28/T -2194,3055.log T -8,0944.10-4.S.T + 

-5617,11.log(S)/T +2,136.S/T 

11,99 -0,01.T -0,008851.S 

2,241 +3441/T -0,094515.S112 

- 0,2409 + 93,4517(100/T) + 23,3585.ln (T/ 100)+ 

+ (0 ,023517 - 0,023656(T/ 100) + 0,0047036 (T/ 100)2] 

0,49043 +8,295.10-4.t 

19,9287.S/ (1000 -1 ,00518.S) 

9,68 -874/T -O,lll.S112 

-6,3451 +647,59/T +0,019085.T -0,5208.1112 

-D.1112/ (1 +2,33 .1112) + I(0,159 -5,6.10-4.t) + 

-log[l +S04.f
504 

+F.fF) (1 -S/ 1000)] 

Comprobación: pH=8,2 S=35, t=15 ~ Pco2, 3,63937.10-4 

Composición media anual da materia orgánica particulada suspendida nas rías, forma
da por fitoplancton (85%) e material detrítico (15%) en suspensión. Referido a peso seco sen 
cinzas, pero incluíndo o fosfato dos ácidos nucleicos e a sílice das diatomeas. Ríos et al. (1995). 

c H o N p Si 

peso % 45 6,3 33 7,7 1,31 6,2 

moles (P=l) 89 149 49 12,9 1,00 5,3 

Composición bioquímica media en peso. 

Proteínas 36 % 

Carbohidratos 21 % 

Compostos de fósforo 12,1 % 
Lípidos 14,7 % 
Clorofila 1,44 % 
Ópalo ( i20 5

H) 15,3 % 
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AS AUGAS SUBTERRÁNEAS 

XOSÉ RAMÓN SEARA V ALERO 





INTRODUCCIÓN 

IMPORTANCIA DA AUGA SUBTERRÁNEA EN GALICIA 

Quizais, o trazo máis significativo da importancia que a auga subterránea adquiriu en Galicia 
o constitúa a enorme proliferación de fontes, mananciais e captacións que salpican os 29.434 Km2 

da súa xeografía. De feito, é practicamente imposible coñece-lo número de xurdimentos naturais 
polas que a auga agroma de novo á superficie a través das ladeiras montañosas, as plataformas 
alombadas, os fondos de val, etc., que configuran o relevo do vello zócolo cristalino galego. 
Igualmente, cualquera estimación do número de captacións que furan a epiderme do seu solo, 
aínda que fose de forma aproximada, sería outro labor arduo e difícil, pois como sinalou o Instituto 
Tecnológico y Geominero de España (I.T.G.E) en 1990, a súa cifra non debe ser inferior ás 300.000, 
o que significa unha densidade dun aflor"amento por hectárea (ou, se se prefire, unha captación 
por cada 9,2 habitantes), unha magnitude que é, dende logo, sobradamente superior á de calquera 
outra Comunidade da Península. 

Entre as causas que motivaron esta excepcional abundancia de pozos, minas, galerías, sondaxes, 
etc., é posible destacar tres grandes factores que son, ó noso xuízo, os que sobresaen polo seu 
maior interese. O primeiro é o resultado da gran dispersión da poboación galega, pois a teor do 
censo de 1981, o 30,6% da mesma habitaba «en diseminado,, e do resto, o 47,6% residía en núcleos 
de menos de 300 habitantes, ver Táboa 1. Sen d:W.bida, este excesivo illamento e os altos custos das 
obras e infraestructuras de abastecemento obrigaron a que unha boa parte dos seus habitantes se 
decidisen individualmente a capta-la auga subterránea a través dunha infinidade de pozos e sondaxes 
ou aproveita-las minas naturais mediante pequenas arquetas e sinxelas conduccións. 

O segundo factor sería unha consecuencia do minifundismo de Galicia, onde segundo o 
Censo Agrario de 1982, ver Táboa 2, o tamaño medio de cada parcela é de só 0,41 Ha. Esta 
compa1timentación extrema do territorio, unida a un incesante labor agrícola e gandeiro, propiciou 
que os acuíferos fosen avidamente explotados a través dunha densa rede de captacións, moitas 
das cales a penas cumpren as disposicións vixentes en canto ás distancias mínimas que deben 
separalas. 

Como terceiro e último factor, sinalariamos que esta infinidade de aproveitamentos sería 
imposible se en Galicia non se dese unha necesaria condición de partida como é a relativa facilidade 
e economía coa que a auga subterránea pode acharse e extraerse do seu subsolo. 
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TÁBOA 1 

Distribución de vi vendas, familias e poboación en núcleos e en diseminado en Galicia 

(Fte. Censo 1961, I.G.E) 

En núcleos de Poboación En diseminado 

Viv. Familiar Familias Pob. de feito Viv. Familiar Familias Pob de feito 

A CORUÑA 336.993 259.170 933.510 47.743 38.689 149.905 

LUGO 62.517 44.707 151.503 84.115 67.658 247.682 

OURENSE 141.034 104. 262 349.923 23.530 18.286 61.416 

PONTEVED. 170.056 126.559 477.341 114.357 95 .984 382.556 

GALICIA 710.600 534.698 1.912.277 269.745 220.617 841.559 

Sen embargo, a frecuencia coa que se cumpre esta última premisa pode inducirnos á falsa 
idea de considerar que na nosa Comunidade a auga subterránea é un recuso inesgotable e que se 
atopa, ademais, homoxeneamente repartida. Lonxe desta visión optimista, que só podería susten
tarse nalgunhas áreas moi determinadas, a realidade é que o substrato galega presenta unha grave 
pr bl mática hidroxeolóxica pois as rochas cristalinas que o constitúen son practicamente imper
m abl dificultan, cando non impiden, a infiltración, o almacenamento e a transmisión da auga. 

TÁBOA 2 

Distribución das explotacións agrarias en Galicia 

(Fte . Censo Agrario 1982, I.G.E) 

N Cim r d xplotación 

Con T rra 

n T rras 

Total 

Tamaño Medio de Explotación 

Nº de Parcelas 

Parcelas por Explotación 

Superficie Media por Parcela 

GAUCIA 

2.241.967 

360.436 

1.244 

361. 680 

6.2 Ha 

5.454.555 

15.13 

0.41 Ha 

ESPAÑA 

44.311.769 

2.344.012 

31.315 

2.375 .327 

18.9 Ha 

20.496.813 

8.74 

2.16 

A situación resulta entón aparentemente contradictoria: as formacións xeolóxicas de Galicia 
son inadecuadas para o desenvolvemento de acuíferos subterráneos e, sen embargo, son 
abundantísimos os mananciais e captacións de todo tipo. Intentaremos, entón, bosquexar algúns 
datos que expliquen este singular paradoxo e coñece-las liñas xerais <leste importante recurso na 
nosa Comunidade. 

BREVE DESCRICIÓN SOBRE O S ESTUDIO S HIDROXEO LÓXICOS EN 
GALICIA 

Aínda on moi poucos os estudios hidroxeolóxicos en Galicia debido, posiblemente, ás esca
ª xpectativas que dende sempre suscitou a impermeabilidade do seu substrato. Así, o I.G.T.E, 
ut ,. nti o motor de tas investigacións en España, a penas realizara na nosa Comunidade unha 
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decena de traballos ata o ano 1990, a maior parte dos cales foron, ademais , de carácter moi 
puntual. Entre estes, poderían destacarse os que efectuou durante o ano 1974 en torno ó campo de 
golf da Zapateira (A Coruña) ou na Escola Naval de Marín (Pontevedra); ou os que serviron para 
delimita-lo perímetro de protección do pozo de abastecemento de Xinzo de Limia (Ourense) no 
ano 1980, ou os de mellora das captacións urbanas de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) e O 
Barqueiro (Lugo) levados a cabo en 1982. 

Outros estudios tamén de carácter local, foron realizados pola empresa E.N.A.D.I.M.S.A no 
ano 1974 na Illa da Toxa, ou por E.N.D.E.S.A en 1977 na cubeta das Pontes de García Rodríguez. 
Algúns outros datos de interese a escala municipal aparecen recollidos no Plan de Xestión e 
Tratamento de Residuos Sólidos Urbanos realizado pola Consellería de Ordenación do Territorio 
da Xunta de Galicia (COTOP) entre o ano 1989 e 1990. 

Entre os traballos xerais que teñen a Galicia como único obxectivo, destaca, en primeiro 
lugar, o estudio efectuado polo I.T.G.E en 1982 e que baixo o título Investigación hidrogeológica 
básica de Galicia ofrece por vez primeira unha panorámica das súas augas subterráneas na que 
inclúe un amplo inventario de captacións coas súas respectivas análisis químicas e distingue carto
grafía da escala 1: 200. 000 as súas grandes unidades hidroxeolóxicas de onde deduce as zonas que 
son especialmente aptas para a explotación e utilización dos seus acuíferos. 

O seguinte grande estudio rexional foi o Proyecto del Plan hidrogeológico de las Cuencas de 
Galicia-Costa que dentro do Plan Hidrogeológico Nacional efectuou a COTOP no ano 1990 a 
través das empresas consultoras E.P.T.I.S.A e I.D.A.S.A. Neste estudio contémplanse tódalas cuneas 
hidrográficas que pertencen exclusivamente á comunidade autónoma galega analizándose a pro
blemática dos seus recursos, demandas, calidade de augas, vertidos, perímetros de protección, 
etc., ó tempo que se sinalan as principais áreas de recarga dos seus acuíferos. 

Outros datos de gran interese sobre algúns aspectos hidroxeolóxicos de Galicia aparecen no 
Estudio sobre infraestructuras sanitarias-abastecemiento y saneamiento de las cuencas 
intercomunitarias, 1 ªFase, que a pedimento da Xunta de Galicia efectuou a empresa consultora 
I.N.Y.P.S.A entre 1989-1990. Neste proxecto analizouse o estado de conservación e operatividade 
da infraestructura de abastecemento e saneamento de auga para os núcleos de poboación con 
máis de 500 habitantes valorando as súas posibilidades subterráneas e ofertando interesantes 
recomendacións de carácter predictivo. 

Por último, e dende logo, pola súa maior transcendencia, destacariámo-lo Estudio de Recursos 
de auga subterránea de Galicia efectuado pola COTOP da Xunta de Galicia en colaboración co 
I.T.G.E e que levaron a cabo as empresas consultoras E.P.T.I.S.A e I.D.A.S.A no ano 1991. Este 
informe sintetiza os estudios hidroxeolóxicos efectuados ata entón e amplía o inventario e análise 
química iniciada polo I.T.G.E no ano 1982. Ademais, neste traballo cartográfanse as principais 
unidades hidroxeolóxicas de Galicia a escala 1/ 200.000 e delimítanse as zonas de maior interese, 
propoñendo algunhas solucións moi interesantes para os municipios con maiores problemas de 
a bastecemento. 

Polo que respecta ós traballos de carácter máis xeral, pero que inclúen entre os seus aparta
dos e cartografías algunha información referente a Galicia, destacariamos, en primeiro lugar, o 
Mapa Hidrogeológico Nacional elaborado polo I.T.G.E no ano 1979 e no que aparecen reflectidos 
os grandes trazos hidrolóxicos da nosa corhunidade e unha síntese dos seus sistemas acuíferos. 
Algo posterior é o Estudio. básico de recursos hidraúlicos de las cuencas del Norte de España 
realizado en 1986 pola empresa consultora EYSER, S. A. a pedimento do Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo (MOPU) . Este estudio contén un importante banco de datos hidrolóxicos e 
unha avaliación moi interesante dos recursos hidráulicos existentes. Por último, o informe elabora
do polo I.T.G.E no ano 1990 e que baixo o título Las Aguas Subterráneas en España ofrece unha 
síntese dos traballos previos e unha visión xeral da problemática hidroxeolóxica do Noroeste 
Peninsular. 

285 



CARACTERÍSTICAS DAS EXPLOTACIÓNS DA AUGA SUBTERRÁNEA EN 
GALICIA 

Como expusemos anteriormente, resulta difícil coñece-lo número exacto de captacións de 
auga subterránea que existen en Galicia. O I.T.G.E no ano 1990 estimou que estas non debían ser 
inferiores ás 300.000 aínda que en conxunto só aproveitarían un caudal de 5 a 10 hm3/ ano -unha 
cifra moi pequena se se compara, p. ex., cos 516 hm3/ano utilizados na veciña Cunea do Douro- e 
o que supón, no mellor dos casos, un rendemento medio anual duns 33 m3 por afloramento. 

Usos da auga 

Domic. Urbano 

Domic. Non Urbano 

Indu t. Gandeiro 

Agri ultura 

Ou tra actividade 

TÁBOA 3 

Usos da auga subterránea en Galicia 

(Fte. ITGE - 1982; EPTISA/IDASA -1991-) 

Mananciais 

3,3 
20,3 

0,8 

0,4 

1,6 

14,4 
6,1 

Pozos e sondaxes 

3,8 
23,6 

10,8 

3,8 
1,2 

6,1 

3,8 

ral, ta auga foron utilizadas profusamente para o abastecemento domiciliario, ver 
a , para r gadío de pequenas parcelas, moitas das cales a penas superan unha hectárea. 

Ad m i , xunto a estes usos, dende a década dos setenta, comezaron a estenderse outros dedica
d á ubministración de granxas e explotacións gandeiras, certas actividades industriais, áreas de 

rvicio, te. 

De feito, ata hai unha vintena de anos a maior parte da auga consumida nas pricipais poboacións, 
e entre elas as grandes urbes como Pontevedra, Vigo, Santiago, etc., procedía case exclusivamente 
dos seus recursos subterráneos, unha práctica que foi sempre ben acollida pola poboación ó 
upoñer que estas augas posúen mellores calidades e pureza cás procedentes dos ríos e arroios. 

Sen embargo, o constante incremento de demanda urbana ante o progresivo aumento demográfi
co, urbanístico, industrial, etc., unido á crecente contaminación dos acuíferos, obrigou a que 
moitos municipios deban explota-los seus recursos superficiais, aínda que sen abandonar de todo 
as vellas captacións e mananciais que aseguren o caudal en épocas de seca, ver Fig. 1 e Táboa 4. 

Como consecuencia <leste aumento das necesidades urbanas, e tal como revelou o recente 
informe efectuado polas consultoras EPTISA-IDASA en 1991, os problemas de abastecemento 
afectan xa ó 23, 1 o/o dos Municipios galegos, ver Fig. 2 e Táboa 5, moitos dos cales padecen 
momentos moi críticos ó coincidi-la época da estiaxe coa chegada masiva de poboación turística. 

Polo que respecta ó tipo de aproveitamento, ver Táboa 6, son os pozos e sondaxes os máis 
utilizados (cun 51 ,3% do total), seguidos dos mananciais e fontes naturais (o 48,5%), mentres que 
a galería e minas, tan frecuentes noutros puntos da Península, a penas teñen algunha relevancia 
n Gali ia (con só o 0,2%) . 
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N 

t 

30 KM 

Municipios con abastecementos mixtos superficiais-subterráneos. (EPTISA - IDASA, 1991). (Fig. 1). 
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30 KM 

uni ipio n pr bl ma d aba tecem nto urbano. (EPTISA - IDASA, 1991). (Fig. 2). 
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TÁBOA 4 

Municipios con abastecementos mix tos superficiais-su bterráneos 

CORUÑA, A LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

AMES ALFOZ AMOEIRO AGOLADA 

BAÑA, A BEGONTE BAÑOS MOLGAS BAIONA 

BETANZOS CASTRO DE REI BARCO, O CALDAS DE REIS 

BRIÓN COSPEITO CARBALLIÑO, O CAMBADOS 

CARBALLO FRIOL COLES CAMPOLAMEIRO 

CARIÑO GUITIRIZ ESGOS CANGAS 

CARRAL GUNTÍN MACEDA CERDEDO 

CEDEIRA MEIRA MELÓN CUNTIS 

CEE MONDOÑEDO MERCA, A DOZÓN 

CERCEDA MONFORTE MONTERREI GROVE, O 

COIRÓS MONTERROSO NOGUEIRA RAMUÍN GUARDA, A 

CORCUBIÓN MURAS PADERNE ALLARIZ MEAÑO 

DODRO OUROL PEREIRO AG UIAR MEIS 

DUMBRÍA P. DO BROLLÓN RÚA, A MOAÑA 

LARACHA PANTÓN RUBIÁ MONDARIZ 

MAZARICOS QUIROGA SAN CIBRAO VIÑAS MORAÑA 

MELIDE RIBADEO SAN CRISTOVO CEA MOS 

MOECHE RIBAS DE SIL SARREAUS OIA 

MONFERO SARRIA TOÉN PORRIÑO , O 

PADERNE VALADOURO , O VIANA DO BOLO PORTAS 

PADRÓN VILALBA VILAMARÍN RIBADUMIA 

PINO, O XERMADE ... VILAR DE BARRIO ROSAL, O 

PONTES, AS XINZO DE LIMIA SALVATERRA 

ROIS SANXENXO 

SAN SADURNIÑO TOMIÑO 

SANTA COMBA TUI 

SANTIAGO VALGA 

TEO VILA DE CRUCES 

TOUR O VILABOA 

TRAZO VILAG. AROUSA 

VIMIANZO VILAN. AROUSA 

ZAS 
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RUÑA, A 

AME 

ARES 

ARTEIXO 

BETANZOS 

BOIMORTO 

CAMBRE 

CARNOTA 

CEE 

CORCUBIÓN 

CORUÑA, A 

CULLEREDO 

DODRO 

FENE 

FERROL 

FI TERRA 

FRAD 

LAXE 
MAÑ N 

M 

M 

NAR N 

LEIR 

RIANXO 

ROIS 

TRAZO 

VAL DUBRA 

TÁBOA 5 

Municipios con problemas de abastecemento urbano 

LUGO OURENSE 

BECERREÁ BAÑOS DE MOLGÁS 

CASTRO DE REI BARBADAS 

FRIOL BARCO, O 

GUITIRIZ BEADE 

MONFORTE CARBALLEDA 

MONTERROSO GUDIÑA, A 

PALAS DE REI LAROUCO 

PANTÓN LAZA 

RIBAS DE SIL MONTERREI 

SARRIA PETIN 

TABOADA POBRA DE TRIVES 

RIBADAVIA 

RÚA,A 

TRAS MIRAS 

VERÍN 

VIANA DO BOLO 

VILARDEVÓS 
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PONTEVEDRA 

AGOLADA 

BUEU 

CAMBADOS 

CANGAS 

CATOIRA 

CERCEDO 

GRO VE 

GUARDA, A 

MEIS 

MOAÑA 

MORAÑA 

ROSAL, O 

SALVATERRA 

SILLEDA 

TUI 

VILAN. AROUSA 



Tecnicamente, as captacións mais abundantes son os pozos escavados (56,6%), seguidas das 
sondaxes (máis coñecidos popularmente como "pozos de barrena") a rotopercusión (co 30,2%) e , 
xa a maior distancia, os perforados a rotación (co 3,5%) e a percusión (3,4%), ver Táboa 7. 

En canto á profundidade media alcanzada polos distintos tipos de captacións, ver Táboa 8, os 
máis abundantes son os que non superan a vintena de metros (o 44,0%), un límite por debaixo do 
cal o método de escavación comeza a ser complexo, perigoso e caro, e que só ultimamente puido 
ser amplamente sobrepasado gracias ó progresivo abaratamento das técnicas de sondaxe, en espe
cial a rotopercusión, que permiten perforar con facilidade máis alá dos 50 metros. 

TÁBOA 6 

Distribución do tipo de captación en Galicia 

(Fte: ITGE, 1982; EPTISA/IDASA -1991-) 

Tipo de captación 

Pozos e sondaxes 

Manaciais 

Galerías 

. TÁBOA 7 

º/o 

51,3 

48,5 

0,2 

Técnicas de captación de auga subterránea en Galicia 

(Fte: ITGE, 1982; EPTISA/IDASA 1991) 

Tipo de captación 

Escavación 

Percusión 

Rotación 

Rotopercusión 

Descoñecido 

º/o 

56,6 

3,4 

3,5 

30,2 

6,3 

En calquera caso, e independentemente do tipo de captación utilizada, os caudais obtidos 
son case sempre moi baixos, pois con frecuencia non superan os 5 lis (61.0%), ver Táboa 9. Polo 
que respecta ós mananciais, a penas existen datos estatísticos fiables dos seus caudais, aínda que 
todo parece indicar que, na súa maior parte, posúen uns baixos rendementos, sendo raros os que 
exceden os 2 lis, salvo algunhas excepcións de grande interese económico como son, p. ex., unha 
serie de xurdimentos que manando nun radio inferior a 300 metros abastecían á cidade de Santia
go con caudais comprendidos entre os 85 e os 220 lis dependendo do réxime de chuvias. 
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fundamentai . (Fig. 3 . 

Con ca s intramontañosas terciarias 
e · depósitos recentes 

Granitos alcalinos (granitos de dÜas mica,s) 

calcoalcalinos (grano dioritas) 

Rochas metamórficas 

Complexos básicos 

Zonas paleoxeográ ficas 
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Depósitos sedimentarios principais de Galicia (Non se representan os aluvións pola súa cativa dimensión a e cala de represen
tación). (Fig. 4). 
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TÁBOA 8 

Profundidade alcanzada coas distintas técnicas de captación 

(Fte: ITGE -1982-; EPTISA/IDASA 1991) 

Tipo de captación Profundidade 

Tipo de captación < 20 20-50 m > 50 m Descoñecido 

Escavación 44,0 o/o 2,8 o/o 0,0 o/o 9,7 o/o 

Percusión 0,0 o/o 3,5 o/o 0,0 o/o 0,0 o/o 

Rotación 0,7 o/o 0,0 o/o 1,5 o/o 1,5 o/o 

Rotopercusión 2,8 o/o 15,3 o/o 11,8 o/o 0,0 o/o 

Descoñecido 1,4 o/o 2,8 o/o 0,7 o/o 1,5 o/o 

T ÁBOA 9 

Caudais medios subterráneos en Galicia 

(Fte: ITGE, 1982; EPTISA/ IDASA 1991) 

Caudal (Vs) º/o 

< 1 32,4 

1 - 5 28,6 

5 - 15 8,3 

> 15 7,4 

scoñecido 23,3 

O GRANDES TRAZOS LITOLÓXICOS DE GALICIA 

Galicia atópase no vértice noroccidental do Macizo Hespérico, un vasto afloramento do Maci
zo H rcínico Europeo que se estende dende a nosa Península ata Centro Europa. Por iso, as rochas 
qu compoñen o seu substrato son materiais cristalinos antigos (do Precámbrico ó Paleozoico 
sup rior) parcialmente recubertos por depósitos sedimentarios máis recentes (do Neóxeno ó 
Cuaternario) aínda que de escasa extensión e espesor, ver Figs. 3 e 4. Como veremos, ámbolos 
tipos de rochas posúen calidades texturais e estructurais moi dispares, o que condiciona que o seu 
comportamento hidroxeolóxico sexa moi diferente . 

A AUGA NO SUBSOLO: ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS 

Unha das peculiaridades máis importantes do noso planeta e que o diferencian de calquera 
outro corpo do Sistema Solaré a de posuír unha capa de auga, ou Hidrosfera, onde esta se pode 
achar nos tres estados da materia: Sólida, en forma de xeo construíndo os grandes casquetes 
polares e os glaciares montañosos; líquida reenchendo as cuneas oceánicas ou discorrendo polos 
continentes en forma de ríos e lagos ou no seu subsolo abastecendo os acuíferos subterráneos; e 
gasosa ou disolta como vapor na atmósfera. 
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O ciclo da auga na natureza. (Fig. 5) . 

ES CORRENTIA 
TOTAL 

37 X 103 Km3 

PRECIPIT ACIO 
(Océanos) 1 

324 X 10 3 km1 

O maior volume de auga, ver Táboa 10, atópase nos océanos (97,3%); e o 2,7% restante nos 
continentes e só unha mínima parte se acha na atmosfera ou formando parte da materia viva. 

TÁBOA 10 

Distribución da auga na hidrosfera 

¡ Volume (* 106 Kffi3) º/o 

1 
Océano 1.322,0 97,20 

e Glaciares 29,2 2,15 ¡ 

1 

A. Subterránea 8,4 0,62 

Ríos e Lagos 0,23 0,017 
1 
1 Atmosfera 0,013 0,001 
l 

i Biósfera 0,006 0,0005 

A pesar de que a auga é abundante na corteza terrestre, o home só pode aproveitar directa
mente unha cantidade que é case insignificante (o 0,65%), aínda que, afortunadamente, é un 
recurso renovable por estar sometida a un xigantesco ciclo, ver Fig. 5, no que cada unha das súas 
molécuas cambia constantemente (polo menos a escala do tempo xeolóxico) de estado e de lugar. 
Fóra da súa aparente complexidade, nun punto calquera da superficie do noso planeta as 
compoñentes <leste ciclo poden expresarse mediante unha sinxela ecuación que recibe o nome de 
Balance Hidráulico. 
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E = P - E + Ev + Tr 
sub sup 

De ta uación, a escorrentía subterránea pódese deducir mediante a seguinte relación (con 
E 

1 
= scorrentía subterránea, E =escorrentía superficial, P=precipitación, Ev=evaporación 

su J sup ' 

Tr=trans piración) . 

É dicir, a escorrentía subterránea será igual á diferencia existente entre a taxa de precipitación 
(chuvia, neve ou sarabia) e a escorrentía superficial (en forma de ríos e lagos) e a auga evaporada 
pola radiación solar ou transpirada polas plantas (aínda que, con frecuencia, o valor destas <lúas 
últimas variables adoita agruparse nun único factor ó que se denomina Evapotranspiración) . 

Pero, para que sexa posible a escorrentía subterránea é preciso que antes se produza o 
f nómeno da infiltración gracias ó cal unha gota de auga procedente da precipitación (chuvia, 
arabia ou neve), dos ríos e lagos, do desxeo dos glaciares ou do propio océano, abandona a 

superficie do solo e adéntrase no interior terrestre. 

Baixo un punto de vista práctico, a infiltración pode ser de dous tipos, ver Fig. 6: Infiltración 
superficial ou hipodérmica, que sería aquela na que unha gota de auga a penas supera uns 

ntímetros ou decímetros do solo antes de ser evaporada, captada polas raíces das plantas ou 
d volta rapidamente de novo ó exterior terrestre, ou Infiltración Eficaz ou Profunda que sería 
a u 1 utra na que a auga emigra cara ás partes máis internas do terreno e onde, finalmente, se 
a umula. 

Eva p transpira ión 

Infiltración 

Eficaz 

Evaporación 

Auga de 

Retención ~ 

Infiltración 

Hipodérmica 
--., 

---:!>- ----. 

Precipitación 

Escorrentía 

Superficial 

--., 

~ ~ 

dou tipo d infiltración : Hipodérmica ou somera e Eficaz ou profunda. (Fig. 6). 

A ta a d infiltración depende de moitos factores. Así, uns inflúen na maior ou menor 
r ba ilidad d qu unha gota de auga poida abandona-la superficie como son a pendente, a 
n ntra ión da pr cipitación, a presencia e tipo de vexetación ou cultivo, etc., e outros afectan 
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á posibilidade real de que esa gota poida percolar cara ó interior terrestre , e neste caso, sobresae 
un importante factor textura! de tódolos materiais xeolóxicos como é a porosidade. 

A porosidade dos materiais xeolóxicos pode ter unha orixe moi diversa polo que se dividiu en 
dous grandes tipos: Inherente ou Primaria e Adquirida ou Secundaria, sendo ámbalas dúas as que 
conxuntamente outorgan un valor final de porosidade á rocha ou solo. 

A porosidade inherente ou primaria é aquela na que os poros se forman ó mesmo tempo có 
propio material, como pode ser, por exemplo, as areas dunha praia ou das beiras dun río , onde a 
sedimentación sucesiva dos grans minerais uns enriba doutros deixan xa entre si unha serie de 
espacios baleiros ou ocos. O valor da porosidade primaria depende pola súa vez de varios factores 
tales como o volume dos grans, o empaquetamento (ou disposiCón xeométrica dos grans), a 
clasificación (ou diferencia do tamaño relativo dos grans) , etc. , ver Fig. 7. Como pode advertirse , a 
porosidade primaria só é posible cando as rochas se forman a escasa presión (p. ex. rochas 
sedimentarias e volcánicas) pois cando esta é importante (rochas metamórficas e plutónicas) os 
procesos de recristalización impiden, xeralmente, a formación de ocos ou poros. 

ó contrario que a porosidade primaria, a porosidade secundaria adquírese con posterioridade 
á formación do material xeolóxico. As vías principais causantes desta porosidade son a disolución, 
a fisuración e a meteorización, ver Fig. 8. 

A disolución é típica, evidentemente, das rochas solubes ou daqueloutras que se poden 
solubilizar baixo certas condicións, como son os carbonatos. Se a disolución é heteroxénea, é dicir, 
se só afecta a porcións da rocha, a perda de material xera ocos, conductos, canalículos, etc. , polos 
que a auga pode infiltrarse, acumularse e transmitirse con certa facilidade . 

O segundo factor causante da porosidade secundaria é a fracturación pois a rede de fallas, 
diaclasas, brechas, fisuras e microfisuras acompañantes xeran dominios onde as rochas se encontran 
disgregadas ou abertas . 

1 
1 

~~~ 
)) ;.e 

~ ~~ .... 

~ 

ui ~ W: ..... 

"" "'~ ~ 
:ti ..... .... ~tt ~ 

1 

1 
.... y y 

'V ~ 

~ ... 

~ ~ ~ ~~ ~ ~ - i:!. ~ :.. -: j .. 

"' ~ ~'~:-s. ~ 
I ~ ~ 

(B) 
1 ~ 

(E) (F) 

Distintos factores que afectan á porosidade primaria: En (A) un material ben clasificado posúe unha maior porosldade ca en 
(B), onde partículas máis pequenas reenchen parcialmente os poros do sedimento . En (C) o empaquetado cúbico dos grans 
confírelle unha maior porosidade ca en (D), con empaquetamento hexagonal. Por último , (E) posúe unha porosidade menor 
ca (F), que ten un grans que posúen un maior tamaño. (Fig. 7). 
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Por último, a meteorización é o terceiro factor que posibilita a aparición dunha porosidade 
secundaria, pois tanto a alteración física (debida á descomprensión das rochas, á acción das raíces 
das plantas, ó efecto de cuña do ciclo auga-xeo, etc.) e a alteración química (por procesos de 
hidratación , hidrólise, carbonatación, etc.) conducen, en último extremo, ó esmiuzamento das 
f rmacións xeolóxicas, ó desenvolvemento de horizontes edáficos e á conseguinte aparición de 

cos e poros, ver Fig. 9. 

FISURACIÓN METEORIZACIÓN DISOLUCIÓN 

Os tre tipos roáis frecuentes de porosidade secundaria. (Fig. 8). 

Xunto a estes procesos, disolución, meteorización e fracturación, capaces de aumenta-la 
p r idade dunha rocha, existen outros cun efecto que é precisamente contrario, como son a 

m ntación, (ou deposición dun cemento -carbonato cálcico, sílice, óxidos de ferro, etc.- nos 
p r s da rocha) , a compactación (debida ó propio peso dos sedimentos) e outros fenómenos máis 

mpl , pr du idos xa no interior terrestre, como a diáxenese e o metamorfismo. 

SOLO RESIDUAL 

11 ROCHA METEORIZADA 

1 A 
Horizonte A 

1 B 
Horizonte B 

1 c 
Horizonte C 

11 A 
Transición de 

Soprolito a 
Rocha 

MeteoriHda 

11 l'I 
Rocha 

Pircialmente 
Meteorizada 

111 ROCHA NON METEORIZ~~~---r-------- --

a) ROCHAS METAMÓRFICAS 

¡- -- - ---- ------ -- --

Alt ra ión da ro ha formación dos horizontes edáficos. (Fig. 9) . 

298 

b) ROCHAS {GNEAS INTRUSIVAS 
ZONA 

etc 



TÁBOA 11 

Valores medios de porosidade e permeabilidade en materiais comúns en Galicia 

Material Porosidade (%) Permeabilidade (cm/ s) 

Gravas 30-45 >1 

Areas grasas 30-40 1-10-1 

Areas medias 20-35 10-1-10-2 

Areas finas 15-30 10-2-10-3 

Areas limosas 10-20 10-3-10-4 

Turba 60-95 10-3-10-7 

Arxilas non meteorizadas 30-60 10-7-10-9 

Arxilas meteorizadas 50-70 10-7-10-7 

Calcadas, dolomías 1-3 10-2_10-7 

Calcarias, dolomías (Carst) 1-30 10-10-2 

Lousa, xistos 

Rocha sa < 1 > 10-7 

Rocha fisurada 1-3 10-4-10-7 

Rocha Meteorizada 1-10 10-4-10-7 

Granito, granodiorita 

Rocha sa < 1 > 10-7 

Rocha fisurada 1-3 10-4-10-7 

Rocha Meteorizada 1-5 10-3-10-6 

A permeabilidade depende da porosidade pero só ata un certo punto, pois tamén inflúen 
utros factores entre os que destaca o tamaño dos poros e a natureza dipolar dos grans minerais. 

Así, se os poros son moi pequenos e ademais os grans teñen un comportamento dipolar, como é 
caso das arxilas, a auga quedará retida por forzas de adhesión que impedirán o seu avance. É por 

esta razón pola que as arxilas a pesar de ser- un dos materiais más porosos se comportan, na 
ráctica, como formacións practicamente impermeables, aínda que iso non Hes impide ter unha 

valiosa función hidroxeolóxica. 

En efecto, unha vez inciada a infiltración dunha· gota de auga, esta continuará o seu percorrido 
cara ó interior terrestre ata deterse nunha formación impermeable, ben porque a súa porosidade 
eficaz sexa moi baixa como, p. ex., unha rocha cristalina sa (é dicir, nin fisurada nin meteorizada) 
ou ben porque a súa permeabilidade sexa case nula como é o caso das arxilas. 

Nese momento, a auga comeza a acumularse para constituír un acuífero ó que poderiamos 
definir como unha formación xeolóxica susceptible de almacenar e transmitir auga , unha defini
d ón á que podería engadirse un criterio de escala económica e polo cal só se consideraría como 
verdadeiro acuífero aquelas formacións que, ademais de almacenar e transmitir auga, puidesen 
explotarse de forma rendible. 

ESTRUCTURA DOS ACUÍFEROS 

Como acabamos de expoñer, un acuífero require a presencia dunha formación extensa, poro
sa e permeable apoiada sobre outra impermeable que sirva de vaso ou receptáculo para que a 
auga de infiltración se acumule. Na natureza, a alternancia entre formacións permeables e imper
meables pode ser moi variada e cada unha delas orixina un tipo diferente de acuífero, a súa 
clasificación máis sinxela, incluíndo as estructuras antitéticas, podería se-la seguinte: 
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- Acuífugos. 

- Acuicludos. 

- Acuíferos 

- Libr s 

- Colgados 

- Confinados 

- Semiconfinados 

Acuífugos. Un acuífugo é, en realidade , o extremo oposto dun acuífero, polo que pode 
definirse facilmente como toda aquela formación xeolóxica de natureza impermeable e polo tanto 
incapaz de acumular e transmitir auga. Exemplos de acuífugos poderiamos encontralos en Galicia 

n dous grandes tipos de rochas: as rochas cristalinas sas (sexan plutónicas ou metamórficas) e as 
capas arxilosas que reenchen parcialmente as fosas e cuneas tectónicas do interior. 

Acuicludos. Un acuicludo é unha formación xeolóxica que aínda que pode almacenar auga 
é incapaz de transmitila, ou polo menos a súa cesión resulta extraordinariamente lenta. É difícil 
encontrar en Galicia exemplos de acuicludos, aínda que é posible supoñer que estes poidan existir 
moi localmente nalgunhas rochas cristalinas microfisuradas onde a auga quede retida fortemente 
p r forzas de adhesión ou capilaridade. 

Acuíferos Libres. Son os acuífeos estucturalmente máis sinxelos, e polo tanto, os máis abun
dant , pois só precisan da existencia dunha formación porosa e permeable asentada sobre outra 

abl que intercepte a auga de infiltración, Fig. 10. Estes acuíferos divídense verticalmente 
rand zonas separadas por unha importante superficie: o Nivel Freático. 

z n u p ri r r cibe o nome de zona vados a ou de aireación e caracterízase porque nela os 
t" n mpl tam nt aturados en auga e os movementos desta prodúcense especial

v rti al, b n n ntido descendente por infiltración (motivada pola acción da gravidade) 
n n tido a e ndente por forzas de capilaridade. 

POZO 

E tru tura dun acuí.f ro libr . (Fig. 10). 
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Pola súa vez, esta zona subdivídese en tres subzonas que de arriba a abaixo son as seguintes: 

- Subzona de evapotranspiración. 

- Subzona intermedia. 

- Subzona capilar. 

Subzona de evapotranspiración. É a subzona superior do acuífero e limita directamente 
coa atmosfera. N esta sub zona é onde se inicia a infiltración e onde as plantas absorven a auga 
necesaria para o seu desenvolvemento polo que o seu espesor coincide co da profundidade das 
raíces. 

Subzona intermedia. É unha zona de transición entre a subzona de evapotranspiración e a 
capilar. Nela predominan os movementos da auga na vertical podendo sufrir variacións moi nota
bles de espesor ó longo das distintas estacións. 

Subzona capilar. Esta subzona caracterízase pola abundancia de auga que reenche 
capilarmente os poros e gretas do subsolo e que ascende desde a zona de saturación inmediata
mente inferior. O seu espesor depende inversamente do grosor <lestes poros e fisuras, podendo 
variar desde uns poucos metros en limos e areas finas a tan só uns escasos centímetros en gravas 
e are as gros as. 

A zona de saturación é a zona inundada pola auga, é dicir, é a parte máis profunda do 
acuífero na que a auga gravífica reenche por completo toda a porosidade eficaz da rocha. Nesta 
zona; ó contrario que na de aireación, os movementos da auga prodúcense preferentemente na 
horizontal. A súa potencia ou grosor é moi variable pois depende da taxa de infiltración e do 
espesor da formación permeable (ou se se prefire da profundidade do nivel impermeable que 
forma o vaso do acuífero). Esta zona, e con ela o resto do acuífero, sofre constantes ascensos e 
descensos dependendo da estiaxe ou época de chuvias, do seu réxime de explotación, etc. 

O nivel freático é a supeficie que separa a zona de saturación da de aireación. Nesta super
ficie a auga encóntrase á mesma pesión cá atmosférica, polo que cando se efectúa un pozo ou 
sondaxe nun acuífero <leste tipo a auga ascende no seu interior ata xustamente a altura <leste nivel 
e, evidentemente, no caso de que este non chegase a cortarse, a captación sería completamente 
estéril, ver Fig. 10. 

Sen embargo, no interior do subsolo, o nivel freático non ten por que ser horizontal pois 
debido á baixa permeabilidade das rochas, os desprazamentos da auga na zona de saturación 
adoitan ser moi lentos polo que na vertical das áreas de recarga ou de máxima infiltración, en 
especial en épocas de fortes precipitacións, o nivel freático tende a elevarse baixo elas, mentres, 
que polo contrario, adoita descender en torno ás zonas de efluencia situadas en vales, arroios , etc., 
ver Fig. 11. 

Os acuíferos libres son os reservorios máis abundantes e característicos da auga subterránea 
_n Galicia. O seu substrato impermeable está sempre composto polas propias rochas cristalinas sas 
(granitos, lousas, gneises, etc.), mentres que as formacións porosas susceptibles de almacenar e 
transmitir auga están constituídas, ben polos productos da súa alteración, que dan lugar ós chamados 
"Xabregos,, o «Xabres,, amplamente estendidos por toda a superficie de Galicia, ben por bandas de 
fisuración que cuartean as rochas a tódalas escalas (como por exemplo a aliñación de fon tes e 
mananciais asociadas á falla de Monforte entre Tor e Ferreira de Pantón, ou á falla do Rodicio entre 
Castro de Escuadro e Xunqueira de Espadañedo), ben pola presencia de materiais sedimentarios 
sexan coluvións, aluvións que tapizan a súa superficie ou as gravas e areas que forman, xunto ás 
arxilas, o principal recheo das súas cuneas (As Pontes, Maceda, Verín, O Barco, etc.). ou ben, 
mesmo, pola combinación indistinta <lestes materiais e factores (Terra Cha, Quiroga, San Cibrao 
das Viñas, .comarcas do Rosal, Ribeiro, etc.). 
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ZONA DE RECARGA 

Variacións de altura do nivel freático dun acuífero desde a zona de recarga á de emersión (manancial). (Fig. 11). 

Acuíferos Colgados. Son, en xeral, pequenos acuíferos que se producen a favor de lentellóns 
imp rmeables no seo dunha formación porosa máis extensa. Desta forma cada un <lestes niveis 

rixina unha <•burbulla .. ou estancamento parcial da auga subterránea que chega a desbordarse 
lat ralm nt para incorporarse ós acuíferos máis profundos. Aínda que adoitan ser de pouco 

n Galicia poden ser frecuentes nas principais cuneas terciarias (Vilalba, 
nd abundan as intercalacións arxilosas entre formacións areosas máis ex-

t n , v r F ig. 12. 

E tru tura dun acuíf ro colgado. (Fig. 12). 
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Acuíferos Conf1nados. Os acuíferos confinados (ou cautivos) prodúcense cando o manto 
acuífero está limitado, tanto inferior coma superiormente, por unha capa impermeable que define 
por completo a xeometría e posición da zona saturada, ver Fig. 13. 

En realidade, estes acuíferos pasan lateralmentee a libres na zona de recarga, e alí posúen un 
nivel freático onde se inicia a zona de saturación. Pero fóra desa zona de recarga, en calquera 
outro punto do acuífero, a auga encóntrase sempre a unha presión maior cá atmosférica e o seu 
valor depende da carga hidraúlica (é dicir, a diferencia de presión entre ese punto e o punto máis 
alto da zona saturada) polo que ó efectuar un pozo ou sondaxe a auga pode supera-lo teito 
impermeable do acuífero, e mesmo, emerxer como un chafariz por riba do solo orixinando un 
xurdimento ou pozo artesiano. A altura final que alcanzará a auga_ unha vez sondado un acuífero 
cativo recibe o nome de nivel piezométrico, e teoricamente coincidiría coa altura do nivel freático 
da zona de recarga. Na práctica, ámbolos niveis non son exactamente iguais debido á baixa 
permeabilidade das rochas, á inelasticidade da auga, etc. 

ZONA DE 
RECARGA 

POROSA 

Estructura dun acuífero confinado. (Fig. 13). 

POZO ARTESIANO -

~\ NJVEL 
~- PIEZOMÉTRICO 

ZONA 
SATURADA 

Este tipo de acuíferos pode darse principalmente no interior das cuneas sedimentarias de 
Galicia, onde tanto as formaciones porosas (gravas e areas) como impermeables (arxilas, lignitos) 
presentan numerosos acuñamentos ou terminacións laterais. Sen embargo, para demostra-la pre
sencia <lestes acuíferos requírense estudios de detalle que a penas comezaron, polo que é difícil 
propoñer bos exempos deles, coa única excepción do que ocupa a parte superior do recheo 
sedimentario da cunea de Xinzo de Limia e do que, como veremos máis adiante, xa se posúen 
numerosos datos. 

Quizais, os acuíferos confinados máis interesantes en Galicia sexan os que orixinan as abun
dantes augas termais que ~merxen tanto no seu interior coma na costa. Nestes acuíferos, a forma
ción porosa coincide cunha multiplicidade de planos de fisuración e brechificación asqciados a 
complexos sistemas de fracturas que son capaces de transmiti-la auga ata algúns quilómetros de 
profundidade, para tras quentarse, volver levala de novo ata a superficie. Fóra destas manifestacións, 
é pola súa ·importancia polo que selles dedica un capítulo <leste libro, outros acuíferos <leste tipo 
poderían relacionarse coa presencia de capas pregadas de cuarcitas alteradas e calcarias carstificadas 
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n torno ás serras do Xistral , do Caurel, da Encina, etc., ou ben, ó interior dalgunhas cuneas 
dimentarias como é o caso do acuífero cautivo que ocupa a parte inferior da cunea de Xinzo de 

Limia ó qu nos referiremos máis adiante . 

Acuíferos Semiconfinados. Estes acuíferos son un caso particular dos confinados e 
pr dúc n ando existen interrupciónes en calquera das capas impermeables que o limitan, ver 

ig. 14. O u comportamento é moi complexo, pois en certo modo posúen características híbridas 
ntre os acuíferos libres e os confinados. 

ZONA D E 
RECARGA 

~ 

Estru tu n lun a ·uíf r miconfinado . (Fig. 14). 

ZONA 
SATURADA 

CARACTERÍSTICAS HIDROXEOLÓXICAS DOS MATERIAIS DE GALICIA 

Como xpuxemos anteriormente, os materiais que compoñen o substrato de Galicia poden 
dividirse en dous grandes grupos: rochas cristalinas hercínicas, formadas por rochas plutónicas e 
metamórficas, e depósitos recentes que inclúen os sedimentos que reenchen as cuneas interiores 
Neóxeno ) e os depósitos asociados á rede fluvial (Cuaternarios). 

Árnbolos tipos de formacións litolóxicas posúen unhas características composicionais, texturais 
e estructurais moi distintas que condicionan que o seu comportamento hidroxeolóxico sexa moi 
diferente. 

CARACTERÍSTICAS HIDROXEOLÓXICAS DAS ROCHAS CRISTALINAS 

A rochas cristalinas hercínicas forman o zócalo de Galicia e divídense litoloxicamente en 
rochas plutónica (granodioritas, biotíticas e granitos de dúas micas) e rochas metamórficas que 

an do baixo ó alto grao de metamorfismo, é dicir, desde filitas e lousas ata gneises e migmatitas. 

A pesar da úas grandes diferencias, ámbolos tipos de rochas comparten unha característica 
hidro olóxcia común como é a súa case absoluta impermeabilidade por se-la súa porosidade 
primaria practi amente nula ( <1 %, ver Táboa 11). Por iso, estas rochas deberían comportarse como 
ut ,. nti o a uífugo impedindo a infiltración, o almacenamento e a transmisión da auga, unha 
itu ión qu d er certa convertiría a Galicia nunha rexión catastrófica, pois na época de 
hu ia n da pod ría impedir que as augas ocasionasen todo tipo de riadas , mentres que na 
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estiaxe a falta de achegas subterráneas agostaría á posible vexetación supervivente e convertiría os 
leitos en ermos pedregais. 

Afortunadamente, todas estas rochas poden adquirir un certo grao de porosidade secundaria 
e con ela unha certa taxa de permeabilidade, e o seu valor final dependerá, amais da súa litoloxía, 
do diferente nivel de desenvolvemento que alcancen os procesos de fracturación, meteorización e 
disolución. 

INCIDENCIA DA FRACTURACIÓN 

A fracturación e, en xeral, tódalas estructuras fráxiles como diaclasas, brechas, fisuras, 
microfisuras, etc., conducen á disgregación mecánica das rochas e á aparición dunha porosidade 
secundaria cuns valores que oscilan entre o 1 e o 3%, e permeabilidade entre 10-3 e 10-7 cm/ s que , 
aínda que baixas, permiten xa a circulación e acumulación da auga no seu interior. 

A longa historia deformativa de Galicia motivou que os vellos macizos cristalinos, e mesmo os 
recheos neóxenos das súas cuneas tectónicas máis recentes , amosen unha extensa gama de estruc
turas de fracturación que van desde grandes fallas de escala rexional (Falla de Valdoviño, de 
Viveiro, do Rodicio , etc.) ata unha microfisuración visible só coa axuda do microscopio. 

Non obstante, a pesar da súa relativa abundancia, estas estructuras non se reparten 
homoxeneamente nos Macizos rochosos, senón .que, en xeral, os atravesan en forma de bandas 
con espaciados e espesores moi variables que deixan entre si a bloques ou porcións rochosas 
relativamente sas, ver Fig. 15 

Esta alternancia de bandas de fisuración e núcleos resistentes con escasa deformación é unha 
das causas de que o comportamento hidroxeolóxico dos macizos rochosos de Galicia sexa moi 
anisótropo, pois os acuíferos fisurais e as zonas secas sucédense constantemente, o que explica o 
éxito ou o fracaso de moitas sondaxes e perforaciónss que a pesar da súa grande proximidade 
obteñen uns rendementos notablemente distintos . 

En xeral, a maior parte das bandas de fisuración tenden a ser verticais ou subverticais, polo 
que parece que o seu comportamento hidroxeolóxico se orienta máis a servir de vías de tránsito 
especialmente útiles para a infiltración ou a efluencia da auga subterránea, mentres que a súa 
acumulación parece concentrarse noutras bandas ou roturas máis tendidas , case horizontais , que 
con frecuencia coinciden con "sheets" ou diaclasas de descomprensión adaptadas á topografía. 
Ámbolos tipos de estructuras, verticais e hor.izontais , estarían mutuamente relacionadas e 
intercomunicadas definindo así unhas redes subterráneas con xeometrías moi complexas e, desde 
logo, dificilmente modelizables , ver Fig. 16. 

Os bloques sans e as bandas de fisuración altérnanse nos vellos zócolos cristalinos. (Fig. 15). 
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INCIDENCIA DA METEORIZACIÓN 

Os procesos de meteorización física e química na que se poderían englobar tanto a alteración 
x olóxica como a edafoxénica e, mesmo, a bioxénica, desembocan nunha intensa transformación 
das rochas plutónicas e metamórficas que se manifesta a través de drásticos cambios texturais e 
e tructurais , pola aparición de novos minerais, a emigración de substancias solubles, etc., que 
finalmente inciden na xeración dunha porosidade secundaria e nun aumento significativo da 
permeabilidade. 

Aínda qu a meteorización é un proceso global que actúa sobre todas e cada unha das rochas 
d Galicia, os mantos de alteración (ou regalitos) resultantes distan moito de ser uniformes, varian
d considerablemente tanto de espesor coma de extensión. En liñas xerais, estes mantos adquire _ 
o seu máximo desenvolvemento en áreas cóncavas e vales) ou chans (sobre as grandes platafor 
mas) , endo ostensiblemente menor canto maior sexan as pendentes do terreo. As razóns desta 
particular disposición son complexas pero poden resumirse se consideramos que tanto os valeº 
coma as superficies aplanadas posibilitan un maior tempo de estadía da auga (que é o principa 
axente da alteración) sobre as rochas e limitan, ademais, a erosión dos mantos recén creados o ' 
ben daqueloutros que foron herdados de antigos climas do pasado. 

Sen embargo, os productos desta meteorización, e máis en particular, os daqueles directa
mente relacionados coa alteración de tipo químico, difiren segundo os diversos tipos de rochas 
que compoñen o substrato galego, pois así como os granitos tenden a alterarse para forma-los 
horizontes C, máis coñecidos popularmente como "Xabres", "Jabres" ou "Sabregos", con abundan-· 
te fracción area, as rochas básicas, lousas, e xistos dan lugar a solos e regalitos cun maior contido 
das fraccións máis finas, polo que a súa permeabilidade diminúe con respecto á daqueles, ver Fig 
17. 

As grandes variacións rexistradas nos mantos de alteración e que afectan tanto ó seu espesor 
como á súa extensión, composición e granulometría determinan que os acuíferos libres que se 
instalen sobre eles sexan moi heteroxéneos, o que repercute na rendibilidade da súa explotación 
que é moi variable, mesmo, se se comparan os resultados de pozos ou sondaxes separados por 
un esca o metros, ver Fig. 18. 

Por último, convén destacar que aínda que a fracturación e a meteorización son dous proce
o independentes, na práctica, as rochas fisuradas tenden a meteorizarse antes cás rochas sas 

po to que o axentes externos e, en particular a auga, se infiltran nelas máis rápida e maís profun-
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<lamente e porque, ademais, os grans minerais unha vez rompidos posúen unha maior enerxía de 
bordo que os fai aínda máis inestables. Desta forma, adoita ser moi frecuente que os macizos 
fisurados en Galicia se encontren profusamente meteorizados, polo que o valor final da súa 
porosidade secundaria se debe case exclusivamente a este último factor. Esta transformación ten 
unha importante consecuencia hidroxeolóxica, pois os regolitos das rochas plutónicas adoitan ser 
roáis porosos e permeables cá rocha fisurada, pero, polo contrario, a alteración das rochas básicas, 
lousas, xistos, etc., produce un resultado inverso pola súa maior abundancia en limos e arxilas que 
os volven máis impermeables cós macizos simplemente fracturados. 

Por todo iso, as lousas e os xistos a penas teñen algún interese hidroxeolóxico e raramente 
ofrecen caudais superiores ós 500 l/h excepto cando alternan con_ cuarcitas ou calcarias onde se 
alcanzan ata os 1.000 l/h, mentres que os mantos de alteración das rochas básicas de Ortigueira e 
Cabo Ortegal, polo seu menor contido en finos, adoitan dar lugar a importantes mananciais con 
caudais entre 15.000 e 36.000 l/h. 

CB) 

\ 

~ ~ 
Areas Areas 

WJ Rochas Básicas 

~ Xistos 

filII]]] Granitos 

!)if erentes porcentaxes granulométricas en solos de Galicia procedentes da meteorización e edafoxénese de distintos tipos de 

, .:xhas: (A) Cambisoles. (B) Resultado final idealizado se chegase a producirse a máxima alteración. (Macías -1991-) . (Fig. 17). 

¡Regolito 

Regolito 

i 
+ + + + •• + + ........ + .... ~.~-- ~1!11 .. .. 

+ + + + + + .. + ..... + + + + ... ·• 
++•+++++•++++++++++ 

Posibles variacións laterais entre regolitos de diferente extensión, potencia e composición. (Fig. 18). 
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Outras rochas metamórficas como gneises e migmatitas que afloran na Zona de Galicia-Tras 
Os Mont s posúen un comportamento parecido ó dos granitos, pois as súas alteritas son ricas en 
fra ión ar o a posúen permeabilidades comprendidas entre 10-3 e 10-6 cm/ s, obténdose uns 
caudai d 300 a 10.000 l/h, que nalgún caso ascenden a 145 .000 l/h, como os rexistrados na 
ampla r d de galerías sobre ortogneises biotíticos que abastecían antigamente á cidade de Vigo. 

Por último, nas cuarcitas metamórficas con regolitos areosos e altas densidades de fisuración 
ch gan a obterse mediante sondaxe uns ca u dais entre 1. 000 e 5. 000 l/h, mentres que os seus 
mananciais poden ofrecer ata 12.000 l/h. 

Nas rochas plutónicas os mantos de alteración ou "Xabres" alcanzan porosidades entre o 1 e 
5%, e permeabilidades que oscilan entre lx10-3 e lxl0-6 cm/ s (ENRESA, 1987). En xeral, obsérvase 

(EPTISA, 1991) que os xabres desenvolvidos en granitos de <lúas micas presentan un mellor 
comportamento cós procedentes das granodioritas biotíticas. Así, os primeiros adoitan posuír caudais 
entre 3.000 e 36.000 l/h aínda que, excepcionalmente, poden alcanza-los 90.000 l/h como nas 
captacións que antes servían para abastecer Santiago ou Marín, mentres que nos segundos, os 
caudais medios oscilan entre 7.000 e 18.000 l/h, con notables excepcións como é o caso dos pozos 
que abastecen a Bueu e cuns caudais que oscilan entre os 70.000 e os 180.000 l/h. 

INCIDENCIA DA DISOLUCIÓN 

A di olución é un proceso que afecta ás rochas solubles ou ás que poden solubilizarse facilmente 
ixo d t rminadas condicións. En Galicia , as rochas que sufriron especialmente este proceso son 

alearía (C0
3
Ca), dolomías (C0

3
Ca,Mg) e magnesitas (Co

3
Mg) que afloran na súa parte oriental 

ntr Z na Astur Occidental Leonesa (Formación Cándana, Caliza de Vegadeo, Caliza da 
. . T da tas rochas posúen unha porosidade primaria moi baixa (inferior, en xeral, 

v 1 r p d multiplicarse unha ou <lúas decenas de veces por efecto da intensa 
fr n t niv is nos que chega a desenvolverse un auténtico carst con grandes 

v m , al , al ría , imas, etc., .entre as que destaca (con máis de 10 Km explorados) a famosa 
v d R i Cintolo" na proximidades de Mondoñedo. 

n dúbida , é a favor desta carstificación polo que se rexistran nalgúns mananciaies, como os 
ntrado nos arrederes de Mondoñedo e O Incio (Lugo), uns caudais que roldan os 70.000 l/h, 

n n ndo tampouco raros os pozos que benefician réximes entre 18.000 e 35 .000 l/h. 

CARACTERÍSTICAS HIDROXEOLÓXICAS DOS DEPÓSITOS NEÓXENO-CUATERNARIOS 

Os depósitos detríticos que reenchen as cuneas tectónicas de Galicia foron sempre considera
dos como as unidades litolóxicas máis favorables para o desenvolvemento de sistemas acuíferos 
debido á súa porosidade primaria de tipo intergranular e ás súas relativamente grandes extensións 
(superiores ós 200 Km2 nalgunhas delas como en Xinzo de Limia, Vilalba, Monforte ... ) e potencias 
(cunha media de 40-50 m aínda que roldan o centenar en Xinzo, Maceda, Monforte, Quiroga, A 
Rúa, etc.). 

S n embargo, o coñecemeno máis preciso de cada unha destas depresións foi pouco a pouco 
de terrando o optimismo que nun principio suscitaran ó comprobarse que o seu comportamento 
é moi irregular polas súas altas porcentaxes en niveis arxilosos e, desde logo, moi inferior ó 
sp rado pois os seus caudais medios non adoitan supera-los 3.600 l/h. 

Por iso o recursos hidroxeolóxicos destas cuneas quizais deban cualificarse como moi mo
d sto oa única excepción da depresión de Xinzo de Limia, pois as formacións porosas de areas 

ptibles de soportar un acuífero encóntranse case sempre como delgados lentellóns 
ntr capas arxilo as máis potentes e practicamente impermeables. 

P r último, os depósitos cuaternarios que forman os diversos niveis de socalcos e aluvións 
d princip i río d Galicia constitúen os sedimentos máis favorables para albergar excelentes 
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acuíferos de alta rendibilidade. Pero, desgraciadamente, tampouco estes materiais están exentos 
de importantes limitacións entre as que destaca a súa pequena extensión, a súa escasa potencia e , 
sobre todo, as súas dificultades de recarga. Esta problemática só chega a superarse cando os 
acuíferos están alimentados de continuo por un río, tal e como ocorre no caso do aluvial do Baixo 
Miño que é, probablemente, a unidade hidroxeolóxica máis interesante de Galicia sobre este tipo 
de depósitos recentes. 

OS SISTEMAS ACUÍFEROS DE GALICIA 

Das consideracións precedentes, despréndese que o substrato de Galicia presenta graves 
inconvenientes para a instalación de acuíferos ben desenvolvidos. Por iso, o I.G.T.E. 0990) consi
dera que na nosa comunidade non existen grandes unidades hidroxeolóxicas de carácter rexional, 
serrón que, en todo caso, a auga subterránea acumúlase en zonas moi concretas dos macizos 
cristalinos con elevada porosidade secundaria debida a procesos de fracturación, meteorización e 
disolución, ou ben nos depósitos de porosidade intergranular que reenchen as cuneas Neóxeno
cuaternarias. 

Entón, é esta gran variación de tipos litolóxicos e a enorme rapidez . coa que varían as súas 
propiedades hidroxeolóxicas as que, finalmente, converten a Galicia mm dameiro de pequenos 
acuíferos heteroxéneos que cambian constantemente e a tódalas escalas de extensión, potencia, 
permeabilidade, posibilidade de recarga, .etc., ver Fig. 19. 

3 KM 

Acuíferos moi permeables 
(Aluvial e. Socalces) 

Acuíferos de permeabilidade media 

(Alter itas Granodiot'i ~ icas) 

Acuíferos de permeabilidade media-baixa 

(Areas e Arxilas Neóxenas) 

Aculferos de permeabilidade baixa 

( Coluvións con matriz arxilosa) 

Acuífugos 

(Granodioritas biotíticas) 

Acuíferos da zona de Ourense. (Fig. 19) . 
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POROSIDADE 
PERMEA-

CAUDAL BILIDADE LITOLOXÍA fl/<PO,) 

~ Alta-Media Depósitos nuviais e terciarios con 10-100 
lntergranular 

predominio de areas e gravas 

illlillll Medla-balxa Depósitos terciarios e cuaternarios 0,3-30 
con predominio de arxllas 

··-i--- ··- ----- --- Karstificación Alta-Media 
Calizas e Dolomías 5-20 

CJ Flsuraclón Medla-Baixa Cuarcitas 1-5 - Medla-Baixa Granitos alcalinos moi alterados 1-10 - Intergranular (por Granitos calcoalcaUnos, mlgmatitas 
0,3-3 meteorización) e - Balxa gneis, metavulcanitas e granitos 

Flsuraclón alcalinos oouco alterados 

~t ):;~ Mol Baixa Lousas, esquistos e rochas básicas <0,3 

Mapa d Unidad s Acuífera de Galicia. (Fte : EPTISA-IDASA, 1991). (Fig. 20). 
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Para iso, agrupan as diferentes litoloxías aflorantes nunhas cantas unidades ás que asignan un 
tipo e grao de permeabilidad. Así, as rochas con maior permeabilidade corresponden ós depósitos 
detríticos Neóxeno-cuaternarios pouco arxilosos e ás calcarías e dolomías carstificadas. A conti
nuación, con permeabilidade Media-Baixa (e mesmo Baixa) aparecen de novo as formacións 
Neóxenas cando aumentan o seu contido en arxilas (como nas cuneas de Rábade , Monforte , etc.) 
e os cuaternarios indiferenciados (glacis, coluvións, etc.). Tamén presentan este grao de 
permeabilidade as cuarcitas fisura das e os granitos de <lúas micas moi alterados. Con permeabilidades 
baixas encóntranse os mantos de alteración e zonas de fisuración das granodioritas biotíticas, 
gneises, migmatitas, metavulcanitas e, ademais, os granitos de d(las micas fisurados (pero non 
meteorizados) . Por último, con permeabilidade moi baixa aparecen as alteritas procedentes de 
lousas, xistos e mesmo os propios depósitos Neóxenos _cando prevalecen neles os niveis arxilosos. 

Con estes sinxelos argumentos cartográficos, válidos cando menos desde un punto de vista 
predictivo, o deseño das principais unidades hidroxeolóxicas de Galicia reflicte que tan só <lúas 
delas posúen unha certa entidade e importancia: a Cunea d~ Xinzo de Limia e o aluvial do Baixo 
Niiño. 

A CUNCA DE XINZO DE LIMIA 

A Cunea de Xinzo de Limia, cunha extensión aproximada de 250 Krn2, é a maior de tódalas 
depresións tectónicas de Galicia. Situada na parte centro-meridional da provincia de Ourense 
cJmponse, en realidade, de <lúas subconcas case separadas polo Horts de Xinzo-A Pena: a depre
.. ~tón de Antela, drenada pola canle da antiga lagoa do mesmo nome, ó norte e a depresión de 
Abavides, drenada polo río Limia, ó sur. 

Os traballos máis recentes nesta cunea foron efectuados por ENDESA en 1990 e corroboraron 
t' seu carácter de depresión tectónica intramontañosa rechea por depósitos fluvio-lacustres de 
tscasa enerxía e entre os que se intercala un potente nivel de lignitos na subcunca de Antela. É 
nesta subcunca (mellar coñecida pola existencia do depósito de lignitos) onde a favor dos <lepó
~, tos máis areosos se instalou un acuífero multicapa que se pode dividir en <lúas grandes unidades 
.)eparadas por un nivel arxiloso-lignitífero de J.O a 70 m de grosor, ver Fig. 21. 

A unidade superior funciona como un acuífero semiconfinado de 40 a 120 m de espesor e 
proporciona caudais de 120 a 400 lis, mentres que a unidade inferior, duns 130 metros de poten
cia, responde a un modelo de acuífero confinado e os seus caudais oscilan entre os 50 e os 250 lis . 

Calcúlase que a reserva total de auga na cunea de Xinzo de Limia ascende a uns 400 hm3, 

sendo o seu volume de auga renovable de arredor dos 90 hm3/ ano. Tódolos datos apuntan a que 
o sistema é practicamente estanco pola impermeabilidade do zócolo cristalino polo que a súa 
única saída se canaliza a través do río Limia en dirección ó sudoeste. O acuífero mantense 
practicamente saturado e na subcunca de Antela o nivel freático da unidade superior áchase case 
;i rentes do chan mentres que o nivel piezométrico da unidade inferior podería mesmo chegar a 
:.:ilcanzar localmente unhas condicións artesianas. 

O ALUVIAL DO BAIXO MIÑO 

Este aluvial constitúe , segundo EPTISA e IDASA (1991) , o único acuífero importante 
desenvolvido sobre os materiais fluviais cuaternarios e posúe, dada a súa grande extensión, os 
trazos típicos dunha unidade hidroxeolóxica independente. 

Situada na parte final do Miño, desde a súa confluencia co Louro, ó sur do Porriño, ata a súa 
desembocadura na Guarda, o seu coñecemento é aínda moi limitado pois practicamente non 
volveu ser estudiada desde que o I.T.G.E. no ano 1982 emprendera na zona unha campaña de 
sondaxes. Está formada polo aluvial e varios niveis de socalcos do río Miño e o seu afluente 
setentrional o Louro. Os depósitos, cunha potencia total duns 30 m, están compostos maioritariamente 
por gravas e areas que fosilizan a sedimentos Neóxenos de 60 a 70 m de espesor constituídos por 
unha alternancia de areas, limos e arxilas de cores grises a verde-averm~lladas. 
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TÁBOA 12 

Valores de infiltración eficaz para os diversos tipos de litoloxías 
e permeabilidades das grandes unidades litolóxicas de Galicia 

(Fte: EPTISA/IDASA -1991-) 

Grao de permeabilidade Litoloxía 

ALTA-MEDIA Dep. detríticos Neóxeno-cuaternarios e calcarias 

MEDIA-BAIXA Granitos de dúas micas alterados e cuarcitas 

BAIXA Granodioritas, Granitos de dúas micas fisurados , 
gneises e migmatitas 

MOI BAIXA Lousas, xistos, rochas básicas e dep. detríticos arxilosos 

Infilt. eficaz 
(% chuvia útil) 

22% 

10% 

5-10% 

<3% 

O acuífero libre que soportan estes sedimentos detríticos proporciona uns caudais medios de 
6.0001/h, pero chéganse a rexistrar 40.000 l/h en pozos escavados de 5 m de profundidade, 53.000 
l/h nalgúns mananciais naturais e, mesmo, valores superiores ós 100.000 l/h nas graveiras próxi
mas á localidade de Tomiño (Pontevedra). 

OS RECURSOS DE AUGA EN GALICIA 

O coñecemento actual dos posibles recursos subterráneos de Galicia é aínda moi insuficiente 
pola escaseza de investigacións encamiñadas a avalia-las principais características hidroxeolóxicas 
dos materiais que compoñen o seu substrato e moi en particular, neste caso, das súas taxas de 
mfiltración eficaz e as súas posibles variacións laterais. 

EPTISA e IDASA (1991), baseándose en datos bibliográficos supoñen que os valores medios 
de infiltración eficaz poden oscilar entre o 22 e menos do 3% da chuvia útil caída en Galicia, ver 
Táboa 12. 

Supoñendo que a evapotranspiración media na nosa comunidade é de arredor do 47% con 
respecto ó volume total da precipitación, póc'iese elaborar un mapa de recursos de auga subterrá
nea segundo grandes cuneas hidrográficas, ver Fig. 22, a partir dos recursos unitarios (Fig. 23 e 
extensión das litoloxías aflorantes en cada unha delas. 

D < 5 Hm3 

o . 5 - 10 Hm3 

b:J 10 - 50 Hm3 

[fil] 50 - 100 Hm3 

~ > 100 Hm3 

Mapa de recursos de auga subterránea por grandes cuneas hidrográficas de Galicia. (Fig. 22). 
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R ur unitari d auga subterránea egundo litoloxías (Fte. EPTISA - IDASA, 1991). (Fig. 23). 
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T ÁBOA 13 

Recursos de augas subterráneas de Galicia por cuneas hidrográficas 
(EPTISA-IDASA, 1991) 

Cuneas hidrográficas Superficie (km2) Recursos (hm3) 

017 RÍO MASMA 291.34 14.34 
021 RÍO OURO 188.90 8.78 
028 RÍO COBO 43.92 3.19 
038 RÍO LANDRO 269.62 15.07 
045 RÍO SOR 201.84 11 .41 
053 RÍO MERA 126.99 4.96 
069 RÍO DAS FORCADAS 63.71 3.20 
088 RÍO GRANDE DE XUBIA 182.39 13.37 
089 RÍO BELELLE 60.11 6.35 
101 RÍO EUME 470.22 25.13 
111 RÍO MANDEO 456.97 42.36 
122 RÍO MERO 345.06 11 .29 
149 RÍO Ail\JLLÓNS 516.36 18.12 
163 RÍO GRANDE 282.96 23.60 

1 

171 RÍO DO CASTRO 140.19- 17.52 
184 RÍO XALLAS 504.29 34.00 

1 

204 RÍO TAMBRE 1526 .17 81.92 
244 RÍO ULLA 2803 .66 175.25 
253 RÍO UMIA 446.25 58.19 
273 RÍO LÉREZ 449.50 64.81 
298 RÍO VERDUGO 333.46 57.68 
320 ZONA LIMIA 1320.98 130.78 
328 ZONA NAVIA 1127.12 38.72 
330 ZONA EO 703. 14 22.48 

! ClS ZONA COST. PROV. A CORUÑA 503.80 36.35 
C27 ZONA COSTEIRA PROV. LUGO 171.00 5.48 
C36 ZONA COST. PR. PONTEVEDRA .... 50.26 5.30 
DOl ZONA DOURO NORTE 1117.37 69.36 

1 

MOl ZONA DE COSPEITO 1042.31 42.83 
M02 ZONA DE LUGO 1569.30 103.52 
M03 ZONA DE SARRIA 828.78 49.11 
M04 ZONA DE CHANTADA 1235.00 50.84 
MOS ZONA DE VILASOUTO 1923.69 84.69 
M06 ZONA SUR DO SIL 1998.53 99.75 
M07 ZONA OURENSE 2519.83 189.42 
M08 ZONA PONTEVEDRA 1044.63 140.02 
ROl RÍA DE RIBADEO 64.61 1.45 
R02 RÍA DE FOZ 41.22 0.75 
R03 RÍA DE VIVEIRO 127.01 9.24 
ROS RÍA DE STA. MARTA ORTIG. 228.47 8.17 
R06 RÍA DE CEDEIRA 121.98 6.46 
R07 RÍA DE FERROL 102.13 4.35 
ROS RÍA DE ARES-BETANZOS 272.60 15 .74 
R09 RÍA DA CORUÑA 96.98 5.57 
Rll RÍA DE CAMARIÑAS 96.11 8.28 
R13 RÍA DE CORCUBIÓN 102.12 8.37 
Rl 4 RÍA DE MUROS E NOIA 405 .02 38.57 
RlS RÍA DE AROUSA 397.21 41.62 
R16 RÍA DE PONTEVEDRA 176.00 16.48 
R18 RÍA DE VIGO 265.57 28.76 
R19 RÍA DE BAIONA 146.48 19.61 

29503 .19 1972.61 
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Como se pode observar, a maior parte de Galicia Centro meridional posúe uns recursos 
subterrán os superiores ós 50 hm3/ano, sendo as zonas máis pobres algúns puntos da costa atlán
tica Oía, O Rosal e A Guarda en Pontevedra; Fisterra, Corcubión, Cee, Muxía, Oleiros, A Coruña 

' Culleredo, Ferrol, Narón, Neda, A Capela, Fene, Mugardos, Cedeira, Cariño, Ortigueira, Cerdido, 
Mo che e Mañón na Coruña) e do Cantábrico (O Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Foz, O Valadouro 

' Alfoz, Barreiros e Ribadeo en Lugo), onde non se superan os 10 hm3/ ano. 

En liñas xerais, os recursos de auga renovable poden estimarse nuns 2.000 hm3/ ano para toda 
Galicia, o que supón un valor unitario medio de 66 l/m2/ano, aínda que pode aumentar por riba 
dos 100 l/m2/ano en numerosos puntos do interior. 

QUIMISMO DAS AUGAS SUBTERRÁNEAS 

A partir das análises químicas efectuadas polo I.T.G.E. en 1982, e por EPTISA e IDASA en 
1991, cun total de 70 puntos tomados como mostra, pode comprobarse que a composición predo
minante, ver Fig. 24, son as augas cloruradas sódicas, con baixa concentración de ións disoltos e 
algo ácidas, mentres que cara ó interior aumenta a proporción de augas bicarbonatadas, sendo de 
tipo cálcico en áreas calcáreas ou dolomíticas ou sódico/ cálcico nas cuneas Neóxenas. 

En x ral, tanto as rochas graníticas como as metamórficas e os aluviais cuaternarios dan lugar 
ugas cloruradas sódicas, pouco mineralizadas e pH ácido, mentres que nas rochas carbonatadas 

d minan os tipos bicarbonatados cálcicos, con grao de dureza medio e pH alcalino. As arxilas e 
lim da cunea tectónicas adoitan posuír augas bicarbonatadas sódicas e/ ou cálcicas, grao de 
min ralización medio e pH alcalino. 

Aínda qu n liña xerais a calidade destas augas é boa, comezan a observarse algúns proble
l nt mina i "n con aumentos significativos de compostos hidroxenados (nitratos, nitritos e 

am ni ai ) procedentes das deficiencias na rede de saneamentos e do uso intensivo de 
nt 

P r último, detéctanse casos de intrusión mariña en torno á Lanzada, O Grove, A Ría de 
Ar u a, Ri ad o, e non se descarta a súa presencia noutras zonas costeiras polos cuantiosos 
caudai explotados especialmente durante a época estival. 

CONCLUSIÓNS 

O substrato litolóxico de Galicia non é adecuado para a a instalación de grandes sistemas 
acuíferos. Iso é debido á escasa permeabilidade dos seus materiais con porosidade primaria 
practicamente nula salvo nos depósitos Neóxeno-cuaternarios que, en calquera caso, son minori
tarios fronte á abundancia das rochas cristalinas. 

Sen embargo, a longa historia evolutiva das formacións xeolóxicas da nosa comunidade 
favorecereu a presencia dunha porosidade secundaria por procesos de fracturación, meteorización 
e disolución que permitiu, aínda que de forma moi heteroxénea, a instalación de pequenos acuíferos, 
xeralmente, libres. Estes acuíferos, salvo raras excepcións, posúen uns recursos moi baixos, pero 
pola súa relativa abundancia permitiron a proliferación dunha infinidade de captacións ó longo e 
ó ancho da xeografía galega. 

Sen dúbida, o aproveitamento extensivo <lestes recursos sería imposible se a precipitación 
fo inferior á actual, a súa media rolda os 1. 000 mm/ ano posto que ademais do reducido volume 
do acuíferos, a circulación da auga nos mesmos é moi rápida como o demostra a súa escasa 
mineralización e a frecuencia coa que sofren importantes descensos nas épocas de estiaxe. 

En todo ca o , o volume de auga utilizado, que é de arredor de 5 a 10 hm3/ ano, é aínda 
r lativamente baixo e, sen dúbida, podería mellorarse post.o que os recursos de auga renovable 
para toda Galicia pódense estimar nuns 2.000 hm3/ ano. 
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TIPOS DE AUGAS 
(En función do contido aniónico) 

Clorura das Bicarbonatadas Ctorur-Bicarb. Sulf at-Cloru. Bicarb-Sulfal 

TIPOS DE AUGAS 
(En función do conti do catiónico) 

Sódicas Sódico-cálcicas Cálcicas Sódico- magnés-tcas 

Com · ·~ d pos1c1on as augas subterráneas de Galicia. (Fig. 24). 
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Aínda que en termos xerais a calidade das augas subterráneas é boa, comezan a percibirse 
pro lemas de contaminación en torno ós principais núcleos de poboación ou nas áreas de maior 
r nd mento agrícola, así como evidencias de salinización por intrusión mariña nalgúns puntos da 

sta. 

Quizais porque a auga, xunto ó solo e ó aire, foi un recurso sempre accesible non se lle 
concedeu atavicamente a importancia que realmente ten, non só para o desenvolvemento huma
no, senón para a súa propia supervivencia. En Galicia, afortunadamente, este recurso é abundante, 
a súa calidade é aínda boa e a súa explotación moi inferior ás súas reservas. Contamos, pois, cun 
ben que só pode xerar riqueza e benestar se estamos dispostos a utilízalo e a preservalo. 

318 



BIBLIOGRAFÍA 

COTOP 0989): Plan de Xestión e Tratamento de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia. Consellería 
de Ordenación do Territorio e Obras Públicas, Xunta de Galicia. 

E.N.A.D.I.M.S.A 0974): Estudio hidrogeológico de la Isla de La Toja y finca Feáns en el Término 
Municipal de El Grove (Pontevedra). 

E.N.D.E.S.A 0977): Estudio hidrogeológico preliminar de la Cubeta de Puentes de García Rodríguez 
(La Coruña). Emp. consultora ENADIMSA. 

E.N.D.E.S.A 0990): Estudio de factibilidad de la explotación de lignitos de Ginzo de Limia (Orense). 
(Inf. Inédito). 

E.N.R.E.S.A 0987): Aplicación de criterios socioeconómicos e hidrogeológicos a las formaciones 
geológicas favorables procedentes del Proyecto !.FA. Emp. consultora EPTISA. 

E.P.T.I.S.A. e I.D.A.S.A 0989-1990): Proyecto del Plan Hidrológico de las Cuencas de Galicia Costa. 
Xunta de Galicia. 

E.P.T. I.S.A. e I.D.A.S.A 0991): Estudio de recursos de agua subterránea en Galicia. En col. co 
I.T.G.E. Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas , Xunta de Galicia. 

I. G.E 0990): Galicia en cifras; Anuario 199Q. Instituto Galego de Estatística (I.G.E) . Consellería de 
Economía e Facenda, Xunta de Galicia. 

I.N.Y.P.S.A 0989-1990): Estudio sobre Infraestructuras Sanitarias-Abastecimiento y Saneamiento 
de las Cuencas Intercomunitarias. 1 ªfase. X unta de Galicia. 

I.T. G.E 0974): Estudio hidrogeológico para el campo de golf de La Zapateira (La Coruña). Madrid, 
Instituto Tecnológico y Geominero de España (I.T.G.E). 

I.T.G.E 0979): «Mapa Hidrogeológico Nacional. Explicación de los Mapas de lluvia útil , de recono
cimiento hidrogeológico y de síntesis de los sistemas acuíferos". Memorias del Instituto Tecno
lógico y Geominero de España (J. T G.E). 2ª ed., Madrid. 

I.T. G.E 0980): Perímetro de protección para el pozo de abastecimiento de Ginzo de Limia (Orense). 
Madrid, Instituto Tecnológico y Geominero de España (I.T.G.E). 

I.T.G.E 0982): Investigación de lignitos en las cuencas límnicas gallegas. Cuenca de Rábade - Río 
Miño. Sondeos mecánicos en el río Louro. Madrid, Instituto Tecnológico y Geominero de 
España (I.T.G.E). 

319 





AS AUGAS TERMAIS 

Mª. G. SOUTO FIGUEROA 





INTRODUCCIÓN 

No ano 1837 dicía D. Antonio Casares, que "En todos los tiempos se han mirado las aguas 
rr: inerales como uno de los dones más apreciables que la naturaleza ofrece a la humanidad dolien-

Es cierto que en varios tiempos se han escrito grandes disertaciones y aún libros enteros sobre 
t,," aguas minerales; pero casi todos se resienten del atraso y escasez de conocimientos químicos , 
-, son muy raras las análisis que merecen confianza, principalmente las anteriores al célebre Proust. .. 
'.-'.-: han publicado también otra porción de investigaciones an(!líticas sobre muchas fuentes minera
),,=:s ; pero unas se contraen solo á meras indicaciones, y otras no merecen suma confianza, y sería 
dE; desear se rectificasen por químicos instruídos ... ". 

A pesar de transcorrer século e medio, non perderon actualidade as opinións do entón Licen
, __ iado en Farmacia e Catedrático de Química das Artes Don Antonio Casares. 

Certamente que , desde entón, se realizaron diversas análises das principais fontes de augas 
11-,merais de Galicia; pero tamén é verdade que faltan datos doutras moitas e ademais existen dous 
~-'S ectos non considerados que serviron de base para a programación <leste traballo: primeiro, que 
<"' ., análises realizadas ata o presente se circunscriben xeralmente só ós compoñentes maioritarios, 
(_ segundo, que estas análises son sempre realizadas sobre unha mostra única tomada accidental
J.·~~nte . 

A explotación das augas minerais constitúe unha industria extremadamente importante: "para 
tin país, es uno de los elementos de la riqueza nacional , y para las comarcas en que brotan una 
fcrtuna sin cesar creciente" Qacquot e Willm). De tódolos xeitos, ata o momento o TERMALISMO 
e •\LEGO veuse substentando só pola confianza que os augueiros tiñan nestas augas e polo uso de 
prácticas repetidas ó longo dos anos. 

É de chama-la atención como, a pesar da deterioración, as malas vías de acceso, a falta de 
d ;tacións hosteleiras, a carencia de especialización terapéutica, así como a falta de instalacións 
<viecuadas , as persoas seguen visitando estes lugares , tomando as augas ou facendo uso de sim
p\~s baños , e , en todas elas, estaba moi arraigado o efecto beneficioso e curativo das mesmas. 
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DATOS HISTÓRICOS DAS AUGAS MINEROTERMAIS 

O uso do baño, ou sexa, a inmersión do corpo na auga e a súa permanencia nela por máis ou 
m nos t mpo, debe ser tan antigo coma o mesmo home. 

O culto e respecto dos antigos á auga en xeral, e en particular ás augas termais, foi precursor 
do desexo de coñece-las súas virtudes e causas destas. Para a antigüidade a auga foi cousa sagra
da. 

Non é posible pescuda-la época en que tiveron principio a aplicación e uso dos benéficos 
auxilios das augas termais . Aínda que é moi probable que algún día certo home, abafado por unha 
terrible e pertinaz doenza, para a que non encontrara alivio con ningún dos diferentes medios 
coñecidos, observando algunhas misteriosas augas, distintas das comúns polo seu sabor, o seu 
olor ou a súa temperatura, se atrevese a usalas, interior ou exteriormente; e se atopou con iso 
algunha mellaría, continuaría co seu uso, conseguindo restablecerse. 

Iso puido servir de proveitoso exemplo a outros individuos afectados de igual ou pared 8. 

doenza. E a reiteración de casos análogos non tardaría en divulgarse mesmo duna outro lugar. 

Pódese, non obstante, asegurar que o emprego das augas minerais vén desde moi antigo, e o 
seu uso xeneralizouse rapidamente entre tódolos lugares. Aínda que iso fose con cego empirismo 
porque se ignoraba a súa composición, e todas elas se encerraban en dúas clases: FRÍAS e TERMA.IS 
(ou quentes), diferenciándose soamente pola súa termalidade. Atribuíndose os seus efectos curn 
tivos á feiticería ou acción favorecedora dos espíritos, ninfas ou dioses. 

hom prehistórico parece que coñeceu as augas minerais, tanto as gasosas como as quentec.:. 
n ran ia , nos Pirineos Orientais en Ax, baixo tres metros de depósitos glaciares, descubriuse 

unha a t'l i ,. n d auga sulfurada quente, montada sobre estacas e que se remonta, probablemen 
t , ,. prim ir t mpo do bronce e do ferro. 

H M RO , o máis célebre poeta grego, que viviu preto do ano mil antes de Cristo (Lib. i: 
Odisea), d cribindo os ritos e cerimonias do seu tempo na persoa de ULISES, enumera os bañcF 
t rmais ntr as delicias que se usaban, a carón da música, bailes e galas,. 

O filósofo TUCÍDIDES, que viviu sobre o 475 a. C, suxire que o costume de bañarse prové~.'. 
do lacedemonios , que, como se exercitaban na loita espidos untándose antes con aceite ,:~ 

embarrándose con terra despois, concluían a pelexa e víanse precisados logo de lavarse. 

Un desenvolvemento máis racional adquire a utilización terapéutica das augas mineromedicina ':.: 
baixo o influxo de HIPÓCRATES (?-377 a. C), o cal por considera-la enfermidade como un distu ·
bio dos humores corporais, tratou de utilizar este remedio para axudar á propia natureza a resL 
blece-lo seu normal equilibrio. 

Con respecto a isto, destacaba a favorable influencia do aire fresco e san, da dieta, do repous·' 
psíquico e corporal, da luz, da masaxe e das aplicacións locais e xerais da auga. Fala das auga~· 

quentes , que pasan polas minas de cobre, prata, ouro, xofre, betume e nitro. 

Para os gregos, sen dúbida era HERACLES a divindade que exercía maior influencia no poder 
curativo das augas, e chegaron a ser tantos os mananciais postas baixo a súa advocación, qu a 
denominación «hercúlea,, ou «herculana,, fíxose sinónima de «balnea", o lugar de cura hidrominerai. 
O número de mananciais utilizados polos gregos chegou a ser moi elevado, alcanzando algúns o 
carácter de verdadeiros establecementos balnearios, destacándose os de Peloponeso, Cos, Pérgamo, 
Cnido, Rodas, etc. A gran concorrencia de enfermos facilitou que chegasen a crear en tales lugares 
v rdadeiras corporacións e escalas de médicos que por considerarse descendentes de ESCULAPIO 

denominaron «Asclepiadas". 

VITRUBIO (II a. C.), PLINIO (I a.C.) e SÉNECA ( 4-65 d. C.) apoian a estimación que tivo este 
r m dio entre os romanos; e o primeiro <lestes, que foi tan gran naturalista como hábil arquitecto, 
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di (Lib. 8) que as augas que son salitrosas teñen a virtude de purgantes polos sales que embeben; 
dividiu as fontes en sulfurosas, aluminosas , saladas e bituminosas, e dicía que tódalas fontes 
quentes tiñan virtude medicinal e que despois de ser quentadas no seo da terra e , por dicilo así, 
cocidas nos minerais a través dos cales pasaban, adquirían unha nova forza e un uso completa
mente diferente da auga común. 

Coñeceron os romanos as aguas que calmaban as dores reumáticas, as que curaban os ollos , 
:is que disolvían a pedra ou que descargaban as vísceras, favorecendo o curso dos humores malos. 
R.ecoñecéranse, pois, as propiedades diuréticas, purgantes, etc. das augas minerais. Atribuíndolles 
d ectos tanto máis marabillosos canto que se pretendía que presi~ían o seu nacemento divindades 
saudables, ninfas ou náiades. Este culto das augas foi a orixe empírica da balneoloxía e da hidroterapia 
inoderna e científica, como a superstición foi a base da súa explotación. 

Entre as fontes de maior aceptación entre os romanos débense citar: Ostie , Antium, Baies 
(Aquae Cumanoe), Sinuessa Tibur (Aquae albubalae), Viterbe (Aquae Gazae), Aponus (Aquae 
abonenses) , etc. E, polo mesmo, en tódalos pobos suxeitos á dominación romana encóntranse 

.L 

wdubidables testemuños do aprecio que estes facían dos mananciais de augas minerais , 
~~·naladamente termais, sen dúbida polos bos efectos que delas obtiñan na curación das feridas. En 
n- coñecemento dos beneficios que desta fonte lograban, elevaban monumentos , erixían estatuas e 
gravaban inscricións que chegaron ata nós. Por exemplo, consérvanse en Francia restos de obras 
romanas en Aix-en Provence, Bourbon-L'Archambault, Neris, Mont-d'Or e os mananciais dos Piri-

Aínda que, indubidablemente, moito antes da ocupación romana os galos utilizaban as fontes 
1_;-Tmais , como o demostra a piscina de madeira petrificada e a canalización de troncos de abetos 
1 ·":rforados, igualmente petrificados, encontrados no Mont-Doré en 1810, no momento da recons
: rucción do establecemento. Tampouco se dubida de que os mesmos tivesen instalacións balnea-
1 >¡s en Aix, en Savoia, en Luxeuil e en Plombieres nos Vosgos. Igualmente pénsase que o uso das 
~'~1gas de Bourbonne se remonta ó tempo en que os Celtas poboaron a Galia. Diversos altares 

:-->tivos descubertos en Luchon, en 1736, teñen unha orixe celta e ibera. 

Ó outro lado do Rhin son tamén numerosos e notables os vestixios romanos: en Baden 
1 .~ urelioe aquense) , en Wiesbaden (Fontes Mattacioe) , etc. , en Badenweiler hai unha piscina que 
r·trece ser do tempo de Adriano (76-138). 

En Inglaterra existe en Bath (Aquoe Solis) un museo rico en restos romanos. Había alí un 
t1- nplo de Minerva, proba da importancia desta cidade. ó estudia-la fonte radiactiva de Grisy 
d(<:>cubríronse restos, exvotos, medallas e ornamentos de prata dos séculos II e III da nosa era, que 
r .. ·recen indicar que alí estivo unha fon te esquecida chamada Boxum. 

En Portugal, nos arredores da cidade de Chaves, que hoxe é amáis populosa da provincia de 
·i',.as-os-Montes e Alto Douro, agroman unhas fontes coñecidas como «As Caldas de Chaves". Nas 
1'- 'Ontañas que circundan o val de Cha ves existen vestixios do home prehistórico e da época 
f)ferromana. Pero a certeza máis próxima da existencia destas Caldas é a fundación dunha cidade, 
Lli_;e tiña como principal obxectivo a explotación destas augas durante o dominio romano da 
f'rnínsula hai 2.000 anos, e que en honoró seu emperador Tito Flavio Vespasiano bautizaron co 
Di m1e de Aquae Flaviae1 e foi durante moito tempo unha das principais poboacións da Península 

punto de orixe das medidas das distancias sobre as vías romanas. Estas augas, que coma outras 
moitas foron esquecidas, son explotadas actualmente como as máis quentes de Europa, 71 ºC, 
cilcalinas de pH = 7,3, bicarbonatadas sódicas e co maior contido en sílice do país, como se 
desprende da obra de M. GON~ALVES CARNEIRO (1986): As caldas de Chaves. Coimbra, Imp. 
Befras. 

En España non só existen ruínas notables daquelas construccións romanas , senón termas 
completas. (Véxase JUAN CEÁ BERMÚDEZ (1832): Sumario de las antigüedades romanas que hay 
en España). Por exemplo, a dúas leguas de Ourense, na parroquia de Laias, na marxe esquerda do 
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Miño, acháronse inscricións latinas que fan crer que as augas minerais moi quentes que alí se 
ncontran son as chamadas polos romanos Aquae Leae. 

Tamén xisten restos romanos noutros lugares da provincia de Ourense: Baños de Bande 
Aquae orígenes; Baños de Molgas, Aquae Geminae; ou o achado dunha ara romana dedicada á~ 
Ninfas da auga das Burgas. 

Pola súa parte , MENÉNDEZ PELAYO cita como de orixe romana os baños de Montemaior 
(dedicados á ninfa CAPAREMSIUM), os baños de Arganda (dedicados á ninfa VARCILENAE), os 
baños de León (dedicados á ninfa FONTES AMEUENI) , etc., nos que se rendía culto á deidade 
protectora e agradecíaselle a súa beneficiosa influencia, ofrecéndolle exvotos, que aínda se poden 
contemplar en Archena, Alange, Lugo e Montemaior. 

Coa caída do Imperio romano e como consecuencia da invasión dos bárbaros, poucas 
poboacións foron respectadas; e desapareceron, sen remedio, a maioría das espléndidas instalacións 
balnearias edificadas pola civilización romana. 

A propagación do cristianismo fixo que se mirasen con repugnancia e aversión os costumes 
dos xentís, considerando ademais que debendo vivir con temperanza física e moral non se nece
sitaba aquela práctica. As augas minerais parecen ser abandonadas durante 500 ou 600 anos. 

Sen mbargo, a austeridade non tardou en relaxarse e reapareceron algúns dos costumes dci 
d saparecido Imperio. No século IV, os emperadores Teodosio, Honorio e Arcadio, ocupáron.)e 
con predilección <leste particular, e os dous últimos destinaron unha parte das rendas pública::: ~;. 

r tabl c r conservar termas famosas, esquecendo ás divindades que protexían antes as fontes 
d uga min rais , poñéndoas baixo a protección inmediata de Santos e Santas. 

R (556-636) ocúpase xa da importancia das termas no seu Libro de las Etimo!r_:-
n s on el abre camiño na bibliografía a especialidade médica da Hidroloxía, qu .. · 

p i fixa f rma decidida a atención dos árabes, os cales non se contentaron soamente con 
p _rf iona-la instalación das fontes, senón que deixaron sinaladas e acertadas regras de conducr-J 
m "di a. 

En E paña conservouse, máis ca noutras nacións , o uso do baño e a toma das augas minerai:.) 
d bido a dúas causas. Por una parte , os seus reís deron ben axiña mostras de protección a aqueles 

stablecementos, e, por outra parte, os árabes, donos de case toda a Península, desde os primeros 
t mpos da invasión chegaron a ser activos promovedores dos baños húmidos e aínda dos sec -s. 
entre eles os de area. Non era por certo práctica nova esta dos baños secos, pois xa SEXTO 
POMPONIO observou que tiña grande alivio nas súas dores de gota metendo os pés en trigo ele:: 
España. 

Cara ó século X, co esplendor do califato de Córdoba alcanzado en tempo dos dous 
Abderrahmán e Alhakem, os árabes frecuentaron os baños, non só polo seu modo de vivir e polas 
súas prácticas relixiosas , senón que procuraron con esmero e dilixencia a súa conservación, e o 
seu restablecemento naqueles lugares que foran destruídos. AHRUN, ALBUCASIS, AVERROES, 
AVENZOAR, fixeron acertadas aplicacións da medicina dos baños minerais, e especialmente 
HNONAINO-BENISAC, tan afo1tunado na curación da tise mediante dieta láctea e os baños, tamén 
os aconsellaba contra as afeccións artríticas . 

Naquela época multiplicáronse os baños de augas minerais de España. A falta doutros datos 
ervirían para probalo as moitas localidades que levan o nombre de Alhama. Os baños de Alhama 

de Granada ran os máis con corridos de España en tempo da dominación árabe. As súas excelen
te augas sulfurosas termais de 46 ºC, a súa situación e fama, atraían a aquel lugar, non só a 
nf rmo acha osos, senón a moita xente que ía en busca de recreo e diversión. O que aínda se 
on er a da fábrica árabe dá idea da importancia que estes baños tiveron. As augas minerais de 

L d ma usada xa polos romanos , foron restablecidas por un mouro llamado CEPHA, quen 
l antou n la novo edificio con estanque cuberto. 
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Era tal a opinión que os árabes tiñan das virtudes das augas minerais, que durante a tregua 
das súas loitas contra os cristiáns, procuraban aproveita-los favorables efectos dalgúns baños. 
Desta maneira, existe a tradición de que en 1054, o rei mouro de Toledo, chamado ALCMENON, 
escribiu a D. FERNANDO I o Grande de Castela, enviándolle grandes regalos e pedíndolle permiso 
para que a súa filla puidese bañarse nas augas do lago Bribiesca para sandar dunha doenza que a 
consumía. Foi recibida en Burgos polo rei, tomou os baños, recobrou a saúde, pediu ser bautizada 
e retirouse ó alto dun monte próximo a vivir en penitencia, merecendo figurar no catálogo dos 
Santos co nome de Santa Casilda. 

O Renacemento, que tanta repercusión tivo en medicina, non produciu adianto ningún en 
materia terapéutica, e polo que respecta á Hidroloxía, máis ben s_upuxo un retraso considerable, xa 
que os mesmos médicos se encargaron de propaga-la idea de que a utilización dos baños facilitaba 
a transmisión das enfermidades. 

Os primeros tratados sobre augas minerais dignos da atención da medicina moderna débense 
ós italianos, e con eles volveu recobrar este remedio a súa debida reputación. En 1498 publicaba 
IvlIGUEL SAVONROL en Italia a súa obra Deba/neis omnibus Italiae (Tratado general sobre las 
aguas minerales), fomentando os baños; este país, tan abundante en fontes termais, deu exemplo 
que foi seguido despois por Alemaña, Francia, España e Inglaterra. 

Ne.se mesmo ano en España, JULIÁN GUTIÉRREZ DE TOLEDO, Physico dos Reis Católicos, 
no seu libro Cura del mal de piedra, que consta de cinco partes, no capítulo VIII da parte cuarta, 
refire como "se debe hacer el baño" de augas minerais, que non só vai servir para elimina-la pedra 
~enón "como para remedio del accidente que en ellas más molesta que es el intensísimo dolor que 
en el tiempo de su paroxismo suele afligir,,; sinala como fontes naturais as de Ledesma, Alhama no 
Peino de Granada, outra Alhama que está preto de Medinaceli, e outra que está entre Cazorla e 
Cuavaca. 

ALFONSO CHIRINO, en 1519, estudia as termas de España nun libro especial chamado Del 
menor daño en medicina. ANDRÉS BACCIO, médico en Roma, seguiu a SAVONAROLA dando a 
ce ñecer en Venecia en 1571 un tratado das principais fontes termais de toda Europa, aínda que 
contén bastantes erros nas súas referencias ás termas españolas . Despois son moitos os médicos 
que dan conta en estilo vulgar das virtudes tias augas que coñecían de "visu". Con eles comeza ese 
período monográfico da hidroloxía que aínda non está pechado. 

A F. HOFFMAN (1660-1742), sobre todo, débelle a hidroloxía médica a maior parte dos seus 
triunfos. Entón nacía a química, e este sabio alemán cultivábaa con constancia, tomándolle afec
ción particular ó exame das augas minerais. Catedrático célebre da Universidade de Halle, 
comunicoulles ós seus discípulos o resultado das súas observacións e experimentos, dos que se 
deducían as marabillosas virtudes de tales remedios. As súas brillantes disertacións sobre as fontes 
de Seltz e de Sedlitz, e a súa obra Methodus examinandi aquas salubres (1703) contribuíron a 
propagar entre os médicos a afección ás augas minerais. 

A Academia de Ciencias de París encargou en 1667 a dous dos seus membros, os señores 
DUCLOS e BOURDELIN, as análises de tódalas augas minerais de Francia. Ós catro anos publica
ron o resultado das súas investigacións; pero como a química nacía por entón e os seus 
procedementos eran imperfectos, os seus resultados quedaron desvirtuados enteiramente. 

Baseado nalgúns dos numerosos traballos mencionados, ALFONSO LIMÓN MONTERO, Cate
drático de Vésperas de Medicina na Univer~idade de Alcalá de Henares, escribe a notable obra, 
publicada en 1697, despois da súa morte, Espejo cristalino de las Aguas de España, hermoseado y 
guarnecido con el marco de variedad de fuentes y baños) cuyas virtudes) Excelencias y propiedades 
se examinan) disputan y acomodan a la salud) provecho y conveniencias de la vida humana. 
Tamén se di na portada "Asunto que hasta aora no ha tocado escritor alguno". Nesta obra inclúense 
datos químicos de 19 fontes minerais e fíxanse as indicacións clínicas doutras 40. Constitúe o 
primeiro corpo de doutrina sobre augas minerais escrito en España. 
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A obra articúlase en catro ccLibros", subdivididos en tratados: Libro 1: De las Aguas Simples} y 
Minerales en general y Particular. Tratado I, ccDe las aguas Simples y Minerales en general" (con 
sei capítulos acerca das clases de augas, orixe das fontes , a súa composición e doutrina, e 
coñ cemento dos seus metais e minerais). 

Tratado II, uDe las Fuentes Minerales en particular; y sus medicinas, y otras aguas notables" 
(con vinteoito capítulos nos que describe as fontes coñecidas e os seus usos). 

Cando se refire ó Reino de Galicia di: 

"Por causa de tener este Reyno tantos minerales de metales participa muchas fuentes de aguas 
minerales, y también los ríos tienen aguas que participan facultades del oro, y otros metales ... 
Algunas fuentes hay cerca de la ciudad de Santiago en cuyas aguas se reconoce auer mixtion de 
cardenillo , y lo manifiestan sus efectos y señales. Experiméntase en dichas aguas facultad deter
gente, y se curan con ellas pasiones frías de ojos, nubes, y otros semejantes efectos, y llagas viejas 
y sórdidas, y hállase con verdad en las márgenes de dichas fuentes cardenillo, y pegado a las 
piedras donde nacen según lo afirma auer visto el Doctor DON PEDRO DE GESTO y LAMAS, 
Médico catedrático de la Ilustre Universidad de Santiago, persona digna del pueblo, que tiene, y de 
la mucha estimación, que goza en dicha ciudad y en todo aquel Reyno así por su delgado discurrir 
en la teórica de la facultad, como por el prudente juicio con que la exercita". Sitúa estas fontes, 
unha en Santa Lucía, a media legua da cidade Fregresía de Marrazos, de augas algo ácidas, e outra 
na Ponte da Rocha ou de San Domingos, acreditadas ambas no tratamento de enfermidades dos 
ollos. Curiosamente, remata este capítulo co seguinte parágrafo, que posteriormente puido ser 
r p tido por varios autores ó trata-la neglixencia dos galegas na explotación das augas minerais: 
"Ay tra muchas fuentes cuyas aguas son minerales como de ellas, y de sus minerales se conoc'::, 

i rto, qu on muy vtiles para la cura de muchos males, mas la poca curiosidad de los 
n tur 1 cau a de que no estén publicadas sus virtudes; pues si en casi todas las aguas 

in r 1 d paña ay este descuido; es mucho mayor en este reyno de Galicia por lo cual ff_, 

p dar las noticias, que quisieramos de dichas aguas, aunque hemos hecho muy grandes 
dilig ncia para este fin. " 

Tratado III, uDe las aguas acedas del Campo de Calatrava, y de sus medicinas". 

Libro 11: De los Baños} y aguas termales de España} y de sus medicinas. Tratado I, "De h::: 
Aguas termales en particular y su uso" (con dezasete capítulos describindo os Baños explotadc-s 
naquel tempo; nos Cap. 14 e 15 estudia os de Caldas de Cuntis, Caldas de Rei, Lugo, Ourensc, 
Molgas e Prexigueiro). 

libro ID: Tratado Vnico. De los Baños de Aguas Simples} así frías} como calientes artificialment€. 
y de su uso (con sete capítulos). 

Libro IV: Tratado Vnico. De los Baños compuestos de cocimientos} y mezclas de cosas diversas. 
y de los otros liquores distintos de las aguas} y de otras cosas que están en uso} y su aplicación se 
llama commumente baño. Incluyendo los baños de leche} aceite} mosto} vino} orujo} arena, sal, 
trigo} y mijo. 

Nada sería máis inxusto que face-la crítica desta obra sen trasladarse mentalmente á época en 
que se escribiu, na que non se daba importancia á topografía, porque a xeognosia, a xeoloxía e a 
meteoroloxía estaban por crear, non se medía a temperatura das augas, porque a penas se coñeda 
o termómetro, e o seu uso non se xeneralizou ata moito tempo despois; non se analizaban ben os 
carpos porque a química estaba na súa infancia; e , por último, explicábanse tódalas enfermidades 
por ulas cualidades de los humores pecantes», porque dominaba na medicina a doutrina do humo
rismo de Galeno. 

A obra de LIMÓN MONTERO foi entón útil para chama-la atención dos médicos españois cara 
a aquel xénero de estudios, e aínda seguiu prestando utilidade durante moito tempo para guia-lo 
u o das augas minerais con consellos debidos á experiencia das súas virtudes. 
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o exemplo dado polo Dr. LIMÓN MONTERO foi seguido por outros autores que desde finais 
do século XVII ata pouco máis de mediados do XVIII publicaron algúns tratados de augas minerais 
españolas. En 1764 dáse a coñecer en Santiago o primeiro tomo, e en 1765 o segundo da Hi:toria 
Universal de las fuentes minerales de España, Imprenta de Ignacio Aguayo, do Dr. PEDRO GOMEZ 
DE BEDOYA, primeiro médico do Ilmo. Sr. Deán, e Cabido de la S.M.I. do Señor Santiago e 
Catedrático de Cirurxía e Anatomía da súa insigne Universidade. Esta publicación fixo época no 
estudio das augas minerais donoso país. Obra moi completa en cantidade e calidade, posto que xa 
enumera e concreta as virtudes medicinais de 214 mananciais, entre os que figuran tamén ríos e 
lagoas . Ten esta obra un carácter moi semellante á que en Francia publicou catorce anos despois, 
en 1780, M. CARRERE por encargo da Academia de Medicin·a de París. Ocúpase GÓMEZ DE 
BEDOYA do modo como se lle comunica á auga a virtude mineral nas entrañas da terra, antigüidade 
do uso de bebela e bañarse nela, con advertencias prácticas moi importantes. As cuestións xerais 
de que trata nas primeiras partes están de acordo cos principios químicos e médicos que domina
ban na metade do século XVIII. Aínda que usa xa outra nomenclatura distinta da de LIMÓN 
MONTERO. 

G UTIÉRREZ BUENO foi o químico español que máis a u gas minerais analizou durante o 
século XVIII (unhas 76 ata 1798), aínda que non publicou a maior parte dos seus resultados. En 
España durante os primeiros anos do século XIX seguiron publicándose memorias sobre algunhas 
fontes minerais illadas, por exemplo: unha de GUTIÉRREZ BUENO, en 1801, sobre a auga de 
Arnedillo (A Rioxa) e outra en 1805, sobre os mananciais de Espinoso del Rey; outra de BREIX, en 
1807, sobre Archena. 

Pero en contraste cos avances no coñecemento químico das augas minerais , o médico D. 
RAMÓN LÓPEZ MATEOS, en 1801, na súa obra Pensamientos sobre la razón de las leyes derivada 
de las ciencias Físicas, o filosofía de la legislación, dinos que os establecementos de baños se 
encontraban en grande e lamentable abandono. 

De novo volven coller importancia as augas minerais no XIX coa creación das direccións 
fac ultativas dos baños polo Real Decreto do 29 de xuño de 1816, e as moitas publicacións que ó 
longo do século se fixeron sobre elas comQ a do Novísimo Manual de Hidrología Médica Española 
de PÉREZ DE LA FLOR e GONZÁLEZ DE JONTE, en 1851, na que trata 485 augas minerais; e o 
excelente e amplo tratado de PEDRO NARIA RUBIO: Tratado completo de las fuentes minerales de 
España (Madrid, 1867). Nas páxinas LXVII a LXIX encóntrase una ampla relación das publicacións 
dos directores facultativos de baños, ós que curiosamente en principio se lles prohibiu durante 
moito tempo publica-los resultados dos seus estudios sobre as augas, e que naturalmente se 
referían soamente ó balneario en que exercían o seu labor. Na obra de RUBIO encóntrase a 
descrición das principais fontes españolas e na súa parte quinta, páxinas 661 a 696, inclúese unha 
documentada bibliografía con índice cronolóxico dos autores que escribiron sobre as augas e os 
baños de España desde o século X ata mediados do século XIX. 

No que a Galicia se refire, destacan os traballos que realizou o Dr. ANTONIO CASARES da 
Universidade de Santiago entre 1837 e 1849 sobre as augas de Caldas de Reis, Cuntis, Santiago e de 
Galicia en xeral. Na súa obra: Tratado práctico de Análisis Química das augas minerales y potables 
(Madrid, Imprenta de López, 1866) cítanse xa máis dun centenar de fontes minerais que teñen 
dirección facultativa e preto doutro medio centenar de fontes que non a teñen, pero que tamén 
considera importantes. Laméntase CASARES (como xa o fixera LIMÓN MONTERO) do 
descoñecemento das augas minerais e di que en España abundan as "aguas minerales y las hay de 
todas clases; pero hace falta estudiarlas concienzudamente, para que las conozcan no solo los 
Profesores españoles sino los extrangeros. Hecho esto, se evitará que se vayan a gastar muchos 
miles de pesos en países lejanos con objeto de buscar lo que se tiene en casa, y tal vez acudirían 
ª nuestra patria los dolientes de otras naciones no tan favorecidas por la naturaleza". 

Moi importante tamén para Galicia é a obra de D. NICOLÁS TABOADA LEAL, que publicou 
en 1877 a súa Hidrología Médica de Galicia, o sea, noticia de las aguas mineromedicinales de las 
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cuatro provincias de este antiguo reino, na que ó longo das súas dúas partes estudia máis de 90 
mananciais galegos. Na primeira parte describe os establecementos balnearios e augas minerais de 
cada unha das provincias, con expresión das súas propiedades físicas, químicas e medicinais , uso, 
analoxía ou equivalencia con algunha das máis afamadas doutras provincias de España, do estranxeiro 
e a súa historia. Cando se coñece a súa composición indica a súa análise química, apoiándose 
amplamente nos traballos de D. ANTONIO CASARES. A segunda parte dedícaa a mencionar outros 
mananciais menos notables, os máis deles desatendidos e abandonados e algún a penas coñecido 
fóra do lugar en que agroma. Dous poderosos móbiles impulsárono a redacta-la súa obra: 0 

primeiro "procurar desvanecer el error que todavía se está observando en el vulgo y aún entre 
personas que no se llaman vulgo, las cuales creen que todas las aguas minerales, especialmente las 
termales, pertenecen a una misma y sola clase; que todas tienen igual composición y por conse
cuencia que es indiferente la aplicación de unas o de otras para la curación de ciertas dolencias 
crónicas ... el segundo era un vivo deseo de dar a conocer la inmensa riqueza natural que 
Galicia posee en el importante ramo de aguas minero-medicinales demostrando que en esta 
parte nada tiene que envidiar a las demás provincias de España y aún del extrangero". 

Clasifica as augas minerais segundo BERZELIUS en acídulas ou gasosas, sulfurosas, ferruxinosas, 
salinas e alcalinas, e estudia as súas respectivas propiedades fisicoquímicas e o seu uso na med1ci
na. As augas de Galicia pertencen ás catro máis importantes: que son as sulfurosas, salinas, alcalínas 

ferruxinosas. Abundando especialmente as ferruxinosas e sulfurosas, que se encontran nas súas 
catro provincias. Dentro dos límites que comprende a da Coruña, hainas ferruxinosas, salinas e 
sulfurosas, frías, templadas e quentes. A de Lugo ten as mellores ferruxinosas, carbonatadas e 
ulfatadas, moitísimas crenatadas e algunhas sulfurosas frías e termais. A de Ourense abunda en 

f rruxinosas, sulfurosas e alcalinas. E, en Pontevedra, áchanse moitas fontes de ferruxinosas
r natada - alinas e de excelentes sulfurosas frías e termais e algunha de acídulo-alcalino-ferruxinoso 

nata la . 

Na rovincia de Ourense, amais das Burgas, estudia os Balnearios do Carballiño, Parto-vTfa , 
ort gada, San Xoán de Baños, Molgas e Verín, e os menos importantes de Xunqueira de Ambía, 

T uza (Allariz), Brués, A Rañoa, Santiago de Caldas e do Bispo, Mende, Outeiro, A Pobra de Trives, 
Ribadavia, Laias, Prexigueiro, Reza, Verán, O Barco de Valdeorras, Caldeliñas, Viana do Bolo e 
Mondón, en total 25 mananciais. 

Rematado o século XIX publícase en Francia a Recherche, Captage et Aménagement de Sources 
thermo-minérais, géologie, propiétés physiques et chimiques de L. de LAUNAY (1899), París, Librairie 
polytechnique Baudry et Cie.; do seu contido xa dá idea o seu longo título e as súas 635 páxinas. 

No capítulo I da 4ª parte (Libro primeiro) estudia a composición química das augas 
termominerais que clasifica en ferruxinosas, salinas, carbonatadas, sulfurado-sódicas e indiferentes 
ou indeterminadas. 

Na 5ª parte do mesmo libro estudia a distribución das fontes termais na superficie do 
globo. Nun apartado refírese ás augas de Galicia e di: "el tipo que domina en todas estas regiones 
de terrenos antiguos con fracturas múltiples, como Galicia es la del tipo pirenaico de fuentes 
calientes sulfurados sódicas". Despois cita as fontes do Carballiño, Cortegada, Mondariz e Baños 
de Molgas, pero en ningún caso subministra datos das súas análises químicas. 

No ano 1912 publicouse en Burdeos a obra de X. ARNOZAN e H. LANARQUE, que se traduciu 
en 1914 ó español co título de Manual de Hidrología Médica (Madrid, Imp. e Lib. Médica Casa 
Vidal). Dedica un par de páxinas a estudia-la distribución xeográfica das augas minerais de Espa
ña, citando soamente na provincia de Ourense a do Carballiño, Partovía, Verín e Villaza, entre un 
total de 161 balnearios espa.ñois que relaciona e sitúa ademais sobre un mapa da Península. 

Divide as augas en puras , mixtas, especiais e indeterminadas; pasa revista ós factores de que 
d penden as curas termais e estudia as diversas fontes comprendidas en cada clase. Describindo 
logo cada estación termal con: situación, características fisicoquímicas da auga, modo de emprego, 
indicación e , se é o caso, contraindicacións. 
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ó longo do século XX publicáronse tratados de Hidroloxía Médica tales como: GARCÍA 
AYUSO, J. (1944) : Complementos de Hidrología Médica. Madrid, Ins. Ed. Reus; DE SAN ROMÁN Y 
ROUYER,]. (1945): Hidrología Médica. Barcelona, Salvat eds.; PERNÁNDEZ DE LA VEGA,]. (1946): 
Hidrología y Materia biológica. Madrid; DELORE, P. e MILHAUD, M. 0952): Précis d ' Hydrologie et 
de Climatologie. Paris, Doin; GUIMARAES, F. e GUIMARAES, ]. L. (1945): Hidrología médica. 
Coimbra; LICHT, S. e cols. (1963): Medica! Hydrologyn. 7º vol. Phys. med. Libra1y Connecticut; 
FRANCESCHI, E. (1964): Jdrologia medica e termalismo collectivo. Term. Sociale, 32. Orientados 
practicamente na súa totalidade ó estudio dos aspectos terapéuticos das fontes minerais, non 
adoitan achegar análises químicas detalladas das augas. 

En España, amáis recente Hidrología Médica do prof. MANUEL DE ARMIJO VALENZUELA 
(Barcelona, Editorial Científico Médica, 1968), constitúe un amplo e documentado compendio dos 
coñecementos actuais sobre as augas mineromedicinais, as cales clasifica primeiro xeoloxicamente 
e despois pola súa composición química en: cloruradas, sulfatadas, bicarbonatadas, carbo-gasosas, 
sulfuradas, ferruxinosas, radiactivas e oligominerais. Clases que estudia detidamente coas súas 
indicacións terapéuticas, detallando os principais balnearios españois e citando exemplos das 
n.esmas augas no resto de Europa e en América. De especial interese médico é a súa cuarta parte 
cL·dicada á crenoclimatoterapia das principais afeccións do ser humano. 

AUGAS MINEROTERMAIS DE OURENSE 

Máis do 90% das augas minerotermais da provincia de Ourense localízanse nos contactos 
entre granitos e granodioritas co material paleozoico e o resto en fracturas no seo do propio 
fJJ:Jnito, sen posibilidade de encontrar un almacén máis importante que se estenda lateralmente 
f,.-rra da estreita franxa vertical destas fracturas. 

En xeral, os mananciais non se aliñan ó longo das grandes fallas de envergadura rexional , 
s~nón que aparecen nas fracturas de tensión, creadas en Galicia paralelamente ós eixes de curva
tura do eixe de xiro do xeonllo astur-leon~s. 

Os xurdimentos afloran en rochas graníticas e granodioríticas, sometidas a fracturas do 
p1)sthercínico e rexuvenecidas en cada nova fase tectónica e moi fundamentalmente en tempos do 
plioceno e do cuaternario, que é cando, por remoción dos bloques corticais , . se acentúan os 
fr·nómenos hidrolóxicos que caracterizan a época actual. Os mananciais afloran, polo xeral, en 
gnnitos e granodioritas, alimentados por un río ou arroio que pasa polas inmediacións do 
,~urclimento, a súa auga penetra por zonas de fractura para ser quentada en profundidade e reex
pedida ó exterior . 

Interesa coñece-la temperatura dos distintos almacéns acuíferos correspondentes ás trinta 
fo ntes que son obxecto de estudio, para a continuación calcula-la profundidade dos mesmos. 
Utilízase como xeotermómetro químico o contido da sílice considerando que se establece un 
equilibrio termodinámico de baixa entalpía. O método usado é o proposto por POURNIER e 
TffüESDELL 0970). 

Para un estudio máis detallado, as fontes termais agrupáronse atendendo á súa proximidade 
e contorno, SOUTO PIGUEROA, Mª. G. (1989) : Bol. Soc. Esp. Hidrología Médica. IV (3), pp. 121-
124. 

ZONA 1: Parte occidental da provincia, cos afloramentos: A RAÑOA, PONTERRIZA, BALNEA
RIO DO CARBALLIÑO, ARCOS, PARTOVÍA PONTE EXTERIOR, PARTOVÍA PONTE INTERIOR, 
BAÑOS DE PARTOVÍA. O seu almacén xeotérmico oscila entre 1.000-2.000 m. 

Estes mananciais asócianse a un corredor de alta densidade de fractura NNE-SSW a NE-SW, 
cortadas por outras menos abundantes de dirección ENE-WSW, NW-SE, NNW-SSE e E-W. 
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ZONA 2: Cidade de Ourense e os seus arredores, cos afloramentos: BURGAS DE ARRIBA 
- ' BURGAS DE ABAIXO, BANOS DE MENDE. O seu almacén sitúase entre 2.566-3070 m. 

Os afloramentos sitúanse sobre fracturas NNE-SSW a NE-SW, nunha zona de alta densidade 
das mesmas, sendo cortadas por outras de máis baixa densidade de dirección ESE-WSW e ENE
W W. 

ZONA 3: Marxes do Río Miño. Fontes como a FONTE DO TINTEIRO, AUGA DE REZA 
BALNEARIO DE LAIAS. Almacén xeotérmico: 2.233-2.566 m. ' 

Estes mananciais están ligados a fallas tardihercínicas de dirección NNE-SSW. 

ZONA 4: Marxes do Río Cierves e Cortegada. Fontes: COVA DO PREXIGUEIRO, FONTE DO 
PREXIGUEIRO, BAÑOS DO PREXIGUEIRO, BAÑOS DE CORTEGADA. Almacén xeotérmico: 1.452-
2.878 m. 

A Cova, A Fonte e os Baños do Prexigueiro están relacionados cunha fractura de dirección 
NE-SW, que pon en contacto a granodiorita cos esquistos do paleozoico. 

ZONA 5: Marxes do Río Arnoia. Xurdimentos: BAÑOS DE MOLGAS FONTE EXTERIOR, BA
ÑOS DE MOLGAS FONTE INTERIOR, FONTE DO BAÑIÑO. Almacén: 1.742-1.963 m. 

Estes mananciais teñen unha conexión cunha fractura NNE-SSW, desprazada por outra ENE
WSW. 

ZONA 6: Parte sudoriental da provincia. Cos mananciais: FONTE DE REQUEIXO, CARREGAL 
DE ARRIBA, CARREGAL DE ABAIXO, FONTE DE OLLOS DO SAPO. Almacén acuífero: 1.742-1.9()3 
m. 

Po i le relación con fracturas NNE-SSW, se ben enmascarada pola potente sucesión de sedi-
nt uat rnario que reenchen parcialmente a Fosa. 

ZONA 7: Proximidad s de Castro Caldelas. Fontes: PIÑEIROA e FONTE DE SAS DE PENELAS. 
Aln a ... n t ... rmico: 1.565-2.073 m. 

ZONAS ILLADAS: FONTE DE BRUES, MANZOS, BALNEARIO DE BERÁN e RÍO CALDO. 
Almacén : 1.067 m, 2.012 m, 1.633 me 3.100 m, respectivamente. 

BERÁN posúe tres mananciais que xorden nun radio de 15 m, no seo da granodiorita tardfa 
do Macizo de Ribadavia. 

A Fonte de Río Caldo relaciónase cunha profunda falla de dirección NNE-SSW, que divid,:: ó 
macizo granodiorítico en dous: a Serra de Santa Eufemia e o Xurés. 
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FONTES MINEROTERMAIS DA PROVINCIA DE OURENSE 

1- FONTE DA RAÑOA 

2- FONTE DE PONTERRIZA 

3- FONTE DAS BURGAS DE ARRIBA 

4- FONTE DAS BURGAS DE ABAIXO 

5- FONTE DE BRUES 

6- RÍO CALDO 

7- BALNEARIO DE LAIAS 

8- FONTE DO PREXIGUEIRO 

9- COVA DO PREXIGUEIRO 

10- BAÑOS DO PREXIGUEIRO 

11- BAÑOS DE CORTEGADA 

12- BALNEARIO DEBERÁN 

13- BAÑOS DE PARTOVÍA 

14- FONTE INTERIOR DE PARTOVÍA 

15- FONTE DE PIÑEIROA 

16- FONTE DE SAS DE PENELAS 

17- FONTE DO TINTEIRO 

18- BAÑOS DE MOLGAS FONTE EXTERIOR 

19- FONTE DE REQUEIXO 

20- FONTE DEL CARREGAL DE ABAIXO 

21- BALNEARIO DO CARBALLIÑO 

22- FONTE DE ARCOS 

23- PARTOVÍA FONTE EXTERIOR 

24- FONTE DO BAÑIÑO 

25- FONTE DE OLLOS DO SAPO 

26- FONTE DE MANZOS 

27- BAÑOS DE MENDE 

28- BALNEARIO DE BAÑOS DE MOLGAS (FONTE INTERIOR) 

29- AUGA DE REZA 

30- FONTE DO CARREGAL DE ARRIBA 
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BALNEARIO DE PARTOVÍA 

A parroquia de Partovía, composta por nove lugares e unha aldea, pe1tence ó Concello do 
Carballiño (provincia de Ourense). No lugar de «As Caldas,, encóntrase o Balneario de Partovía, o 
seu establecemento toma auxe de ano en ano. 

Documentos escritos sobre Partovía encontrámolos en VILLARROELJosé (1810) no Dicciona
rio Nomenclátor, Dr. CASARES (1866) , OTERO Ramón (1867), TABOADA LEAL, Nicolás (1877) , 
VARELA PUGA, Desiderio (1878) e RIVERA e VÁZQUEZ (1883). 

Os mananciais, todos eles en actividade, son tres: "A Ponte da Pedra,, situada no prado que 
circunda ó balneario, empregada só en bebida, a súa temperatura de emerxencia é de :22 , 1 ºC. 
,.fonte interior de Partovía", co mesmo uso e temperatura de xurdimento, 31,0 ºC; e, por último, a 
,,f'onte dos Baños", que se utiliza exclusivamente para os baños, que aflora á temperatura de 34,0 
ºC. No ano 1929 foron declaradas estas augas de "utilidade pública". 

O grupo de mananciais de augas mineromedicinais de Partovía ten como coordenadas 
xeógraficas medias: 4º 23' W e 42º 26' N, cunha altitude de 400 m, está representado no Mapa 
Topográfico Nacional nº 187 (Ourense). Os estudios xeolóxicos desta zona sinalan idades com
:)rendidas desde o Precámbrico ata as máis recentes Cuaternarias. Os materiais do Precámbrico 
r,cupan unha grande extensión, bordeando os plutóns ígneos ou dentro deles, cun espesor de 200 
a 250 metros, pasando lentamente a gneises glandulares, <lestes pásase gradualmente ós micaxistos 
:;,uperiores, que constitúen unha formación moi extensa que alcanza de 600 a 800 metros. Estes 
mananciais encóntranse nun nó de alta densidad de fallas, e a profundidade dos almacéns acuíferos 
hai que situala entre 1.100 m e 1.400 m, e a temperatura dos mesmos entre 45 ºC e 54 ºC, segundo 
estudio realizado pola Dra. SOUTO FIGUEROA (1989): Bol. Soc. Esp. Hidro!. Méd. Vol. IV, nº 3, pp. 
l21-124. 

A primeira análise realizada débese ó Dr. CASARES que aparece recollida no Tratado Prácti
•.o) Análisis Química de las aguas Minerales y Potables (Madrid, Imprenta de López, 1866). Análise 
que despois aparecerá nas obras posteriores dos distintos autores mencionados anteriormente. Na 
51 ia obra o Dr. CASARES dedícalle a Partovía e O Carballiño conxuntamente as páxinas 170 e 171 , 
r•as que di: «No están analizadas estas aguas; tan solo en un reconocimiento que de ellas hicimos 
l i;).ce años al pie del manantial, nos hemos asegurado que están mineralizadas por el sulfuro 
~,,dico, y ensayadas con el sulfhidrómetro nos dieron el resultado siguiente: 

Agua del Carballino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 litro 

Sulfuro sódico......................... .................... ....... 0,0293 gramas 

Agua de Partovía .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 litro 

Sulfuro sódico ...... ....................... .............. .. ....... 0,019 gramas 

Se usan estas aguas en bebidas y en baños. Para tomar estos hay en Carballino un estanque 
cuadrado en el que se acomodan doce personas; y en Partovía otro mayor en el que pueden 
acomodarse cuarenta. 

La concurrencia á estos baños, a pesar de la poca comodidad que ofrecen, pués uno y otro 
carecen de establecimientos á propósito, fué en la última temporada de 903 enfermos". 

O Dr. ARMIJO VALENZUELA (1989): Bol. Soc. Esp. Hidro!. Méd. Vol. IV, nº. 3, pp. 149-153, dá 
ª coñece-los resultados das análisis efectuadas polo IGME (non cita data) onde se determinan 21 
parámetros, e no estudio realizado pola Dra. SOUTO FIGUEROA en 1991, os parámetros estudia
dos fo ron 43. 

. De acordo co Código Alimentario Español e atendendo ó último estudio, as augas do Balnea
rio de Partovía poden ser clasificadas como: 
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Pola súa mineralización: de 100-250 mg/ L, de mineralización moi débil (Ponte dos Baños: 
168,9 mg/L; Ponte Interior: 172,8 mg/ L; Ponte da Pedra 170,0 mg/ L) . 

Pola úa termalidade: de 20 ºC - 30 ºC; 30 ºC - 50 ºC, como Hipotermal (Ponte dos Baños: 34,0 
ºC; Ponte Interior: 31,0 ºC como Mesotermais , e a Ponte da Pedra con 22,1 ºC). 

Pola súa composición: predominio dos ións sodio e bicarbonato sobre o total dos ións disoltos 
é alcalina (Ponte dos Baños: 45,5 mg/ L en Na+, 47 mg/ L en -HC0

3
; Ponte Interior 45,2 mg/ L en Na+'. 

56,0 mg/ L en bicarbonato; Ponte da Pedra: 44,8 mg/ L en Na+ e 57 mg/ L en -co
3
) . 

Pluoradas se teñen máis de 2 mg/ L de p- (Ponte do Baño: 5,89 mg/ L en p-; Ponte Interior 5,46 
mg/ L; Ponte da Pedra 5,32 mg/ L en p-). 

Sulfuradas se teñen más de 1 mg/ L de s2
- (Ponte do Baño: 2,85 mg/ L en s2

- ; Ponte Interior 2,95 
mg/ L en s2

- ; Ponte da Pedra 5,32 mg/ L en s2
-) . 

Aplicacións: a práctica de moitos anos testemuña que a principal forma de administración 
destas augas é en forma de baños. Polo tanto , a acción terapéutica pode explicarse por efectos 
físicos (térmicos, mecánicos e dinámicos), químicos (paso de factores mineralizantes a través da 
pel) e inespecífícos (estimulación periférica), aínda que tamén poden intervir efectos psicótropoLI 
(Dr. Armijo , 1989). 

Entre as principais indicacións destas curas con estas augas sulfuradas figuran os procesos 
r umáticos crónicos, fóra de todo xermolo agudo ou de agudización, as neuralxias de calquera 
localización, ben sexan ciáticas, cervico-braquiais, crurais. Os retardos na consolidación de fracfü
ra , as ost oporosis postraumáticas, as epifisites. As afeccións cutáneas, que abarcan desde o 

ma ata a psoriase, que aínda sendo un proceso considerado incurable, é susceptible de remisións 
u p d. n r prolongadas. 

r u a qu on utilizadas preferentemente como auga de bebida son útiles en afeccións 
r pirat ria r rn as otorinolaringolóxicas, nas que a acción trófica, excitosecretora e vasodilatadora 

fr r <lucido, pode facilita-la recuperación da mucosa. Son as augas de bebida de uso n;:i_s 
f ción hepáticas . 

BAÑOS DE PARTOVÍA (Medias anuais) 

PARAMETROS PISICOQUÍMICOS 

RADIACTMDADE ALFA mBq/ L ..... .... ........ .. .. ... ........ ...................... '. ..... ........... .... ... ... ...... 73 ,6 

RADIACTMDADE BETA mBq/ L .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. 50,87 

CONDUCTMDADE (micro-ohmios-cm)-1 
• • • • • • • • • • • • • • • .. • .. • ........ .. .. ........ ... • .. . .. . • • • .. . .. • ............. 175 

RESIDUO SECO a 110 ºC, mg/ L .. ...... .... ... ....... .............. .... .... ............ .................... ......... 168,9 

TURBIEDAD E U.N.T. . .. . . .. .... .......... .. .. . .. ......... ... . ........... .. . . ... ...... ... .... .... .. . .... .. . ... ... .. . .......... 0,19 

DE SIDADE a 15 ºC, g/L .... ....... .. .. .. .... .... .............. ................ ...... .......... ........ ....... .... 0,9999183 

pH ................ .............. .... ....... ....... .. .... .. .... ................... .................... .... .... .... .. ... .... ..... ........ 9,42 

TEMPERATURA ºC . . . . ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ... .. . . .. . .... .... .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,0 

mV milivoltios ....... ...... .......... .. ... ................ ..... ........... ...... .... .... .. .. ..... ... ....... ........... .. ... ........ -105 

rH .................. .. .... .............. .......... ... ........... .. .......... .. .......... ........ .. ... .. .... ... .................... ... ... 23,2 

COLOR REAL (APHA Pt-Co) ......... .... .. ............ .. ............ ....... ...... ........ .......... ... .... .. ... ........... .. 5 

D.Q.O. (mg/ L 0
2
) ................. ..... ..... ......... ..... .................................................. ..... . ............. 0,91 

DUREZA TOTAL (como CaC0
3
) , mg/L .......... ..... ..................................................... .... ..... ... 13 

COMPOSICIÓN QUÍMICA: CATIÓNS 

LITIO (en Li+), mg/L .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. O, 17 

ODIO (en a+), mg/ L .... .... .. .. ...................... ........ ............................................ ........ ........ 45,5 

POTASIO (en r<+), mg/ L .. ... .. ........ ................ .. . .. . .. . . .. . . . ..... . .. . ... ...................... ....... .... .. .. . .. . . 1,01 

RUBIDIO (en Rb+), mg/ L...... ........ .. .......... .. .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,069 
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CESIO (en Cs+), micro-gil .. ................ ........ .... .................. .. .. .. .. .. .. ........ .......... .... ........ .... .. 12,59 

CALCIO (en Ca2+), mg/ L .. ..... .. ... ....... ... .... .... .... ...... .... ............ .. ... .... ..... ........ .. ......... ..... .... .. 3,2 

MAGNESIO (en Mg2+), mg/ L .. ........................... ................ ............ ................... ... ....... ...... .. . n.d 

ESTRONCIO (en Ca2+) mg/ L ............ ............ .. .......... ..... ..... ........... ... ......... ....... ....... ... ....... ... 0,1 

FERRO (en Fe2+), mglL ....... .. ........................ .... ..... ... ........ ..... ..... .. ..... ............ .. ...... .. .. .... ...... n.d 

COBRE (en Cu2+), mglL .. .. .................. ..... ....... .. .... ...... ... ................. .. .... ............. .. ... ... .. .... .... n .d 

CINC (en Zn2+), mg/ L .............................................. ..... ............... .......... ....... .. .... .. .. ........... 0,19 

MANGANESO (en Mn2+), mg/ L ........... ........... ......... .. .. .... ......... ... .... ..... ... ..... .......... .. ....... ... n.d 

CHUMBO (en Pb2+), micro-gil . . ... . ... ..... ....... ... . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .... .... ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . n .d 

CROMO (en Cr5+), mg/ L .................. ....................... ......... .... ..... ... ............... .. .......... ...... ... ... . n .d 

CADMIO (en Cd2+), micro-gil ..... .... .............. ........... ... ................. .. ....... ... ... .. ...... .... .. ...... ... n.d 

BORO (en B3+), mg/ L ... .. ...................... .... ....... ... ...... .... .. .. ... ...... .. ... : .... .............. .... ........... . 0,33 

ALUMINIO (en Al3+) , micro-g/ L ..... ... ......... .... .. ......... ....... .... ...... ... ...... ...... .... ... .. ..... ........ 98,25 

COMPOSICIÓN QUÍMICA: ANIÓNS 

CLORUROS (en 0-), mglL ...... ..... ... ... ... .............. ...... .......... ...... ..... .. ........... ....... ...... .......... 10,5 

NITRÓXENO AMONIACAL (en NH/), mglL .... ....... .................... ........ ....... .. .......... ... ........ 1,40 

SULFATOS (en so4- ), mglL ................. .... ....... ..... ... ......... ...... ...... ..... .... .... ..... .. ... ... .. ...... ... .. .. 10 

FLÚOR (en F-), mg/ L ......... .. ........ ...... ...... ...... .. ....... .. .. .......................................... ..... .. ....... 5,89 

SULFUROS (en s- ), mg/ L ................. .. .. ... .. ....... ......... ... ..................... ....... ......................... 2,85 

CARBONATOS (en C0
3

ª ), mglL .................................... .... ........... ...... ............... .. ..... .......... 36 

BICARBONATOS (en HC0
3
-), mglL .... .... ............ ... ...... ..... ............ ...... ......... ................... .. ... . 47 

NITRITOS (en N0
2
-), mg/ L ................. .. . _. .. ......... .. .... .... ... ............... ... ......... .. ... ... ............... ... n.d. 

NITRATOS (en N0
3
-), mglL .............. ........... ... .................. ........ .. .... ..... ...... .... .. .. .................. n.d. 

FOSFATOS (en POt), mg/ L ................................ .... .... ............ ....... .... ..... ... .... .................... 0,33 

SUBSTANCIAS NON DISOCIADAS 

SÍLICE (en Si02
), mglL ........................ ............... .... .. ................ .. .. .... .. ... .... ........................ 30,5 

DETERXENTES (en LAS), mg/ L ....... .. ...... ...... .. .. ........ ............. .. ............ .. .. .. ............... ...... .... n.d. 

GASES 

OSÍXENO DISOLTO, mglL ................ ................. ........ ..... ... ..... ... ........... .. ..... .. .. .. .... ............ 0,5 

SULFURO DE HIDRÓXENO, mglL ........... ......... .. ... ............ .......... .. .. ........................ ... .. .. .. 0,08 

BALNEARIO DE BAÑOS DE MOLGAS 



A Vila de Baños de Molgas encóntrase a 30 km de Ourense capital, con coordenadas 42º 14' 
21 " de lonxitude norte e 7º 40' 1711 de latitude oeste, e a unha altitude de 518 metros sobre 0 nivel 
do mar. Atendendo á clasificación climática de Thornthwaite, o tipo climático de Baños de Molgas 
corresponde a B

3 
B'

1 
s b4 (Húmido III, Mesotérmico I). De acordo coa clasificación de Allue 

correspóndese coa Subrexión fitoclimática IV (VI), (Mediterránea subhúmida de tendencia 
centroeuropea). Esta Subrexión caracterízase polo seu suave carácter continental, goza dun clima 
semitemperado e con invernos fríos . A vexetacion é do tipo Aestilignosa. A súa temperatura media 
anual está dentro do intervalo de 10-11 ºC, e a súa precipitación anual media é de 900-1.100 mm. 

Autores anteriores ó século XX sinalan que Baños de Molgas foi unha das mansións que se 
marcan na vía de Bracara Augusta (Braga) e Asturica Augusta (Astorga), (a chamada vía Nova 
XVIII), e que se debía identificar con Geminae (ad Geminas), ou sexa, Aquae Geminae (baños 
dobres). Estudios posteriores identificaron Geminas (dous outeiros) con Sandiás, que tamén foi 
pousada romana. 

Segundo os estudios máis autorizados, que parten de Díez Sanjurjo, Molgas sería a mansión 
"Salientibus,, (augas saltonas, buliciosas), situada na vía Nova que procedente de Braga entraba 
polo SO da provincia de Ourense, polo paso natural de Portela do Home, pasaba por Aquis 
Originis (Río Caldo), Aquis Querquenis (San Xoán de Baños), Geminas (Sandiás), Salientibus 
(Baños de Molgas), Nemetobriga (Trives Vello), Bergido (Castro Ventosa) e o seu final era Asturica 
Augusta (Astorga) . Había otras vías secundarias que pasaban preto de "Salientibus", o trazado 
d stas e das principais son actualmente mellor coñecidas polos traballos de campo e de investiga
ción bibliográfica levados a cabo por Díez Sanjurjo, A. Blázquez, D. Estefanía, Rodríguez Colme .e
ro, ]. C. Rivas e outros. 

Qu Baños de Molgas foi unha estación viaria termal non ofrece lugar a dúbidas, proba di.so 
stos achados entre 1975-77 cando se fixo un intento de mellora na captación da fonte d 

l piar antigos , anacos de estatua e dúas alas de bronce labradas que, segundo MartíL.eZ 
i uram nte pertenceran á aguia-insignia dalgunha unidade militar romana, hoxe deposüa-

da n Mu Provincial de Ourense. No depósito do manancial quente apareceron tamén parte 
d imentos e restos dunha bóveda. 

Os restos e indicios de construccións arredor dos mananciais son probas concluíntes da 
posición romana, como na casa da familia Vences na que queda parte dunha pedra milian.a, 
sostendo un corredor. Así como no xardín dunha casa do lugar encóntrase unha columna romana. 
A ponte é considerada tamén de orixe romana, como poden revela-las súas ringleiras baixas, aínda 
que, como a maioría, fose consolidado na Idade Moderna. 

Fronte ó balneario, na ribeira do Arnoia, foi localizado o cemiterio romano, hoxe desapareci
do por construccións de casas, segundo ]. C. Rivas Fernández, e a 4 km de Baños de Molgas 
encóntrase a Igrexa de Santa Eufemia, o soporte do altar é unha ara romana colocada invertida na 
que figura a seguinte inscrición: "Aurelius Flavius Tamacanu Nynphis ex voto". 

Existe a tradición de que as lexións de Décimo Junio Bruto (137-136 a. C), primeiro invaC'or 
romano de Galicia, fixeron en Molgas "un largo y gustoso reposo de su expedición,, despois de 
conseguir que as súas tropas atravesasen o río Limia, Lethes (esquecemento en grego) , ou Beli 'n, 
pois dábanselle eses tres nomes, foi preciso que o propio Bruto co estandarte do seu exércit se 
tirase ó Limia, atravesase a súa temida corrente e desde a ribeira oposta fose chamando ós seus 
capitáns polos seus nomes, e ó ver que non perdera a memoria, atravesou a tropa. Lucas Labrada 
inala que neste punto a lenda e a historia van unidas. 

Na Idade Media aparece co nome de "Amolgas". No ano 998: "In Limia villa juxta rivul~ 
Arnoya, ubi dicunt Amolicas (Molgas)", (Flórez, XL, 387, 409). O reí Afonso V O Nobre (999-1028) 
acolle as queixas de Vistrario contra o mosteiro de Celanova, estando en Amolgas. Con data do 27 
de f breiro de 1012. (Sánchez Belda, L. (1953), Madrid) , e Afonso VIII asina un documento en 
'apud Amolgas''. No ano 1288 (Arq. León. 339) confirma unha escritura en galego, no mosteiro de 

338 



Asadur, "Feman Perez, notario jurado en Costa de Sadur e en terra dAmolgas, en logar de Miguel 
Perez notario del rey en Allariz e en Limia." · 

Anos máis tarde xa se menciona como "Baños de Molgas" na Visita Pastoral de 1487 (BCMO, 
núm. 107). Ambrosio de Morales en 1572 di: "A una legua de este lugar de Ambía están los Baños 
de Molgas, tiene el auga harto caliente y sin sentimiento de sufre: son moi saludables y así muy 
frecuentados por toda la comarca"; no mesmo século, Marineo Sículo gaba os baños salutíferos de 
Molgas. O Dr. Alfonso Limón Montero no seu libro Espejo cristalino de las augas de España, 1697, 
na páx. 326, dedícalle a Baños de Molgas tres liñas. 

As augas do Balneario de Molgas foron declaradas de utilidade pública o ano 1873. A primeira 
;málise química realizada que queda consignada data de 1860, realizada polo Dr. A. Casares da 
Jniversidade de Santiago, na que se investigan os seguintes parámetros. 

Auga .......... .. .................................... ... .......................... 1 Litro 

Bicarbonato sódico ......... .......... ... ......... ..................... .. 0,4698 

Bicarbonato cálcico ... .................................................. 0,0914 

Sulfato sódico ........... ..... .................................... ..... ..... 0,0160 

Cloruro sódico ....... ....... ............................................... 0,0313 

Silicato sódico .............. .. .................... ............. ............. O, 1826 

Mat. orgánica ... ...... ...................................................... can ti da de indeterminada 

En 1986 foron novamente analizadas polos .Profesores F. Armijo e l. San Martín Bacaiola, da 
Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade Complutense de Madrid, son investigados 16 
¡.arámetros. 

Entre 1988-1990 cun seguemento de tomas de mostra durante dous anos é realizado un novo 
estudio pola Dra. Mª Souto Figueroa no que se determinan 43 parámetros. 

BALNEARIO DE MOLGAS "A QUENTE" (Medias anuais) 

PARAMETROS FISICOQUÍMICOS 

RADIACTIVIDADE ALFA mBq/ L .. ........................... : ... ..................... ........ ......................... 3659 

RADIACTIVIDADE BETA mBq/ L ...................... ........................................ .... ................. 1803,0 

CONDUCTMDADE (micro-ohmios-cm)-1 
............ . ... ... ..... . ............... ........... . ..................... 914 

RESIDUO SECO a 110 ºC, mg/L .... ...... ......... .. .. ...... ................. ................ ............ ........... 723,2 

TURBIEDAD E U.N.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .......... .... ..... .. ... ... 0,28 

DENSIDADE a 15 ºC, g/L ............. ........................ ............................. ................ .. : .... . 1,0003437 

pH ...... ...... ..... ......... .. ........ ............. ..... ..... .. ................... ......... ....... ..... ..... ............................. 7,33 

TEMPERATURA ºC ..... ................... ... ... ................ .. ............ ............ .. ...... ..... .. .. .. ... ..... .......... 47,5 

mV milivoltios ... ...... ......... ........... ............................... ................... ... ...... ... ...... .. , ... ...... .. ......... -3 

rH .... ............... ........... ............ ............. .. .. ........................ .... .................................... .... ........ 21,7 

COLOR REAL (APHA Pt-Co) .... ..... .......................... ...... .. .... ... ... ... ...... ... ......... ... .. ...... ..... ........ . 1 

D.Q.O. (mg/ L 0 2) ......... ... ........................... ...... . . ..... ......... .... .. . .. . ............. ......... . . ...... .. .. .. . ... 1,21 

DUREZA TOTAi (como CaCo
3
), mg/ L. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............ ............ .... .. .... .. .. 40 

COMPOSICIÓN QUÍMICA: CATIÓNS 

LITIO (en Li+), mg/ L ................ ........ .. ...... ... ..... ... ...... .... ...... ...... .... .. ...... .......... .... ..... ... ... .... 1,60 

SODIO (en Na•), mg/ L .. ..... .... ........ ............ ..... ......... ... .. .... .. ........ ............. ........ ... ..... ....... . 110,5 

POTASIO (en K•), mg/L ........... ... ...... ............................ .... .. .. .. ... ...... ........ ......................... 9 ,00 

RUBIDIO (en Rb•), mg/L .... ....... ............... ... ... ........ ..... ..... ................... ..... ......... .... .. ... ... .. 0,165 

CESIO (en Cs+), micro-g/ L ............. ... .................................... .. .... ................ .. '. ........... ... ... 164,08 

CALCIO (en Ca2
•) , mg/ L ... ................ ........ .... ......... ...... ............ .... ............ .. ................. .... ... 12,0 

MAGNESIO (en Mg2
•), mg/L .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .... 2, 18 
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ESTRONCIO (en Sr2+), mg/L ... ....... .......... .... ............. ............. ... ........... .... ....... .............. ..... 0,25 

FERRO (en Fe2+), mg/L .......... .. ....... ... .... ...... .... .................. .. .. .. ..... .... ................... .... ....... ... 0,11 

COBRE (en Cu2+), mg/ L ........ .. .......... ... ............................ .. ..... ......... ..... ................... ............ n .d 

CINC ( n Zn2+) , mg/ L .. ...... ............ .......... ............ .... .......... ... .... ........... .............. .. .. ............ 0,10 

MANGANESO en Mn2+), mg/L ..... .. ....... .... ........... .. ....... .... ..... ............ .. ... ...... ........ ....... .. .. . n .d 

CHUMBO (en Pb2+) , micro-g/ L ... .. ... .......... .... .. ...... ......... .... ..... .... ....... ... ................ .. .. ... ..... n .d 

CROMO (en C1~+), mg/L ................. ........ ... ... ... .......... ....... .. ..... .. .. ..... .. ..... ........ .................... n .d 

CADMIO (en Cd2+), micro-g/L ....... .... ... ... . .... .... .. ........ ....... ........ ....... .. ...... .......... ... ............. n .d 

BORO (en B3+), mg/ L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. ...... ... . . . . . . . ..... . .. . . . . . . . .. . ... .. . . . . . . . . 0,91 

ALUMINIO (en Al3+), micro-g/L .. .. .............. .................. .................. .......... ..... .. .... .... ....... 60,75 

COMPOSICIÓN QUÍMICA : ANIÓNS 

CLORUROS (en et-), mg/ L.. ...... ... .......... .... .......... ...... ...... .. .. ... ..... ........... ...... ......... ............ 15,6 

NITRÓXENO AMONIACAL (en NH/ ), mg/L ........ .. .. .. ... ... ... ... .................... .................. .... 1,29 

SULFATOS (en so4- ), mg/ L ... .... .. ... ....................... .... .. .. .......... ... ....... .. .. .... ..... .. .. ........ ........... 3 

FLÚOR (en F·), mg/L ...... ... .... ....................... ...... .. ... .. ... ..... ........ ................. .. ..... ... ... .. ....... 10,23 

SULFUROS (en s- ), mg/ L .... ........ ........ ... ........ .... .... ......... .... ...... .. .... .......... ..... .............. ..... 0,10 

CARBONATOS ( en C0
3 

- ), mg/ L ................. ............ ... .......... ............... ..................... ..... ........ O 

BICARBONATOS (en HC0
3
·), mg/ L ....... ..... .................. ...................................... ............. ... 546 

NITRITOS (en N0
2
·), mg/ L .... .. .. ............................. .... .... .......... ................... .......... .. .... ...... .. .... O 

NITRATOS (en N0
3
·), mg/L .. .... .............. ...... ............................ ...... ....... .. ............. .. ........... 0,23 

FO FATOS (en PO/"), mg/ L ........... .. ..... .... ................ ............ ............................. ......... .. ... . 0,32 

SUBSTANCIAS NON DISOCIADAS 

ÍLI E en i0
2
), mg/ L ........ .. .... ........ .. .......... .... .. .. .. ..... ........ .............................................. 51 ,3 

DETERXENTE (en LA ), mg/ L .... .. ...... .... .. .................. ... ........................ ........................ .... n .d . 

A 

O Í:xENO DI OLTO, n1g/ L .. .. .. ............ .. .... .. .. ...................... .... .... .. .... .. ...... ............ .. .. ... ..... 1, O 

ULFURO DE HIDRÓXENO, mg/ L ...... ... ... ................... ... .. ........ .. ........ .................... .. .. .. ... n.d. 

As úas augas están indicadas en enfermidades do aparello locomotor, patoloxía de vías 
urinarias, trastornos do sistema nervioso , enfermidades da pel. Dispón de baños totais e parciais, 
baños de burbullas, chorro subacuático, masaxe terapéutica. 

O Balneario-Hotel experimentou notables e progresivos cambios, dispón de 29 modernas e 
confortables habitacións con capacidade para 53 persoas, salóns de recreo e salas de masaxe, 
ascensores, o seu comedor conserva o encanto de principios de século. 
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AUGAS TERMAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

BALNEARIO DE CUNTIS 

Na provincia de Pontevedra, no val do río Gallo, entre os montes Xesteiras (750 m) e Sevil 
(515 m) , encóntrase Caldas de Cuntis, as súas augas termais son citadas polo Dr. Alfonso Limón 
Montero en 1697, «Como las más excelentes que hay en el Reino de Galicia". As súas coordenadas 
son 42º 38' 12" latitude norte, 8º 34' latitude oeste. Dista 27 km de Pontevedra capital e 29 km de 
Santiago de Compostela. De clima atlántico europeo, a súa temperatura media anual é de 13,5 ºC 
e a súa pluviosidade está no intervalo d~ 1700-1900 mm. 

Non ternos noticias exactas da antigüidade <lestes baños, que sen dúbida foron coñecidos e 
usados polos romanos. "En 1835, con motivo de removerse los cimientos de una casa en frente de 
Santa María, se halló un baño o pozo cuadrado, formado de una argamasa especial y un busto, que 
la imprevisión de los operarios mutiló, destrozando una inscripción que tenía. 

Esta efigie era de bronce oscuro y representaba al parecer a un edil romano. El expresado 
baño que todavía hoy se conoce con el nombre de 'romano' y en el se acomodaban a lo menos 
doce personas." (Taboada Leal, 1877). 

Polo seu interese seleccionámo-las notas do Dr. Taboada Leal que di: "Alrededor de la villa de 
Cuntis se extiende una deliciosa campiña, en la cual existen alegres y pintorescos paseos a orillas 
del río Gallo. En todos estos amenos sitios suelen distraerse los bañistas, ya organizando bailes y 
comidas de campo, ya con los placeres de la pesca. 

Para solaz de los bañistas se ha establecido un Salón o Casino, en el cual, aparte de la lectura 
de varios periódicos, se disfruta de todos los ju~gos lícitos de naipes, ajedrez, dominó, lotería, etc.; 
en él hay un piano que tocan los aficionados, improvisándose bailes y conciertos. 

Creemos que los baños de Cuntis son los más concurridos de Galicia, el número de bañistas 
oscila de 2.400 a 2.500.» 

A continuación dá unha descrición pormenorizada dos cinco establecementos de baños situa
dos nesta vila. 

"Consiste en cinco casas nombradas: Era vieja, Era nueva, Horno, Castro y Santa María. 
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La Era vieja es una caseta de cortas dimensiones en las que hay un pilón cuadrado dividido en 
dos partes desde el fondo ata el techo de la habitación para la conveniente separación de los 
s xos . En cada una de estas pueden bañarse nueve personas a la vez. Su temperatura es de 27 ºR. 

La Era nueva es una caseta de poca mayor capacidad que la vieja, salvo que a su vez está 
dividida por una paredilla que solo llega al borde. Su temperatura oscila de 24 ºR a 17 ºR. 

El Horno viejo y Horno nuevo, el primeiro era conocido con el nombre de Hornillo, consiste 
en un pilón de cantería de 45 cm de altura y 1.620 litros de auga de cabida, por cada baño se 
satisfacen 2 reales. El Horno nuevo tiene forma semicircular de 47 cm de altura y 1.608 litros de 
cabida. La temperatura de uno y otro es de 28 ºR y 3 7 ºR. 

La casa de Castro que toma el nombre de su propietario consta de un baño general dividido 
en dos por medio de un tablado, uno para hombres y otro para mujeres. Cada uno de forma 
cuadrada, tiene cada uno 40 cm de altura y de cabida 1.065 litros de auga. El agua se muda dos 
veces al día. Su temperatura es de 27 ºR a 33 ºR. 

La que se conoce con el nombre de la Virgen, tiene dos baños generales de piedra sillar, su 
temperatura es de 46 ºR, además en la misma casa hay otro departamento para baños locales de las 
extremidades, como también de chorro. 

Esta casa tiene un baño llamado de vapor. En el piso alto de esta casa hay un hospitalillo con 
amas destinadas a pobres de solemnidad y para soldados que se hallen en el mismo caso". 

P dro Gómez de Bedoya no seu tratado (1764) dá conta dunha análise que realizou o tres de 
xan iro d 1762 un boticario chamado Manuel Giraldez: "analizó esta auga, evaporandola en baño 
d ar na, y de su residuo sacó Azufre , Cal y Sal amoniaco" . O Dr. Casares en 1837 levou a cabo 
análi n distintos establecementos, chegando á conclusión de que se trata dunha mesma auga 
ulfur da qu ó se diferencian na temperatura, excepto nunha auga fría do Castro. 

Au.ga .. .. .. .. .... ................................. .. .... ... ... ........ .... .. ...... 1 Litro 

ulfuro sódico ........... ... .......... ...... .... ... ....... ... ........... .. .. O, 1301 

Cloruro sódico .. .... ....... .................................. .... ...... .. .. 0,81 

Sulfato sódico ......... ................. .................... .......... .. .. .. O, 10 

Sílice ...... .............. .... ... ... ........ ... .... ...... .... .................... .. O, 16 

Mat. orgánica .. ... ......... .............. ...... ... ............ ....... ... .. .. cantidade indeterminada 

A situación actual é moi distinta. O Balneario de "A Virxe" e "º Castro", é un fermoso hotel 
que ten as fachadas todas de cantería do país, cunha dotación de 150 camas, con ascensores 
directos ás galerías dos baños. Cun magnífico comedor, con salas de recreo, biblioteca e cafetería. 

Aplicacións: especialmente para as afeccións da reuma, artritismo, neuralxias postraumáticas, 
pel, sistema nervioso e aparello circulatorio e respiratorio. As súas instalacións son modernas , 
baños, chorros, estufas de vapor, saunas, sub-aqua, inhalacións, pulverizacións, baños turcos . 
Posúe unha ampla sala de ergometría para facer un seguimento dos enfermos, co fin de obter 
conclusións que sirvan de orientación á aplicación propiamente termal. 
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AUGAS MINEROTERMAIS DE LUGO 

BAÑOS DE LUGO 

Os Baños de Lugo son citados nun dos libros antigos máis significativos de tratados de augas 
minerais, o do Dr. D. ALFONSO LIMÓN MONTERO. No tratado Galicia Médica, do Dr. Don 
RAMÓN OTERO, Catedrático Numerario de Medicina na Universidade de Santiago. Establecimien
to tipográfico de José R. Ruibal, ano 1867, escribe sobre os Baños de Lugo o seguinte: "El edificio 
reúne a la elegancia de contrucción la belleza de perspectiva, teniendo variadas y preciosas vistas, 
alamedas y jardines. 

El auga mineral se presenta en terreno primitivo sobre el límite de la pizarra y del granito. La 
primera roca es la que domina en la orilla izquierda del río donde se hallan las augas. 

Cuatro son los manantiales por donde brota el auga. La del uno bastante abundante marca 35 
ºR y surte dos baños comunes capaces de contener 16 personas cada uno; cuatro pequeños para 
una y dos personas, y el de chorro. El agua de otro manantial no tan abundante como el anterior, 
tiene una temperatura de 31 ºR, pasa a un depósito cubierto de donde se distribuye a cuatro baños 
que solo sirven para una persona cada uno. El tercer manantial que tiene doble caudal de auga del 
anterior señala 28 ºR en el termómetro, y sirve para surtir con abundancia cuatro baños capaces de 
una a dos personas. Por último el cuarto, que es el más escaso, tiene unha temperatura de 24 ºR y 
se utiliza para llenar dos baños pequeños. Durante el tiempo que tardan en llenarse los baños (de 
12 a 15 minutos) baja cerca de dos grados la temperatura del auga". 

O Dr. CASARES, no seu Tratado Práctico de Análisis de las aguas Minerales y Potables (Ma
drid, Imprenta de López, 1866), deixa constancia da análise efectuada nas ditas augas , e coa pluma 
que o caracteriza, de forma sobria dános conta dos ditos mananciais. O balneario de «Baños de 
Lugo,, sufriu unha profunda remodelación na última década. Encontráronse as Termas Romanas, 
das que se conservan dúas salas, unha delas case intacta, que se ere era utilizada polos romanos no 
século I como vestiario e outra máis deteriorada onde se ere que era o lugar de baños fríos. O 
balneario ocupa unha extensión de 1000 m2

, consta de catro departamentos, cada un deles con 
cinco salas de baño, unha de chorro, un vestiario e un servicio. Nas salas de baño danse tamén 
hidromasaxes, baños de burbullas e duchas circulares. Posúe unha sala de pulverización e ducha 
nasal. 
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O "Manancial Central,, ten un caudal de 240 l/minuto a unha temperatura de xurdimento de 
43,8 ºC. Pola súa composición estas augas son: Sulfuradas-sódicas, bicarbonatadas e hipertermais. 

ANÁLISE QUIMICA 

(Datos subministrados polo Balneario de Lugo) 

TEMPERATURA ....................... ........... ... ............ ....... ........................ ........ .. ....................... 7,8 ºC 

DUREZA TOTAL ......... ...... ................................................. .................. ............................. 2,2 ºF 

RESIDUO SECO a 110 ºC ........ ........... ....... .. .... ...... ........ ... ................................ ....... 475,0 mg/L 

pH .............. ............... ....... ....... ... ... .... .... .... ... ................ ........... .. ...... .......... .......... ................. ... 7,8 

ALCALINIDADE TOTAL .......................... .. ...... ............................................. 135,0 mg/L CaC0
3 

BICARBONATOS (ffC0
3 

) ...... ........ .. .... .. ...... ..................... ....... .................. .......... 164, 7 mg/L 

SULFATOS (S04
2-) .... ........ .... . ....... .. . ............. ........... ...... ...... . .. . ... ........ .. ................... .. 76, 9 mg/ L 

CLORUROS (CJ-) .. ..... .. ....................... ................ .. .. ............................................ .. ...... 56,7 mg/ L 

FLUORUROS (F-) .......... .. .. .......................... ..... .... ...... ... .... .......................................... 12,5 mg/ L 

SULFUROS ( s2
-) ................... ..... ........ ... .. .. ........ .. ........................................................ 8, O mg/ L 

SÍLICE (Si0
2
) .... . . .. ....... '. ........................ . . .. .. .. .................................... .. . ................ ... . ... 65,0 mg/L 

SODIO (Na+) .... ..................... .. ......... ...... ....................... ..... ............... .............. ....... .. 160,0 mg/ L 

A augas <leste balneario pola súa composición química están especialmente recomendadas 
p ra: r umatismos crónicos dexenerativos, reumatismos crónicos inflamatorios, reumatismos non 
articular s e neuralxias diversas tales como ciáticas e lumbalxias, afeccións respiratorias e 
nf rmidad dermatolóxicas: psoriase, dermatite, prurito senil. 

b ln ari complétase cun hotel, situado nas plantas primeira, segunda e terceira do edifi-
unha up rfi i aproximada de 3.000 m 2

, rodeado de fermosos xardíns con sendeiros nos que 
d tranquilidade e sosego que permite uns relaxantes paseos pola beira do 

ú un p queno embarcadoiro que permite dar paseos en barca polo río e practica-la 
fluvial. 

AUGAS MINEROTERMAIS DA CORUÑA 

BAÑOS DE CARBALLO 
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A 25 km da Coruña, e en dirección ás localidades de Bergantiños, encóntrase a parroquia de 
San Xoán de Carballo, situada a 43º 10' de latitude N e a 4º 54" de lonxitude W. Da súa historia 
coñécese que no ano 1716, observando un veciño da freguesía de Goiáns, chamado D. Juan Villar, 
que dun pequeno monte que había no sitio onde hoxe están os baños se elevaba en certas épocas 
unha especie de fume, e persuadido segundo as crenzas daqueles tempos que era indicio de que 
alí existía un tesouro ou mina dalgún metal precioso, falou cun canteiro chamado Diego de Miolos 
da veciñanza de Carnes, e ambos dedicáronse a desmontar aquel terreo, facendo profundas 
escavacións ata que por fin descubriron as pedras dunha arqueta, e crendo que alí estaba o 
tesouro, baleirárona da terra e entullos que encerraba e acharon que só contiña auga quente. 

Deuse a circunstancia que D. Juan Villar fora anteriorment~ toma-los baños a Cortegada para 
curarse dunha afección reumática crónica que padecía, e coñeceu que a auga que emerxía era 
semellante a aquela, e por isto resolveu tomar algúns baños na dita arqueta, cos cales conseguiu 
restablecerse. Divulgada esta noticia polas localidades inmediatas chegaron a D. Bernardo Aldao, 
dono da casa da pedra inmediata ó campo da feira de Paiosaco, que daquela se achaba tolleito , 
enteiramente impedido de tódolos membros a consecuencia dun reumatismo muscular, dirixiuse 
mm carro a Carballo e alí tomou baños da citada arqueta, cos cales logrou a súa completa cura
ción. Recoñecido este beneficio, fixo edificar naquel campo unha capela coa advocación da Virxe 
da Estrela, e igualmente mandou construír dúas casetas para albergue dos pobres enfermos. 

A pesar do aumento de augueiros, este establecemento permaneceu en tan triste estado ata o 
ano 1776, época en que un home benéfico custeou a obra dunha caseta de pedra para cubri-la 
arqueta e defender_ ós bañistas da intemperie. Con motivo dun preito que se suscitou no ano 1775 
ante a Real Audiencia da Coruña sobre a pertenza <lestes baños, o mesmo tribunal en 1777 nomeou 
unha comisión composta por D. ]osé Esteban Somoza do Consejo de S.M. e por D. Felipe Juan Diz, 
médico de real acordo e presidente da Real Subdelegación do Proto-medicato do reino para que 
asociados do mestre de arquitectura D. Miguel Ferro Caveiro, pasasen a recoñecer e inspecciona
los referidos baños. A citada comisión informou que só existía unha arqueta que aínda que entón 
só servía de pozo ou lagoeiro, a súa estructura, forma antiga e demais condicións demostraban que 
na súa primitiva construcción non fora destinada para aquel obxecto, e que era soamente un 
depósito de onde, ó parecer, debía saí-la auga mineral para abastece-los verdadeiros baños . 

... 
Feitas as escavacións na parte que o permitía, unha casa recén construída polo cura da 

mesma freguesía de Carballo e contigua á arqueta, descubríronse parte das ruínas e vestixios dun 
baño antigo, e a comisión no seu informe manifestou, de común acordo, que aquel edificio puido 
ter sido un dos más suntuosos <leste xénero que fixeran os romanos neste reino, pois, no que se 
acha descuberto na parte que mira ó occidente ten extensión de 75 pés e máis de 90 en toda a súa 
lonxitude. Recoñecido o interior destas ruínas achouse no medio un gran baño común de 26 pés 
de ancho e 39 de longo, con bancadas e chan de cantería perfectamente traballada, e ós lados 
pedras, que por non estar enteiramente descubertas non se puido descubri-lo seu uso. Todas estas, 
segundo os seus vestixios, se achaban cubertas de bóveda de rapiela e no lenzo do baño estaba 
colocada a mencionada arqueta. Dedúcese que na antigüidade existiu en Carballo un grande 
establecemento de baños termais, levantado sen dúbida polos romanos e que coa invasión dos 
suevos foron destruídos ó igual ca outros moitos. 

A pesar do renome destas augas, os baños permaneceron durante cento trinta anos no máis 
lamentable abandono. Foi no ano 1850 cando se iniciou a mellora das súas condicións. O Dr. 
CASARES (1866), menciona que en Carballo se encontran os baños antigos e os novos, que se 
corresponden a unha~ calicatas ou pozos que se fixeron nuns prados distantes dos primitivos 
baños uns 500 metros. A súa mineralización é diferente , a pesar de encontrarse a tan pouca 
distancia uns doutros, pois mentres nos primeiros o principio predominante é o su_lfuro sódico, 
nos segundos é o sulfuro cálcico. Sinala que hai catro pozos, do fondo dos cales agroma a auga, a 
natureza da auga parece a mesma en todos eles; diferéncianse algo na temperatura, así, na arqueta 
nova a temperatura é de 36 ºCe na arqueta vella de 30 ºC; o baño temperado é de 28,7 ºCe o frío 
de 25 ºC. 
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Os ensaios sulfhidrométricos determinados polo Dr. Casares deron o seguinte resultado: Ar
queta nova, auga 1 litro, sulfuro sódico 0,0737 gramas; Arqueta vella, auga 1 litro, sulfuro sódico 
0,0928 gramas, contendo ademais cloruro e sulfato sódico . A temperatura dos baños novos non 
xc d de 25 ºC. Hai unha primeira memoria do Dr. CASARES (1862) na cal se dá a coñece-lo 

r ultado das análises efectuadas nestes novos baños. 

Auga .......................... ..................... ... ................... ........ 1 Litro 

Sulfuro cálcico ......... .. ... .................. .. .......... ... .............. O, 0684 gramas 

Cloruro sódico ................................. ...... ...................... 0,0960 gramas 

Sulfato sódico ...... ........ .... ........ .......... ...... .................... O, 1190 gramas 

Sulfato cálcico .................... ....... .. ........ ..... .... ................ 0,0100 gramas 

Sílice .......................................... ......... ..... ............ .... ..... 0,0440 

O xofre ó pé da fonte co sulfhidrómetro, e a 1 litro de auga corresponden 0,0304 gramas de 
xofre. 

O Dr. TABOADA LEAL (1877) dedícalle unha páxina para dar a coñece-las virtudes medicinais 
da auga de Carballo, considéraas do mesmo tipo cás do Balneario de Ledesma, cás de Archena en 
Murcia, e semellantes ás de Baden en Alemaña e ás de Bagneres en Luchón (Francia) . É a partir de 
1817 cando estes baños foron postos baixo Dirección Facultativa, o que deu lugar a certas melloras 

a unha maior concorrencia de enfermos ó difundírense publicamente as virtudes terapéuticas das 
auga. 

O antigo Balneario foi demolido e na actualidade construíronse unhas modernas instalacións 
C mpl xo Hot !-Balneario. As instalacións son de avanzada tecnoloxía e compóñense de: 

d burbullas e hidromasaxe, chorro relampo, chorro subacuático, sala de inhalacións· 
ú indicación médicas son especialmente: reumatismos crónicos de localización 
ular u n rviosa, afeccións das vías respiratorias, Dermatose, secuelas de traumatis
t matoloxía. 
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CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DAS AUGAS SUPERFICIAIS 

A auga é un moi bo disolvente e debido a isto pode conter tódalas substancias naturais 
presentes sobre a terra, así como aquelas producidas pola actividade humana. Todas estas substan
cias se encontran nunha ampla marxe de concentracións, dependendo da súa abundancia, 
solubilidade e un gran número de procesos fisicoquímicos que poden ter lugar ó longo das distin
tas etapas do ciclo hidrolóxico. 

Durante a precipitación pluvial, a auga cae sobre a superficie da terra e establece contacto 
con rochas, sedimentos e o solo, así como cos organismos vivos tanto animais coma vexetais da 
superficie terrestre. Lévanse a cabo reaccións químicas que modifican a composición da auga. 
Estas reaccións pódense considerar en termos. xerais como unha valoración ácido-base, onde os 
ácidos da chuvia (C0

2
, S0

2 
e NO) neutralizan as bases das rochas. Como a composición da 

w perficie terrestre e o grao de actividade biolóxica, así como a súa natureza (incluíndo a actividade 
humana) varían dun lugar a outro, pódese esperar que destas reaccións se produzan augas de moi 
diversa composición. O tempo e o grao de contacto entre a auga e as rochas tamén inflúen sobre 
a composición da disolución. 

Nas gráficas 1 e 2 amósase a marxe de variación dun grupo de substancias inorgánicas e 
orgánicas , comprobándose que varían desde algúns nanogramos por litro (ng/ l), ata varios cente
nares de miligramos por litro (mg/ l). 

As especies maioritarias disoltas en auga son os catións Ca+2
, Mg+2

, Na+ e os anións HC0
3
-, SO/ , 

c1- e sílice . A porcentaxe relativa destas especies nas augas dun río tipo resúmese na táboa l. 

Especie 
Na+ 
Ca+2/ Mg+2 

c1-
so42-
CO 2- (HCO -) 

3 3 
Si0

2 

Outros 

TÁBOA 1 

o/o 

6 
20 
6 

12 
35 
12 
9 

O contido e a proporción dos ións maioritarios das augas dun río dependen en gran medida 
do curso, e da composición das rochas e solos da área territorial drenada polo río. 

Na Táboa 2 amósanse algúns datos correspondentes ós ríos Douro, Texo e Miño. Pódese 
observar que a pesar do amplo intervalo de variación de cada parámetro ó longo dos cinco anos 
analizados, existe unha diferencia moi marcada nas características fisicoquímicas das augas dos 
ríos indicados. 

353 



Asbestos 

Hg 

0.01 

Int rvalo da 
ojlid Jan 

µg/L 

0.1 10 100 1000 10000 100000 1000000 
T 1 Se 1 1 1 

V 
Sn 

Be B u 
Pb 
Mo cu 
Co 

Cd Zn 
Cr As 

Bo 
1 Sr 

Br F N-NH 4 N-N03 
P04 SI02 CI 

S04 HC03 
Al Solldosdls1 Uettos 

Mn Fe 

/ Mg ca Na 
1 1 1 1 K j 1 1 

0.0001 0.001 0.01 0.05 0.1 0.5 5 10 50 100 500 1000 

mg/L 

G RÁFICO 1 

µg/L 

0.1 l 10 100 lCXXl lOOX> lCXXXXJ lOOCXXlO 

1 1 1 1 1 1 1 

Clorofila 

Amino acidos 
Ftalatos 

Sulfoligninos 

PAH, 
THN 

PCB 'YHCH 
DDT Fenoles 

Detergentes 
Acldos grasos CCE sustanci~ H~reicas 

S. e ra1 es con e113r 
N ( organlco) DB0 5 

DQO(Mn) DQO (Cr) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 TOC 1 1 i 

O.CXXll 0.001 0.01 0.05 0.1 0.5 l 5 10 50 100 500 1000 

mg/L 

GRÁFICO 2 

on entracións medias e substancias inorgánicas (gráfico 1) e orgánicas (gráfico 2) nas augas superficiais. 
B t, G rald A (1993): Chemistry of water and water pollution. Chichester, Ellis Horwood Limited. 
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As augas superficiais que se onxman en cuneas onde as rochas principais son graníticas 
conteñen moi pequenas cantidades de materiais disoltos, non máis de aproximadamente 30 mg/ 1. 
Un segundo tipo de augas orixínase en cuneas distintas ás graníticas, nas cales o contido de 
materiais disoltos é moito maior. 

TÁBOA 2 

Do uro Texo Miño 
Pte. Pino E. Alcántara Ourense 

Parámetro Unidades Máx. Mín. Máx: Mín. Máx. Min. 

Temperatura ºC 26 6 31 7 21 6 . 
T. Sólidos mg/ l 445 160 425 65 360 25 

pH 8,8 7,1 10,3 6,0 7,9 6,7 

Dureza mg C0
3
Ca/ 1 270 110 750 35 51 27 

Conductividade microS/ cm 690 252 537 102 124 63 

DQO mg 0 / 1 6,3 1,2 18,5 2,0 3,7 0,5 

DBOO/o mgO/ l 6,0 1,0 9,0 1,0 3 0,1 

Cloruros mg CI-/ 1 45 6,3 46 3,9 11 ,3 5,6 

Sulfatos mg S0//1 120 15 151 19 17,5 3,0 

Sílice mg SiO/ l 8 0,1 4,5 0,0 6,8 2,2 

Bicarbonatos mg C0
3
Ca/ l 168 81 89 14 38 20 

Calcio mg Ca/ l 72 32 58 8 15 6,8 

Magnesio mg Mg/ l 22 7 23 2,2 6 0,7 

Sodio mg Na/ l 35 5 45 7 5,3 3,1 

Potasio mg K/l 7 2 4,1 1,1 1,2 0,2 

Amonio mg NH//1 1,3 0,01 0,1 o 0,35 0,10 

Nitrito mg N0/ 1 2,2 o 0,23 o 0,05 0,01 

Nitrato mg No -11 15,5 0,2 8,2 o 3,7 o 
Datos tomados de: Análisis de calidad de aguas, Dirección General de Obras Hidráulicas, correspondentes a cinco anos hidrolóxicos, 

1985-86 a 1989-90. -

A entrada de contaminantes descargados nas augas superficiais como resultado da actividade 
humana pode modificar en gran maneira a composición da auga. 

As substancias presentes na auga poden considerarse divididas en dous grupos, aquelas que 
·hegan á auga de forma natural e as que se introducen na auga a causa das actividades humanas 

(moitas das últimas son substancias sintéticas). Sen embargo, é moi difícil determina-la concentra
ción natural das substancias na auga, nos ríos do noso contorno, dado que a actividade humana 
está interaccionando moi fortemente sobre os sistemas naturais. 

Unha segunda forma de clasifica-las substancias presentes na auga é dividilas en compostos 
orgánicos e inorgánicos-_ Esta división non é de todo satisfactoria porque moitos dos compostos 
orgánicos combínanse cos elementos metálicos. Ademais , os procesos biolóxicos e bioquímicos 
que teñen lugar nas augas superficiais, transforman as substancias inorgánicas en compostos orgá
nicos. 
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Unha terceira clasificación pode realizarse tendo en conta a concentración relativa das distin-
ta substancias: 

- Constituíntes principais: concentración maior de 10 mg/ l. 

- Microconstituíntes: concentración comprendida entre 10 mg/ l e 0.01 mg/ 1. 

- Substancias traza: Concentracións menores de O.Olmg/ l. 

O intervalo de concentracións indicado e a inclusión dunha determinada substancia nun 
d stes grupos non é demasiado precisa e na maior parte dos casos realízase de maneira subxectiva. 

Finalmente, debe indicarse que os compostos presentes na auga poden estar como substan
cias disoltas, como coloides ou como materiais sólidos en suspensión. Por esta razón cando se dan 
os resultados dunha análise debe indicarse se os resultados se refiren á fracción soluble, insoluble 
ou á concentración total. 

As substancias disoltas poden estar baixo forma molecular ou iónica, como ións simples, 
complexos ou hidratados, pares iónicos, etc. As substancias insolubles estarán, ou ben como 
materia en suspensión, ou ben como materia absorbida por outras partículas orgánicas ou inorgánicas 
que se encontran en suspensión, de granulometría variable ou incorporadas á biomasa por sorción .. 
ou ben en forma de precipitado. Cada unha destas formas ten un comportamento propio. No 
e quema da gráfica 3 resúmese este comportamento. 

Estado das 
sustancias presentes 
nunha auga nautral 

inorgánicas 

orgá nicas 

solubles 

insolubles 

organismos vivos 

catiónico 

minera is aniónico 

complexos ~ neutro 

orgánicos 

como partículas de diversa granulometria 

adsorbidas ou absorbidas incorporadas á biomasa 

precipitadas 

vexetais 

animais 

ác. fúlvicos 

materia inerte , en especial humus ác . húmicos 

ác. pirúvicos 

Esta lo da ubstan ia pre ente nunha auga natural. (Grafica 3). 
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Establecidas estas xeneralidades sobre as augas superficiais, pasamos agora a analiza-las ca
racterísticas das augas dos ríos galegos e realizar un diagnóstico sobre a calidade das mesmas. 

FONTES DE INFORMACIÓN SOBRE CALIDADE DAS AUGAS 
SUPERFICIAIS GALEGAS 

A principal información de que se dispón na actualidade para aborda-lo estudio da calidade 
das augas dos ríos de Galicia, consiste nos datos obtidos pola Dirección General de Obras Hidráu
licas a través da Rede de Control de Calidade das Augas. 

Ata outubro de 1987 esta Rede de Control estaba constituída por: 

Rede Básica 

Controlada pola Dirección General de Obras Hidráulicas (MOPU), nas súas estacións realizábase 
o estudio mensual indicado anteriormente. En Galicia esta Rede consta de 12 estacións instaladas 
nos seguintes ríos: 

Río 

Eo 
Mero 
Tambre 
Ulla 
Umia 
Miño 
Miño 
Sil 
Sil 
Cúa 
Cabreira 
Cabe 

Rede Complementaria 

TÁBOA 3 

Localización 

San Tirso de Abres 
Cela de Cambre 
Portomouro 
Pontevea 
Caldas de Reis 
Lugo 
Ourern¿e 
Bárcena (Ponferrada) 
Ponte Pombeiro 
Quilos (Vilanova) 
Ponte Domingo Flórez 

Ribasaltas (Monforte) 

Est. nº . 

427 
471 
519 
549 
564 
621 
631 
709 
769 
724 
734 
765 

Controlada pola Confederación Hidrográfica del Norte de España e que constitúe a rede de 
aforos, na cal a Confederación realizaba análises mensuais, aínda que neste caso os datos non se 
publicaban periodicamente coma os da Rede Básica 

MARCO LEGAL ACTUAL 

O estatuto de Autonomía de Galicia establece, no seu artigo 27.12, a competencia exclusiva 
desta Comunidade Autónoma en materia de aproveitamentos hidráulicos , canles e regadíos. As 
ditas competencias, foron asumidas pola Lei 8/ 1984, do 10 de xullo, para o caso de obras hidráu
licas, e polo Real Decreto 1870/ 85, do 11 de setembro, para a asunción de funcións e servicios en 
materia de auga, saneamento, canalización e defensa de marxes. 

Con data 14 de febreiro de 1987, promulgouse o Decreto 16/ 1987, que deseñaba tecnicamente 
o que debera recolle-lo Plan Hidrolóxico das cuneas intracomunitarias de Galicia, enmarcando 
esta planificación hidrolóxica dentro da Lei de Augas. Esta Lei 29/ 1985, do 2 de agosto, asigna ás 
Administracións Hidráulicas daquelas Comunidades Autónomas que en virtude dos seus Estatutos 
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de Autonomía exerzan competencias hidráulicas sobre cuneas hidrográficas comprendidas 
integramente dentro do seu ámbito territorial , as funcións que de acordo con esta lei exercen os 
organi m s de cunea. 

De acordo co anterior, para os efectos hidrolóxicos , na actualidade Galicia está dividida en 
dúas zonas, con características e problemática distinta: 

Galicia-Costa 

Constituída por tódolas cuneas hidrográficas dos ríos que discorren integramente por territo
rio da Comunidade Autónoma de Galicia, é dicir tódolos ríos comprendidos entre o río Eo e o río 
Miño. 

Nestas cuneas a Comunidade Autónoma ten tódolas competencias en materia hidrolóxica, 
iniciando en 1990 o mantemento desta Rede, co fin de que non se produza un baleiro na informa
ción sobre a calidade das augas. 

Galicia-Interior 

Constituída polas cuneas do: Navia, Eo, Miño-Sil e tódolas cuneas máis ó sur da do Miño. 

Trátase de cuneas nas que o MOPU e a Confederación Hidrográfica teñen aínda competencias 
, polo tanto, nelas mant~nse aínda a Rede Básica de Vixilancia. 

TRA FONTES DE INFORMACIÓN 

rt da inf rmación obtida a partir da Rede de Vixilancia da Dirección General de Obras 
iidráulica , xi t outra información dispoñible que é a obtida en estudios parciais realizados po7: 

div r inv stigadores pertencen.tes á Universidade, CSIC e outros organismos oficiais , que nalgún.s 
br n aspectos moito máis amplos cós fixados nos obxectivos da Rede de Vixilancia. 

N t sentido pódese indicar que como resultado dunha revisión realizada en 1991, localizárons(; 
324 publicacións (informes, memorias de licenciatura, teses, artigos, etc.), que se encontran enu
m radas en: Base de datos sobre estudios físico-químicos de aguas superficiales gallegas, publicado 

n antiago de Compostela en 1991. 

Un dos centros de investigación onde se realizaron un maior número de campañas de recollid,-i 
de mostras para a determinación de parámetros fisicoquímicos e biolóxicos en augas superficiais 
das cuneas dos . ríos galegos, é o Departamento de Química Física da Facultade de Química da 
Universidade de Santiago de Compostela, no cal se levaron a cabo diversos proxectos de invest1 · 
gación co fin de determina-la calidade das augas dos ríos de Galicia. 

Como resultado de todos estes estudios disponse na actualidade dunha importante base de 
datos sobre calidade química das augas superficiais de case a totalidade das cuneas galegas 
algúns <lestes datos son os que tomamos como base para a análise das características fisicoquímicas 
das augas galegas que presentamos aquí. 

CALIDADE DAS AUGAS SUPERFICIAIS DE GALICIA-COSTA 

INTERVALOS DE VARIACIÓN DOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

De acordo co indicado nos parágrafos anteriores, resulta imposible establece-lo contido natu
ral dunha auga superficial, dado que este está variando de forma continuada ó longo do tempo. A 
xeomorfoloxía a orografía, o clima, a frecuencia e distribución de asentamentos e actividades 
humanas, on factores determinantes na composición dunha auga superficial. Por esta razón debe-
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mos falar dun intervalo de variación das concentracións das distintas substancias, e a esa franxa de 
variación pode denominarse contido natural ou niveis de fondo, de forma que calquera desviación 
deses con ti dos representa un caso de contaminación, independentemente de que se superasen ou 
non os límites establecidos pola normativa vixente . 

O primeiro estudio en profundidade realizado por nós sobre as augas superficiais das cuneas 
de Galicia-Costa foi levado a cabo nos meses de agosto, setembro e outubro de 1989, realizados en 
tres mostraxes en 147 estacións repartidas entre as trinta cuneas estudiadas. Neste estudio analízaronse 
453 mostras, determinándose en cada unha delas uns 33 parámetros, o que permite obter un 
volume de información duns 15.000 datos, a partir dos cales se poden establece-los límites de 
variación das concentracións das distintas substancias, e, por outra parte , ó comparar estes datos 
cos valores límites establecidos nas distintas directivas comunitarias, establece-la calidade destas 
a u gas . 

Un segundo estudio realizouse en 1993 e consistiu nunha mostraxe levada a cabo en febreiro 
e outra mostraxe máis detallada e que incluía a determinación de índices biolóxicos foi levada a 
cabo ó longo da primavera de 1993. 

No anexo I inclúese unha táboa de resultados na cal se amosan os valores obtidos para algún 
dos parámetros determinados neste segundo estudio co fin de que sirva como referencia das 
características das augas superficiais de Galicia-Costa. 

O obxectivo desta parte do traballo de investigación era determina-las características 
fisicoquímicas das augas das cuneas de Galicia-Costa durante a estación invernal, para iso elixiuse 
o mes de febreiro de 1993 como o momento máis adecuado para a realización da mostraxe dado 
que, de acordo coa información previa dispoñible, é a finais do inverno e principios da primavera 
cando é mellor a calidade da auga dos ríos galegos. 

Elixíronse 93 estacións de mostraxe, distribuídas entre as distintas cuneas de forma que se 
cubra a totalidade dos ríos de Galicia-Costa. 

En cada mostra determináronse 24 parámetros fisicoquímicos, elixíndose estes parámetros 
entre os considerados máis importantes para defini-la calidade dunha auga e que permiten a súa 
clasificación de acordo cos criterios establecidos nas distintas directivas da CEE. 

A análise da información experimental permite obter unha visión xeral sobre a calidade das 
augas superficiais nas cuneas estudiadas. 

Por outra parte, a comparación dos resultados experimentais cos valores establecidos nas 
distintas directivas da CEE permite obter unha clasificación das augas tomadas como mostra e 
comprobar se son aptas ou non para un determinado uso. 

Calculáronse tamén índices de calidade, que permiten realizar un estudio comparativo e 
establecer aqueles puntos nos que teñen lugar impactos contaminantes fortes. 

Algúns dos resultados preséntanse tamén en forma de gráfica co fin de ter unha visión máis 
clara dos mesmos e da súa variación dunha cunea a outra. En cada gráfica represéntase o valor dun 
parámetro en tódolas estacións tomadas como mostra, ordenadas de forma consecutiva de cuneas 
de norte a sur, e dentro de cada cunea da cabeceira á desembocadura. Nas dúas últimas columnas 
de cada gráfica represéntase o valor medio calculado para toda Galicia-Costa e a desviación estándar. 

Tendo en contaos resultados obtidos nos dous estudios realizados , puidéronse obter algunhas 
conclusións que permiten realiza-los seguintes comentarios xerais sobre as características 
fis icoquímicas das augas das cuneas de Galicia-Costa 

pH 

O valor natural depende directamente da interacción enfre o contido en ións de metais 
alcalinotérreos disoltos , o equilibrio carbónico do medio e a temperatura. A contaminación exter
na por substancias ácidas ou básicas pode provocar variacións no pH das augas. 
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O pH habitual dos ríos variaba entre 6.S e 7.5. O efecto do mar maniféstase nas desemboca
duras dos ríos elevando o pH ata un valor de 8. 

No estudio realizado en febreiro de 1993, o valor medio do pH é de 6.8, e tódolos resultados 
están comprendidos no intervalo de pH 6-8, con excepción dalgúns dos valores medidos no río 
Eume que son lixeiramente menores de 6 e o valor medido no río Brandelos que é 5. 2. Este último 
valor indica que as escorrentías procedentes da entulleira da mina de Río Tinto en Touro aínda 
provocan unha contaminación moi importante. 

Determináronse 17 valores de pH inferiores a 6.5 que é valor guía para augas tipo A
1 

O), dos 
cales un é menor de 5.5 que é o valor guía para auga tipo A

2 
Cl) . 

Conductividade 

O valor depende do contido en ións. Os valores medidos amasan que a conductividade das 
augas superficiais galegas varía dentro dunha estreita marxe comprendida entre 50 e 200 µS/ cm, 
valores en xeral baixos debido á baixa concentración de sales disoltos como corresponde ó tipo de 
solos predominantes. Calquera alteración nos valores da conductividade índica a existencia dun 
vertido contaminante. Debe indicarse tamén que nas zonas de influencia das mareas próximas ás 
desembocaduras se producen fortes aumentos da conductividade ó producirse a mestura da auga 
do río coa auga do mar. 

O valor medio en febreiro de 1993 está situado en 85.6 µS/ cm, cunha desviación estándar 
importante xa que representa un 50% do valor medio. 

Na cunea do Masma deben destacarse os valores altos medidos no Valiñadares, moito maiores 
ca na cunea principal, e unha vez que este afluente verte as súas augas no río Masma prodúcese un 
forte aumento da conductividade que se mantén ata a desembocadura. 

No río Eume obsérvase que a medida realizada en Ribadeume é 4.S veces maior cás medidas 
efectuadas antes e nas Pontes. A conductividade diminúe posteriormente, pero mantense na des
embocadura nun valor dobre do que se mide na cabeceira da cunea. 

No río Anllóns ponse de manifesto claramente o efecto dos vertidos procedentes de Carballo. 

No río Ulla a cunea principal presenta'Valores que non superan os 90 µS / cm, mentres que no 
afluente Brandelos se mide un valor por riba de 200 µS/ cm, e no Sar, nas proximidades de Santia
go, supéranse os 160 µS/ cm, diminuíndo posteriormente a conductividade ó longo do río. 

Cloruros 

O ión cloruro é un dos ións que están sempre presentes na auga; a súa distribución no medio 
ambiente é irregular e a súa presencia está asociada á existencia de sales sodio, potasio e calcio. O 
contido de cloruros en rochas é xeralmente moi pequeno debido a que é facilmente solubilizado 
e lavado pola auga. 

Pero o ión cloruro non só procede da solubilización dos sales minerais presentes nos terreas 
drenados, senón que tamén pode provir dos procesos de biodegradación dos residuos biolóxicos 
humanos e animais, ou da contaminación ambiental. O ión cloruro xunto cos nitritos e fosfatos 
pode considerarse como un indicador de contaminación da auga, de modo que a aparición dun 
aumento da súa concentración por riba duns niveis xeralmente uniformes no tempo debe ser 
interpretada como un indicio da existencia dun proceso contaminante. Por outra pai:te , o ión 

(1) Os tipos de augas Al , A2 e A3 veñen definidos na directiva 75/ 440/ CEE dó 16 de xuño de 1975. Nos anexos inclúense 
valores guía e imperativos establecidos para algúns dos parámetros determinados. 
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cloruro é o principal anión presente en auga de mar, polo que a intrusión de augas mariñas nas 
zonas d desembocadura dos ríos provoca nestes puntos un grande aumento da concentración de 
1 ruros. Por último, a auga de chuvia, sobre todo nas proximidades da costa, contén unha cantidade 

imp rtante de cloruros. 

No que se refire ás cuneas de Galicia-Costa os valores de fondo sitúanse entre 10 e 40 mg Cl-/1, 
situándose por debaixo dos 20mg / 1 a maior parte dos ríos e superando os 20 mg/ l os ríos Mero e 
Anllóns. Naqueles ríos que reciben importantes cantidades de vertidos urbanos prodúcense incre
mentos moi sensibles na concentración, tal é o caso por exemplo do Sar e Lagares. 

Para a mostraxe realizada en febreiro de 1993 calcúlase un valor medio en torno ós 12 mg CUl. 

Os ríos Mero e Anllóns son os que presentan un maior contido natural de cloruros e que en 
principio non parece que poida deberse a procesos contaminantes. Pode destacarse tamén os 
valores altos determinados nos ríos Moucide, Xunco e Cobo. 

O río Sar presenta un contido bastante maior có resto da cunea do Ulla e, neste caso, a 
concentración de cloruros no Sar é debida ós importantes vertidos procedentes da cidade de 
Santiago de Compostela. 

No río Umia obsérvase un crecemento continuado ó longo do río, alcanzando na desemboca
dura valor tr s veces maiores que na cabeceira. 

Sulfatos 

A rix dos ulfatos nas augas é a solubilización dos seus sales de calcio, magnesio e sodio, 
i la i ,,. n d sulfuro e solubilización de vapores sulfuros. A disolución dos xesos e a oxidación 

n a f nt máis importantes da orixe dos sulfatos en auga. 

nimal, a trav ,,. s dos seus productos de refugallo e marte, acaba en materia orgánica, a 
pr so d d gradación dá orixe a unha certa cantidade de sulfatos, por esta razón os 

d augas r siduais urbanas provocan un aumento no contido de sulfatos debido ós proce
d gradación da materia orgánica. 

O e ntidos d fondo determinados foron na maior parte dos casos menores de 15 mg SO 
4 
= /1, 

d stacando unicamente os valores determinados no río Eume augas abaixo da explotación de 
End a na Pontes, e os dos ríos que sofren importantes procesos contaminantes por vertidos 
urbanos: ar, Barbaña e Lagares. 

Da mostraxe de febreiro de 1993 dedúcese que con excepción de tres cuneas o contido en 
ulfatos si tú ase sempre por debaixo de 1 O mg/ 1. 

No caso do río Eume ponse de manifesto a grande achega de sulfatos procedentes das 
instalacións de Endesa nas Pontes, diminuíndo sensiblemente ó longo do río despois do encaro do 
Eume. 

Na cunea do Ulla ponse de manifesto, por unha parte, o alto contido de sulfatos no río 
Brandelos e que esta achega de sulfatos incide de forma importante no río Ulla, xa que en Ponte 
Ledesma a concentración de sulfatos, aínda que é baixa, é 5 veces maior que na cabeceira do río. 
Por outra parte, pode observarse que o río Sar en Be1tamiráns presenta valores maiores de 10 mg/1. 

Sílice 

A úa orix ,,. xeralmente natural, senda raros os casos de vertidos de sílice soluble. O contido 
d t rminado oscila entre 4 e 7 mg Si0/ 1. 

En f br iro d 1993 determínase un valor medio en torno a 6.5 mg/ l, senda os ríos Mendo, 
M r Tambr lla e ar os únicos que presentan valores por riba de 10 mg/ 1. 
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Calcio e magnesio 

O calcio é o quinto elemento máis abundante nas rochas e solos, é facilmente lavado por 
auga d huvia, está presente en tódolas augas superficiais en concentracións variables segundo o 
tipo d s los drenados. O calcio encóntrase nas augas superficiais en maior concentración có 
magne i . 

Como resultado das análises realizadas en 1989 nas cuneas de Galicia-Costa, encontrouse que 
contido de calcio está por debaixo de 15 mg Ca/ l, e o de magnesio por debaixo de 5 mg Mg/ l. 

Dos resultados obtidos no segundo estudio poden destacarse os seguintes feítos. 

O Río Valiñadares presenta valores de calcio maiores de 1 O mg/ l, provocando que no tramo 
· final do río Masma se supere tamén este valor. 

No caso do río Eume, vol ve poñerse de manifesto que o complexo de Endesa provoca o 
aumento da concentración de calcio que pasa de 2 mg/ l nas Pontes a 28 mg/ l en Ribadeume, 
diminuíndo progresivamente esta concentración despois do encoro do Eume. 

Na cunea do Ulla determínanse valores anormais nos afluentes Brandelos e Sar. 

O magnesio segue a mesma pauta de comportamento có calcio. 

Dureza 

A dur za das augas débese á existencia de determinados catións en solución, que exercen 
unha a ión sobre os xabóns de sodio e potasio producindo un precipitado ó reacciona-lo xabón 
s lu 1 dito anións para formar un xabón insoluble. Isto inhibe a formación de espuma, 

rp ndo a apacidade limpadora do xabón. Denomínase dureza total dunha auga á que nos 
t talidad d sal s de calcio e magnesio disoltos en auga, expresadas en mg de C0

3
Ca. 

l n d baixa dureza cun valor medio en torno ós 20 mg CO 
3 
Ca/ l (2 graos 

fr n ntr o 15 e os 30 mg C0
3
Ca/ l. 

Sodio e Potasio 

Ningún dos dous elementos se encontra libre na natureza, sen embargo, combinados 
ncóntran e en grande abundancia. O sodio é o sexto elemento máis abundante da terra e é o 

catión mái abundante na auga do mar (10.500 mg Na / 1 en auga de mar). O sodio está sempre 
presente nas augas en maior abundancia có potasio. O contido en sodio permanece bastante 
constante en cada punto do leito dos ríos, polo que unha alteración dos niveis de fondo é un 
indicio dun proceso contaminante. 

No caso do sodio, nas augas superficiais de Galicia-Costa os niveis de concentración están 
comprendidos entre 5 e 10 mg Na/ l, e no caso do potasio varían ente 0.5 e 2 mg K/ l. 

En t breiro de 1993 determínase un valor medio de 9 mg/ l. 

No Mero e no Anllóns danse os contidos naturais máis altos, aínda que no caso do Anllóns as 
medidas realizadas despois de Carballo só poden ser explicadas por un efecto dos vertidos da 
industria e poboación da zona urbana de Carballo. 

Na cunea do Ulla, o Brandelos provoca un aumento do contido en sodio no río Ulla ó seu 
p a o por Ponte Ledesma, e o río Sar presenta valores máis altos cós determinados no resto da 
un a . 

No Río Eume, en Ribadeume, mídense valores de sodio máis altos ca no resto da cunea. 

O p t io gue a mesma pauta de comportamento có sodio. 

366 



·--

· ~ 

--

lJ 

,.--. 

. 

GALICIA COSTA, febreiro de 1993 

Parámetros fisicoquímicos 

~6 
~ 

·

•v 

u 
M o 
u 
b.O 5 
E 
'-" 
~ 
N 
~ ·: I 
::3 4 o 

· ~ 1 ·~ 1 
1 Med¡:;] 

·' 1 \ --~~~+hft~~~~·~__J 
' 

- '• 1 

r---tffiHl-Y....-....a...J.J~ ... - ¡._ 1 1 . 
1 mt"---t---~--11----_J 

~ 

}, ui s 1 1 1 < 11 1 1 1 1 V 1 1 11 1 1 11 11 f I j l llllll • 1 

'ó ">\, R > "~ l 1 •U'.1-JI 1 l M R 1 1 1,, L 1 lc>AI 1 >A" ll 1 1 1 1 l 1 1 1 1 111 ' .. 1 'r \.l '1 Ul..LJ l 1 r. u 1 I~~ 1 1 1,,k~ 1 ¡ 

Estacións de mostraxe 

['... 
\O 
('(') 



~ z 
bJ) 

E1 
'--"' 

.2 
"O 
o 

tZl 

V 

-V 

-V 

.. 

-
~ 

V 

-
V 

-
V 

~ 

-
~ 

-
V l.lJs 11<11) 11 1 JI _ ;o 1 11 1 1 11 ')('¡ ¡ fi 

GALICIA COSTA, febreiro de 1993 

Parámetros fisicoquímicos 

-

-

-

-

-

-

..... 

..... 

..... ~ 

1 1 .. ¡ },.¡ 1 1 1'" AN 1 ~(E R 1 1 lA'.1- L I e ~ .An > A ... 1 T Tt\Jlf 

Estacións de mostraxe 

-

-

1 Jl J-1 1 11 ·~ ll 1 1 I 

\ 
' 

-

P. ~ 1 1 '\ F. 1 

00 
\O 
C'(") 



Alcalinidade 

A alcalinidade dunha auga é a súa capacidade para neutralizar ácidos. O seu valor constitúe 
a suma de tódolas bases titulables presentes na auga. A alcalinidade das augas superficiais depen
de fundamentalmente do seu contido en carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. 

A alcalinidade dunha auga pódese tomar como un índice do estado do equilibrio dos carbo
natos. Este equilibrio depende fundamentalmente da temperatura, do grao de saturación en C0

2
, 

do pH e do contido en ións calcio e magnesio. A presencia de C0
2 

libre disolto, sen neutralizar 
polos ións alcalinotérreos, comunica á auga características agresivas. No outro extremo, cando a 
dureza é grande, todo o C0

2 
pasou a carbonatos, quedando un exceso de ións calcio e magnesio 

que dan á auga caracteres incrustantes. 

Dado que as augas de Galicia-Costa son de baixa dureza é de esperar un valor baixo da 
alcalinidade. Encontrar un valor para o contido de fondo destas augas non é fácil e só é posible 
indicar como valores normais os comprendidos na franxa entre 10 e 25 C0

3
Ca/ l. 

No segundo estudio realizado (febreiro 1993), o valor medio é de 20.8 mg C0
3
Ca/ l. Como 

nota destacada pode citarse o caso do Masma con valores por riba dos 40 mg/ l excepto na 
cabeceira, e o caso do Sar, onde se determinan valores maiores que na cunea do Ulla. 

Outros parámetros 

Os parámetros fisicoquímicos comentados ata aquí, aínda que poden estar influenciados por 
achegas non naturais, son os que determinan esencialmente as características naturais das augas 
superficiais de Galicia-Costa e son o resultado do tipo do solo polo que discorre o leito, e do 
manto de materia orgánica que o cobre. 

Amais dos anteriores, existe outro grupo de parámetros que se relacionan moito máis directa
mente cos múltiples procesos de degradación natural da materia orgánica, que con diversa proce
dencia chega a formar parte do medio acuático e continua degradándose , oxidándose e eventual
mente desaparecendo ó longo do leito dos ríos. Para estes parámetros resulta moito máis difícil 
falar de valores naturais , xa que a súa concentración en augas naturais sofre grandes alteracións 
tanto por causas naturais coma por vertidos procedentes de diversas actividades humanas. 

Amonio 

É o primeiro producto das reaccións de biodegradación das materias orgánicas nitroxenadas. 
A súa presencia na maior parte dos casos é un indicador dunha contaminación orgánica e un 
índice claro de contaminación bacteriana. A súa desaparición posterior débese a un proceso de 
oxidación, favorecido pola presencia de osíxeno disolto nas augas e que conduce á formación de 
nitritos e nitratos . Non se pode falar neste caso de niveis de fondo. 

No estudio realizado en febreiro de 1993 encontrouse que en 18 estacións se determinaron 
valores maiores de 0.15 mg N/ l, o que nos indica que se superou o valor guía establecido para a 
vida de ciprínidos. En 7 destas estacións superouse o valor guía establecido para augas tipo A

1
. 

Nitritos 

Representa o segundo paso na mineralización da materia orgánica, anterior á formación de 
nitratos . A súa presenda denota unha incompleta autodepuración do río e a súa orixe xeralmente 
débese a vertidos urbanos ou de explotacións gandeiras. Tampouco neste caso se pode falar de 
niveis naturais para este parámetro. 

N_o segundo estudio realizado puido comprobarse que en 22 das 93 estacións estudiadas se 
supera o nivel guía establecido para as dedicadas ó cultivo de salmónidos (0.010 mg/ l), pero 
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unicamente en 7 estacións se supera o valor de 0.03 mg/ l, que é o nivel guía establecido para 
ciprínidos, que son 2 no Masma, 3 no Anllóns, 1 no Brandelos e 1 no Sar. 

Nitratos 

Son o último resultado dos procesos naturais de degradación das materias orgánicas, princi
palmente das eliminadas polos animais, e esta é a orixe máis frecuente dos nitratos en augas 
superficiais. 

Así mesmo, os nitratos poden desaparecer ó ser un metabolito indispensable para as plantas 
acuáticas. 

Na actualidade o contido en nitratos de augas superficiais e subterráneas tende a aumentar 
como consecuencia do incremento do uso de fertilizantes e do aumento de poboación. A pesar 
desta orixe difusa dos nitratos en augas superficiais, a súa concentración nas augas dos ríos perma
nece nuns niveis bastante constantes, determinándose concentracións que normalmente están 
comprendidas entre 1 e 4 mg N0/ 1 nas augas das cuneas de Galicia-Costa. 

No segundo estudio realizado comprobouse que o contido medio de nitratos nas augas 
superficiais das cuneas de Galicia-Costa está en torno a 4 mg N0/ 1. 

D termináronse valores por riba do dobre do valor medio nas cuneas do Mero e do Anllóns. 
N río Xalla , no encoro de Ponte Olveira, mediuse tamén un valor de 11 mg/ l, valor moi alto en 
e mparación cos resultados obtidos no resto da cunea. 

Fosfatos 

n auga pode proceder ben de certas rochas ou do lavado do solo. 
u qu a ncentración de fósforo nunha auga superficial depende da densidade de 

·a z na, gandería existente na mesma, así como do uso de fertilizantes e tipos de 
u factores de aumento e diminución son análogos ós considerados no c~so dos 

nitr to , dado qu tamén o fósforo xoga un papel moi importante no desenvolvemento da vida no 
da auga. Os valores de fondo adoitan situarse por debaixo de 0.03 mg P/ l, pero estes niveis 

p d n superarse en moitas ocasións, tanto por causas naturais coma por achegas debidas ás 
actividades humanas. 

No último estudio realizado compróbase que o nivel medio de fosfatos é baixo, situándose 
por debaixo dos 0.03 mg P/ l. Sen embargo, en 7 estacións medíronse valores maiores có dobre do 
valor medio, estas estacións situadas nos ríos: Masma, Ouro, Landro, Eume, Anllóns e Sar. As 
cuneas máis afectadas son: Anllóns e Sar. 

Materia orgánica 

Existen varias formas de expresa-lo contido de materia orgánica nunha auga, neste traballo 
irnos utilizar como parámetro de medida o consumo de permanganato a ebulición durante 10 
minutos. Este parámetro dá idea do contido de materia orgánica susceptible de ser oxidada 
químicamente , e é un indicador do estado de depuración do río e pode utilizarse como un test da 
calidade da auga. Os valores determinados oscilan entre 1e3 mg 0 / 1, que nos indican a cantidade 
de o íxeno necesario para oxida-la materia orgánica presente na auga, de forma que unha maior 
cantidade de mg 0 / 1 representa unha auga cun maior contido de materia oxidable. 

No egundo estudio o valor medio está en torno a 1.7 mg 0 / 1. Valores por riba de 2 mg 0 /1 
ó d t rminan en 5 estacións, situadas no Masma, Landro e Sar. 
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Osíxeno disolto 

O síx no disolto é de importancia fundamental para tódolos proceso químicos e bioquímicos 
u t ñ n lugar nunha auga natural. É indispensable para a vida dos peixes e doutros organismos 

a uáti . A concentración de osíxeno nunha auga depende fundamentalmente de tres factores: 

a temperatura1 diminuíndo a solubilidade ó aumenta-la temperatura 

b) turbulencia das augas1 f avorecéndose a disolución de osíxeno ó aumenta-la axitación 

c) procesos bioquímicos nos que interoén o osíxeno como reactivo ou como producto. 

O efecto de vertidos de augas residuais ricas en materia orgánica provoca unha forte diminu
ción do osíxeno, que se consome nos proceso de oxidación desta materia orgánica. 

Na augas superficiais galegas, o contido en osíxeno disolto é sempre próximo ó 100% de 
aturación. Só naqueles tramos de ríos nos que se producen vertidos de augas residuais urbanas se 

det rminan niveis de osíxeno por debaixo da concentración de saturación. 

En febreiro de 1993 tódolos valores determinados están comprendidos entre 10 e 14 mg 0 / 1, 
que, t ndo en conta a temperatura da auga, corresponde a unha concentración de saturación na 

mai r parte do casos. O valor medio calculado para a porcentaxe de saturación está situado en 
t rn ,. 100%. 

Bromuros e fluoruros 

rim ir e tudio non se determinaron estes dous parámetros e no realizado en febreim de 
l rminár n n tódolos casos valores moi baixos. No caso dos bromuros tódolas medidas 
s sitúan r d ai d 0.14 mg/ l, e para os fluoruros os valores determinados son menores de 

/ l. 

Metais pesados 

f ctos dos metais en augas potables poden ser· beneficiosos, tóxicos ou simplemente 
m l to . Algúns metais resultan esenciais mentres que outros poden prexudicar ós consumidores 
d auga. En moitos casos o potencial beneficio ou risco depende da concentración, dado que 
algúns d 1 s son esenciais para o metabolismo a baixas concentracións, resultando tóxicos cando 
a oncentración é elevada. 

Tal como se indica na gráfica 3 os ións metálicos poden estar na auga baixo distintas formas 
isto hai que telo en conta á hora de determina-la súa concentración .. No noso caso as concentracións 

d metais pesados determinados facíanse sobre mostras sen filtrar tras di,xestión intensa e o valor 
obtido representa o contido total do metal, suma das fraccións disolta e suspendida. 

A orixe dos metais pesados en augas superficiais ten unha dobre procedencia, ben do terreo 
a través do cal discorre o leito, ou ben debido á actividade industrial. A súa alta toxicidade en 
moitos ca os e a súa dificultade para eliminalos pode chegar a inutilizar unha auga para o seu uso 
como auga potable. 

Por outra parte, algúns microorganismos son capaces de concentralos e a súa eliminación por 
un organismo que os metabolizase é lenta, polo que se introducen na cadea trófica concentrándo

en ada paso, podendo chegar por esta vía ata o hombre. 

Cobre 

O alores determinados no estudio realizado en 1989 oscilaban entre 0.1 e 2 mg Cu/ l. 
V. 1 r n rmai d termínanse nos tramos finais dos ríos Masma, Xallas, Umia, Deza e ríos da 

m r a d F rr 1, así como no Eume nas proximidades das Pontes. O río Brandelos, que recibe 
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as augas procedentes da entulleira da mina de Río Tinto en Touro presenta valores por riba dos 
normais e provoca un aumento da cencentración <leste metal no río Ulla a partir da desembocadu
ra do Brandelos. 

Zinc 

Os valores de fondo parecen oscilar entre 1.5 e 2 mg Zn/ l. Valores superiores a esteS\ niveis 
determínanse en puntos análogos ós mencionados no caso do cobre. 

Cadmio 

Metal altamente tóxico a doses moi baixas, non é necesario para o metabolismo e ten efectos 
acumulativos. Os valores determinados están por debaixo de 0.04 mg Cd/ l. Valores anormais 
rnaiores que este valor de fondo, probablemente debidos a vertidos industriais ou mineiros , 
determináronse nos seguintes puntos: tramo final do Mandeo, Eume nas Pontes, Anllóns en Carballo, 
Brandelos e Sar. 

Níquel 

As fontes naturais do níquel soluble son escasas, - por iso se encontra en moi baixas 
concentracións, case sempre por debaixo de 0.1 mg Ni/l. Valores por riba <leste límite determináronse 
nos ríos Xubia e Lagares , e nos tramos finais do Masma, Ouro, Mero e Mandeo. 

Chumbo 

Trátase dun metal altamente tóxico e de efectos acumulativos. Os valores determinados están 
por debaixo dos 3 mg Pb/ l. Os puntos nos que se determinaron valores maiores de 5 mg Pb/ l están 
situados nos seguintes puntos: tramos finais dos ríos Mandeo, Mendo, Lérez, Umia e Lagares, e o 
Anllóns en Carballo. A orixe <lestes valores anormais son os vertidos urbanos e industriais. 

Ferro 

Trátase dun dos parámetros nos que nalgunhas estacións se supera o nivel guía para augas do 
tipo Al' que está establecido en 0.1 mg/ 1. En 17 estacións determínanse valores maiores a este 
límite. -

As cuneas do Xubia, Eume despois das Pontes, Anllóns e Ulla son as que presentan niveis 
máis altos. 

O valor medio calculado está en torno ós 0.07 mg/ 1. 

375 



TÁBOA 4 

Galicia-Costa Douro(*) Texo(*) 
Parámetro Unidades Máx. Mín. Medio Medio 

T mperatura ºC 
T. Sólidos mg/l 
pH 7,5 6,5 
Dureza mg C0

3
Ca/ l 30 15 

Conductividade µS / cm 200 50 
DQO mg0/ 1 3 1 
Cloruros mgCI-/1 40 10 14 43,6 
Sulfatos mg S0//1 15 60 300 
Sílice mg SiO/ l 7 4 13 17 
Calcio mg Ca/1 15 52 150 
Magnesio mg Mg/ l 5 10 34 
Dureza mg C0

3
Ca/ l 30 15 

Sodio mg Na/ 1 10 5 11,6 50,5 
Potasio mg K/l 2 0,5 2 3,5 
Amonio mg NH//l 0,1 0,04 
Nitrito mg No

2
-/l 0,01 

Nitrato mg N0/ 1 4 1 
Alcalinidade mg C0

3
Ca/ l 25 10 112 106 

Fosfatos mg P/ l 0,03 
Bromuros mg Br(l 0,15 
Fluoruros mg F/ l 0,2 
F rro mg Fe/ l 0,1 
c br µg Cu/ l 10 0,1 

µg Zn/ l 2 
µg Cd/ l 0,04 
µg Ni/l 0,1 

humbo µg Pb/ l 3 

•) Datos tomados de CATALÁN LAFUENTE, ]osé (1981): Química del Auga. Madrid. 

Na táboa 4 indícase para algún dos parámetros estudiados o intervalo de variación máis 
habitual determinado nas augas superficiais galegas. 

Estes valores máximo e mínimo que se inclúen nesta táboa só deben usarse como referencia, 
dado que tal como indicamos, a composición da auga dun río varía de forma temporal dependendo 
da época do ano, fenómenos meteorolóxicos e actividade humana. A composición varía tamén de 
forma espacial dunha cunea a outra e dentro da mesma cunea varía ó longo do río. 

Inclúense tamén na táboa 4 algúns valores medios determinados nas cuneas do Texo e do 
Douro, co fin de que se poida realiza-la comparación das características fisicoquímicas das augas 
galegas coas augas doutras cuneas da Península Ibérica. 

CLASIFICACIÓN DA CALIDADE DA AUGA DAS CUNCAS 
DE GALICIA-COSTA SEGUNDO A NORMATIVA VIXENTE 

Ó longo do últimos anos a CEE elaborou diversas directivas comunitarias que establecen as 
caracterí ticas de calidade das augas segundo os usos a que estas se destinen. De tódolas directi
va , a que ten unha maior transcendencia é a relativa á calidade requirida para as augas superficiais 
de tinada á producción de auga potable (directiva 75/ 440/CEE do 16 de xuño de 1975). Clasifícanse 
a auga en tres categorías: A

1
, A

2 
e A

3
, segundo o tipo de tratamento a que deben someterse para 
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que sexan consideradas aptas para o consumo humano. Esta directiva serve de referencia nos 
plans hidrolóxicos, dado que estes deben establece-la categoría da auga para cada tramo do río. 

Para cada unha destas categorías, a directiva comunitaria establece un nivel guía e un nivel 
imperativo para cada parámetro fisicoquímico, e cando nalgún <lestes parámetros se supera o nivel 
imperativo correspondente a unha das categorías, a auga debe clasificarse na categoría superior. 

Se comparamos, entón, os resultados das medidas experimentais cos valores establecidos 
para os niveis imperativos, podemos clasifica-las augas en catro categorías: A 1, A 2, A

3 
e A4 , sendo a 

A
4 

(que non a parece definida na lexislación) aquela na que se superaron para algún parámetro o 
nivel imperativo establecido para as augas A

3
. 

A comparación dos resultados obtidos en mostraxe levada a cabo en agost-nov. de 1989 e 93 
cos valores establecidos na normativa , permitiu elaborar uns mapas de calidade que permiteu 
obter unha visión de conxunto da calidade das augas das cuneas de Galicia-Costa. 

Debe indicarse que nalgúns casos a clasificación A
4 

obtida nos tramos finais dos ríos é debida 
a que as mostras se tomaron en zonas de influencia das mareas, polo que se superan os valores 
guía establecidos, pero non por problemas de contaminación, senón por problemas de penetra
ción de auga de mar, o que tamén invalida a estas augas para ser utilizadas para a obtención de 
auga potable. 

Ámbolos mapas presentan notables diferencias, polo que debe indicarse que non son totalO 
estudio levado a cabo a finais do verán de 1989 e comezo do outoño coincide coa época do ano 
en que as cuneas presentan un menor caudal e a calidade da auga é a peor de todo o ano, mentres 
que o estudio levado a cabo en febreiro de 1993 coincide coa época do ano en que o caudal é alto 
e a calidade das augas é a mellor. 

Por outra parte , no estudio realizado en 1989 determináronse parámetros microbiolóxicos e 
os resultados obtidos tivéronse en conta á hora de elabora-lo mapa de calidade . No mapa 
correspondente a 1993 non se inclúe a información microbiolóxica. 

Estas diferencias existentes entre os dous estudios poden xustifica-la diferencia observada nos 
dous mapas elaborados. Este tipo de o~cilacións periódicas na calidade ó longo do ano son 
habituais en tódolas cuneas, obténdose sempre unha peor calidade nos períodos de estiaxe e unha 
mellor calidade das augas a finais do inverno e primavera, convén sen embargo sinalar que se a 
toma das mostras realizadas coincide con épocas de fortes chuvias pódense producir episodios 
puntuais de forte contaminación debido á gran cantidade de materia en suspensión que se achega 
ó río por arrastre de todo tipo de terreas polas augas de chuvia. 
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Mapa d alid d 

CATEGOR IAS DA AUGA SEGUN 

A DIRECTIVA 75 / 440 / C.E .E. 

- A., 
- A, 
-A_. 

_A, 

30 Km 

NUMERO DE ORDEN DES ESTACIONS DE MOSTRAXE (FEB . 1993) 

laborado a partir do tudio de febreiro de 1993. (Mapa 1). 
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CATEGO RI AS SEG UN APTITUDE PA RA 

POTABILIZAC ION (Lexis lac ión C.E .E.) 

----A., 
----A, ----A_. 
---- A, 

30 Km 

M OSTRAXE DE OUTUBRO A DECEMBRO DE 1989 

Mapa de calidade elaborado a partir dos datos obtidos en 1989. (Mapa 2). 
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ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN QUÍMICO 

Á parte de realiza-la análise dos resultados obtidos para cada parámetro químico, unha forma 
de resumí-la información é calcular un índice que mida a calidade ou a contaminación das augas 

tu diadas. 

Para analiza-los resultados obtidos nos dous estudios realizados e medí-la contaminación en 
tódolas estacións tomadas como mostra, irnos utilizar un índice de contaminación químico (ICQ) 
que se calcula tal como se indica a continuación. 

Este índice de contaminación determina unha media ponderada con respecto a uns valores 
máximos fixados como límites e calcúlase por medio da ecuación: 

ICP = [L (E/M.)]/n 
1 1 

onde: Ei é a magnitude do parámetro i, Mié o valor máximo fixado para este parámetro, e n 
o número de parámetros utilizados no cálculo do índice. 

De acordo coa ecuación utilizada para definí-lo índice, os distintos termos do sumatorio 
toman valores maiores da unidade cando o valor de Ei é maior có valor límite Mi' polo tanto, 
valores de E/Mi maiores de un indican que se supera o valor límite fixado. 

índices menores de un indican que se trata de augas de boa calidade comparadas cos límites 
tablecidos e a calidade será tanto mellor canto menor sexa o valor do índice. 

do índice maiores de un indican que a calidade da auga non é a adecuada para o uso 
tán definidos os límites fixados. 

N a , calculouse o ICQ, utilizando como límites os valores guía establecidos para augas 
ti qu d nominaremos ICQA

1
. 

val r do ICQA
1 

calculados para as mostras analizadas en febreiro de 1993 preséntanse na 
gráfica 11. 

Tendo en conta estes resultados, pode dicirse que desde o punto de vista químico e de forma 
x ral, as augas das cunea de Galicia-Costa son de boa calidade. 

Sen embargo, os resultados obtidos poñen de manifesto a existencia de puntos conflictivos 
nos que parece clara a existencia de focos contaminantes que alteran de forma importante a 
calidade química das augas. 

Como puntos conflictivos a destacar poden citarse os seguintes. 

Río Valiñadares. Modifica sensiblemente as características das augas da cunea do Masma. A 
partir da desembocadura do Valiñadares a calidade da auga diminúe sensiblemente. 

Río Ouro. No seu tramo final calcúlase un índice de contaminación química importante. 

Río Landro. Na estación nº 17, situada augas abaixo dunha piscifactoría, o río presenta unha 
moi pobre calidade da auga, sen embargo na estación nº 18 determínanse niveis de calidade 
mellores. 

Río Xubia . Os vertidos urbanos de S. Sadurniñ.o así como os das industrias situadas nos seus 
arredores provocan un efecto contaminante importante do río Xubia na estación nº 29. Augas 
abaixo a calidade química da auga, mellara sensiblemente. 

Río Eume. As determinacións realizadas poñen de manifesto un forte impacto contaminante 
qu provoca o complexo de Endesa sobre a calidade das augas do río Eume. Despois do encoro 
do Eume a calidade da auga mellara. 

Río Mero. As mostras tomadas no río Valiñas e na parte final do río Mero presentan unha 
alidade de auga peor ca no resto da cunea. 
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Río Anllóns. A poboación de Carballo e a industria situada nos seus arredores provocan un 
important impacto contaminante sobre o río Anllóns. A medida que nos afastamos de Carballo a 
calidad da auga mellora e na desembocadura a contaminación practicamente desapareceu. 

Cunea do Ulla 

Na cunea do Ulla existen dous ríos conflictivos: Brandelos e Sar. 

Río Brandelos. Recibe as augas procedentes da entulleira da mina de Río Tinto en Touro, 
aínda que na actualidade este complexo mineiro non funciona, sen embargo segue provocando un 
forte impacto sobre o río Brandelos tal como se deduce dos valores medidos de: pH, conductividade, 
sulfatos, calcio, ... As augas do río Brandelos modifican, pola súa vez, a calidade da auga no río 
Ulla, xa que na estación de Ponte Ledesma se determinan niveis dos parámetros químicos diferen
tes ó resto da cunea principal do Ulla. A partir de Ponte Cira o efecto queda diminuído debido á 
achega de augas de boa calidade procedentes do río Deza. 

Río Sar. Os vertidos procedentes da zona urbana de Santiago de Compostela contaminan de 
forma importante o río Sar, o cal se recupera un pouco cara á desembocadura. 

COMENTARIO FINAL 

Como primera conclusión, podemos indicar que a calidade das augas superficiais nas cuneas 
d ali ia-Costa é boa. Unha vez feíta esta afirmación quizais habería que matizala porque é 
vid nt que xisten puntos conflictivos e que estes puntos son cada vez máis numerosos. 

tacar tamén que as conclusións que presentamos aquí se refiren exclusivamente 
la au a no tramos de río onde se recolleron mostras e que non son extrapolables a 

utr · tram d río. 

Aínda qu a estructura da mostraxe foi moi ampla e cubriu a case totalidade das cuneas de 
ali ia- ta, e ntrouse fundamentalmente nos leitos principais, polo que numerosos afluentes, 

algún d grand entidade, non foron estudiados e non se pode obter ningunha conclusión sobre 
1 s. 

A comparación dos resultados obtidos cos valores fixados nas directivas comunitarias sobre 
calidade da auga, permite comprobar que os ríos Sar e Anllóns, son os que presentan unha 
situación máis conflictiva. No caso do río Sar, esta situación é extensiva á totalidade da cunea aínda 
que é indubidable que mellora lixeiramente no tramo final. O caso do río Anllóns é similar pero os 
efectos contaminantes son moito menores polo que no tramo final a calidade da auga mellora 
sensiblemente. En ámbolos casos a contaminación débese á suma dos vertidos urbanos e industriais 
no Sar, procedentes de Santiago e a súa industria , e no Anllóns son os vertidos procedentes de 
Carballo e as industrias instaladas nos seus arredores. 

Queda patente tamén en dous casos, os problemas xerados polas grandes explotacións mineiras. 
Por unha parte as escorrentías procedentes da entulleira da explotación de Río Tinto en Touro, 
s guen provocando un forte proceso contaminante sobre as augas do río Brandelos e sobre o Ulla, 
o que pode ocasionar un impacto importante sobre a flora e fauna do río Ulla no seu tramo final. 
Por outra parte, os vertidos procedentes do complexo de Endesa nas Pontes modifican de forma 
moi important as características fisicoquímicas das augas do río Eume a partir das Pontes. 

Á parte destas cuneas que mencionamos, debemos cita-los ríos Masma, Xubia e Mero, como 
cuneas na qu xist n focos de contaminación máis ou menos importantes e que en determina
do m m nto t ñ n xa un forte efecto contaminante, polo que estes deben ser ríos sobre os que 
tam "n d b r alizarse un seguimento para evitar un empeoramento da calidade das súas augas. 

Finalm nt deb mencionarse que xunto con toda unha serie de pequenos arroios que pre
nt n auga d moi boa calidade, existen outros que sofren procesos continuados de degrada-
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ción, porque están sendo utilizados como vehículos para desfacemos de todo tipo de vertidos, 
sólidos e líquidos, que acaban nas augas dos ríos, na maior parte dos casos, por non dispoñer 
dunha solución alternativa. 

CALIDADE DA AUGA NAS CUNCAS INTERAUTONÓMICAS 

A principal fonte de información sobre as características fisicoquímicas das augas da cunea 
Miño-Sil son os datos obtidos pola Red de Vigilancia da Dirección General de Obras Hidráulicas, 
a cal ten instaladas seis estacións na devandita cunea. Os resultados obtidos nestas estacións 
publícanse anualmente, e a partir deles pódense establece-las características xerais estas augas. 

Por outra parte, dentro dos estudios que o Departamento de Química Física da Universidade 
de Santiago de Compostela está realizando sobre as augas superficiais galegas leváronse a cabo 
dúas campañas de mostraxe nas cuneas interautonómicas unha no outono de 1990 e a outra entre 
febreiro e marzo de 1993. 

Os resultados obtidos nesta última campaña de mostraxe son os que imos presentar e discutir. 
Durante este estudio recolléronse mostras nos ríos dos cales o seu leito discorre só parcialmente 
por terras galegas e que constitúe o que denominaremos sistema hidrolóxico de Galicia-Interior. 
As cuneas estudiadas son: Navia, Eo, Miño-Sil-, Limia e Támega. 

Para realiza-lo estudio elixíronse 100 estacións de mostraxe, distribuídas da forma que se 
indica na Táboa que se inclúe no anexo III, e que cobren a totalidade dos ríos de Galicia-Interior. 

Os datos experimentais obtidos neste estudio resúmense nas táboas que se presentan como 
anexo III. 

A análise da información experimental permite obter unha visión xeral sobre a calidade das 
augas superficiais nas cuneas estudiadas e a comparación dos resultados experimentais cos valores 
establecidos nas distintas directivas da CEE permite obter unha clasificación das augas tomadas 
como mostra e comprobar se son aptas ou non para un determinado uso. 

Calculáronse tamén índices de calidade, que permiten realizar un estudio comparativo e 
establecer aqueles puntos nos que teñen lugar impactos contaminantes fortes. 

A partir <lestes resultados sacáronse unha serie de conclusións sobre as características fi
sicoquímicas das augas das cuneas de Galicia-Interior que imos comentar nas páxinas seguintes. 
Inclúense tamén nestas páxinas as representacións gráficas dalgúns dos parámetros determinados , 
dado que a súa visualización permite unha mellor comprensión dos comentarios que imos realizar. 
En cada gráfica represéntase o valor dun parámetro, obténdose catro gráficas para cada parámetro, 
dado que se agruparon as estacións de mostraxe da seguinte forma: 

a) cuneas do Eo) Navia) Limia e Támega 
b) cuneas do Miño e Sil 
e) afluentes do Miño 
d) afluentes do Sil 

dentro de cada cunea as estacións están ordenadas de forma consecutiva da cabeceira á 
desembocadura. 

CUNCA DO NAVIA 

Tómanse mostrasen catro puntos correspondentes ó tramo galego do río Navia. Este tramo 
ten unha lonxitude de 90 km fronte ós 159 km de percorrido total , e a superficie da cunea galega 
é de 1.124 km2

, o que representa o 43% da superficie total. 
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De acordo cos re~ultados experimentais obtidos nas determinacións analíticas, as augas do 
tramo galego do río Navia son de boa calidade, observándose que as súas características fisicoquí
mi as s n practicamente as mesmas nas catro estacións tomadas como mostra. 

Con respecto a e tas augas poden destacarse os seguintes aspectos. 

pH. Trátase de augas alcalinas, con pH por riba de 7.6. 

Conductividade. A conductividade diminúe de forma apreciable ó longo da cunea 

Cloruros. Concentración de cloruros menor de 3 mg CI-/1. 

Sulfatos. Concentración de sulfatos practicamente constante e con valores menores de 5 mg 
SO//l, similares ós determinados nas cuneas próximas, Eo e cabeceira do Miño. 

Calcio. Altas concentracións de calcio en comparación con outras cuneas galegas. Na cabeceira 
da cunea determínanse os contidos en calcio máis altos das augas galegas , diminuíndo de 
forma apreciable ó longo da cunea. Trátase polo tanto dunha cunea que presenta augas 
cunha dureza por riba da media galega. 

Sodio e potasio. Baixas concentracións dos metais alcalinos, con concentracións de sodio 
menores de 4 .5 mg N a/ l. 

Nitratos. Moi baixas concentracións de nitratos, menores de 1 mg NO/ l. 

Nitritos e amonio. Concentracións de nitritos practicamente inexistentes e contidos en amonio 
por d baixo de 0.1 mg N/ l. 

Materia orgánica. Contido en materia orgánica similar ós determinados noutras cuneas galegas. 

Ferro. n ntracións de ferro por debaixo dos 0.020 mg Fe/ l. 

Alcalinidad.e. Alta alcalinidade, os catro valores determinados están por riba de 40 mg C0
3
Ca/l, 

apr imad m nt o dobre da media galega. 

tilizando como referencia os valores guía da directiva 75/ 440/ CEE, encóntrase que en nin
ún d parámetros químicos determinados se superan os valores establecidos para augas as 

augas tipo A
1

. 

Tráta e , polo tanto, de augas que, de acordo cos parámetros fisicoquímicos, son de moi boa 
calidad . 

CUNCA DO EO 

Á vista dos resultados obtidos, unha primera conclusión que se obtén é que o río Eo presenta 
unha calidade de auga practicamente homoxénea con moi pequenas variacións ó longo da cunea. 

Trátase de augas de boa calidade e de composición química practicamente idéntica en tódolas 
estacións estudiadas. 

Nos parágrafos seguintes vanse comentar brevemente os resultados obtidos para os distintos 
parámetros fisicoquímicos determinados nas distintas estacións de mostraxe. 

Temperatura. Aumenta lixeiramente ó longo do río. 

pH. O valor mantense practicamente constante en torno a 6.9. 

Conductividade. Aumenta lixeiramente ó longo do río. 

Cloruros. Aumentan ó longo do río .. 

Sulfatos. Aum ntan ó longo do río . 

Sílice. Determína e un valor medio de 5. 2 mg/ 1. 

Calcio, magnesio e dureza. Valores practicamente constantes ó longo do río. Determinán-
d un valor m dio de dureza de 23,6 mg C0

3
Ca/ l. 
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Sodio e potasio. A súa concentración aumenta ó longo do río 

Nitratos. Valores menores de 3 mg NO/ l, aumentando lixeiramente ó longo do río. 

Nitritos. Contido de nitritos por debaixo de 0.01 mg N0
2
-/l. 

Amonio. Practicamente inexistente. 

Materia orgánica. Moi variable dunha estación a outra. 

Ferro. Valores por debaixo de 0,05 mg Fe/ l. 

Fosfatos. Valores moi baixos 

Alcalinidade. Constante ó longo de todo o leito, cun valor medio de 17.8 mg C0
3
Ca/ l. 

Osíxeno disolto. O contido en osíxeno está sempre en torno ó 100% de saturación. 

Se se toma como referencia o valor guía para a u gas de categoría A
1

, os valores determinados 
para os parámetros fisicoquímicos están sempre por debaixo dos valores límites establecidos para 
auga da categoría A

1 
na directiva 75/ 440/ CEE. 

CUNCA DO LIMIA 

Os resultados obtidos permiten concluír que a calidade da auga é practicamente homoxénea 
ó longo da cunea. 

No tramo de río estudiado, o único punto conflictivo encóntrase en Xinzo de Limia, os seus 
vertidos urbanos alteran sensiblemente a calídade da auga tal como pode verse polos resultados 
obtidos nas mostras da estación nº=75 situada despois de Xinzo. A partir desta estación a calidade 
da auga mellora de forma continuada ata a fronteira con Portugal. 

Nos parágrafos seguintes irnos comentar brevemente os resultados obtidos para os distintos 
parámetros fisicoquímicos. 

Temperatura. Aumenta lixeiramente ó longo da cunea. 

pH. Valor constante ó longo de toda a cunea, determinándose un valor medio de 6.5. 

Conductividade. Diminúe ó longo do río, dimTnuíndo a menos da metade desde a cabeceira 
ata a fronteira. 

Cloruros. Diminúe ó longo do leito, pasando dun valor por riba de 8 mg Cl-/ 1 na cabeceira a 
valores por debaixo de 4 mg Cl-/1 na zona próxima á fronteira con Portugal. 

Sulfatos. Diminúe ó longo do leito. 

Sílice. Contido moi variable dunha estación a outra. 

Calcio, magnesio e dureza. Contidos baixos e que diminúen ó longo do río. 

Sodio e potasio. As concentracións crecen na estación nº 75 debido ós vertidos de Xinzo 
para logo diminuír ó longo do río. 

Nitratos. Prodúcese un aumento na concentración despois de Xinzo de Limia e no tramo 
próximo á fronteira a concentración redúcese a valores menores de 1 mg NO/ l. 

Nitritos. Os vertidos de Xinzo provocan un forte aumento na concentración que posterior
mente diminúe ó longo do río. 

Amonio. Os vertidos de Xinzo de Limia provocan un forte impacto, determinándose na 
estación nº 75 situada despois de Xinzo un valor da concentración maior de 1 mg N/ l, supe
rándose o valor guía para augas tipo A

2
. No tramo final o contido en amonio é menor de 0.05 

mg N/ l. . 

Materia orgánica. Contido similar ó doutras cuneas galegas. Aumenta ata o encoro das 
Conchas e logo diminúe ata a fronteira. 
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Ferro. Despois de Xinzo de Limia determínase un valor por riba de 0.1 mg Fe/ l, que é o valor 
guía establecido para augas do tipo A

1
. No tramo final os contidos sitúanse por debaixo <leste 

valor guía. 

Fosfatos. Os vertidos de Xinzo provocan que o nivel de fosfatos na estación nº 75 sexa maior 
d 0.1 mg P/ l. A partir desta estación o contido diminúe , situándose desde o encoro das 
Conchas en valores menores de 0.02 mg P/ l. 

Alcalinidade total. Valores menores de 20 mg CO 
3 
Ca/ 1 e que a partir do en coro das Conchas 

se manteñen constantes. 

Se se comparan os resultados obtidos cos valores guía para as augas de categoría A
1 

e se 
calcula con respecto a estes valores o índice de contaminación químico, ponse de manifesto que 
os vertidos procedentes de Xinzo de Limia provocan un impacto contaminante forte superándose 
os niveis guía establecidos para o ferro e amonio. O ICQ determinado na estación nº 75 é de 0.78, 
descendendo a 0.24 na presa do encoro das Conchas, e no tramo próximo á fronteira o índice 
determinado sitúase por debaixo de 0.1, sendo xa augas de moi boa calidade. 

CUNCA DO TÁMEGA 

E tudiouse soamente o tramo galego do río Támega que drena unha superficie de 624 km2 e 
p r orr 51 km antes de entrar en Portugal. Estudiáronse 3 estacións, unha situada no Támega 
nt d Ví rín, a egunda no río Bubal en Vilaza e a terceira no río Támega preto da fronteira con 

P rtugal. 

r ultado obtidos permiten concluír que as augas do río Bubal son lixeiramente diferen
Tám ga, centrándose as diferencias nos seguintes aspectos: presentan unha menor 

n l.u tivi a u indica un menor contido iónico, e, neste sentido, determínanse concentracións 
llf t , magn io, potasio, nitratos e alcalinidade total menores que no río Támega 

rín, ,. m mo tempo, as concentracións de cloruros, sílice, sodio e acidez son 
nt mai r s ca no Támega antes de Verín. 

Na ta ión d mostraxe, situada en Tamaguelos, veñen xa mesturadas as augas dos dous ríos 
orno v rtido procedentes da zona de Verín. Os valores obtidos para os parámetros quími
on análogos ós determinados no Támega antes de Verín, con excepción dos parámetros 

químico mái relacionados cos vertidos urbanos , neste sentido obsérvase un importante aumento 
relativo no ontido en nitritos, amonio e fosfatos e un menor aumento en sodio, nitratos, alcalinidade 

acidez. 

Como comentario final pode indicarse que se trata de augas de boa calidade, pero os vertidos 
d Verín provocan un impacto contaminante, que aínda é observado na estación situada en 
Tamaguelos. 

Amais do indicado nos p arágrafos anteriores pódese sinalar algún outro aspecto de interese 
nos valores obtidos p ara os p arámetros químicos. 

pH. Valor medio en torno a 6.5, que é o valor límite para augas tipo A
1

. 

itritos . Só se determinan niveis apreciables en Tamaguelos. 

Amonio. Na estación de Tamaguelos determínase un valor de 0.158 mg N/ l. 

Ferro. En Tamaguelos supérase o valor guía para augas A
1 

(0.1 mg Fe/ l). 
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CUNCA DO MIÑO 

A información obtida a partir dos estudios analíticos realizados, permite establecer que exis
n tr s tramo no leito do río Miño que presentan unhas características fisicoquímicas diferentes: 

Tramo de cabeceira. Comprende seis estacións e esténdese desde Meira ata Lugo. 

Tramo medio. Comprende nove estacións e esténdese desde Lugo ata a desembocadura do 
Sil. 

Tramo final. Comprende doce estacións e esténdese desde a desembocadura do Sil ata Tui. 

Ó longo de toda a cunea existen algúns elementos significativos que modifican de forma 
importante as características fisicoquímicas das augas do río Miño. 

Núcleos de poboación. Existen dous núcleos de poboación importantes que verten as súas 
augas residuais ó leito do Miño. Os datos analíticos amosan que o efecto da cidade de Lugo afecta 
de forma importante á calidade da auga producindo unha deterioración da mesma, mentres que o 
efecto da cidade de Ourense provoca un menor impacto na calidade da auga do río Miño. Ademais 
existen outros núcleos de poboación que realizan vertidos a distintos afluentes, algúns dos cales 
sofren un impacto contaminante importante. 

Encoros. O encoros existentes ó longo da cunea do Miño non parece que teñan unha 
influ n ia n gativa na composición química das augas . 

Afluentes. No tramo de cabeceira os afluentes condicionan as características fisicoquímicas 
d auga do río Miño. Nos outros dous tramos só o Sil provoca no río Miño un cambio importante 
n ra t rí ti a analíticas. 

Tramo de cabeceira 

n u tividad diminú d forma continuada ó longo do río pasando dun valor de 187 
/ m n M ira a 103 microS/ cm en Lugo, esta variación indica que neste tramo o contido 

1 ni d rí vai diminuíndo de forma progresiva a medida que vai aumentando o caudal debido 
á a h ga do distintos afluentes. 

ca e totalidade dos parámetros fisicoquímicos presentan un comportamento similar, diminúen 
d d Meira ata Xustas, para logo aumentar lixeiramente ata Lugo sen alcanza-los valores medidos 
na cab ceira da cunea. 

Un comportamento diferenciado preséntano: calcio, magnesio e alcalinidade total, que pre
entan unha diminución continuada e moi pronunciada desde Meira ata Lugo. 

Nas <lúas estacións de cabeceira (nº 1 e 5) e en Lugo (nº 21), determínanse niveis de amonio 
ignificativos, e o índice de contaminación química calculado está comprendido entre 0.2 e 0.4, o 

que nos indica que son augas de calidade aceptable con problemas de contaminación. 

A análise microbiolóxica indica que o contido en coliformes fecais diminúe desde 16.000 CF/ 
lOOml en Meira a 60 CF/ lOOml en Hombreiro, para aumentar de forma importante na estación nº 
21 ituada en Lugo. 

Tramo medio 

Estación nQ 22. Está situada despois da depuradora de Lugo e trátase da estación onde se 
d t rmina o maior valor do ICQ de todo o leito principal do Miño, o cal indica que é a que 
pr nta un mai r problema de contaminación. 

A prin ipal diferencia con respecto ós resultados obtidos na estación nº 21 está no grande 
um nto r lati o na concentración de amonio, nitritos, fosfatos e materia orgánica indicadores 

1 d pro os de contaminación provocados por vertidos de augas residuais urbanas. O 
um nto d m nio é tan elevado que se supera o nivel guía establecido para augas do tipo ~· 
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Os vertidos procedentes de Lugo por diversas vías: río Rato, depuradora e outros pequenos 
colectores son os que contribúen a este proceso de contaminación do río Miño ó seu paso por 
Lugo, sendo este o impacto contaminante que altera máis as características fisicoquímicas do río. 

Estación nº 23 . Está situada despois da desembocadura do río Chamoso e a unha distancia 
duns tres km augas abaixo da estación nº 22. Neste punto, o río diluíu de forma moi apreciable os 
vertidos procedentes do contorno de Lugo, determinándose un ICQ de 0.28. As concentracións de 
nitritos e fosfatos son relativamente baixas, manténdose alto o contido en amonio pero situado xa 
por debaixo do valor guía establecido para augas tipo Al' este nivel sen embargo é superado pola 
concentración de ferro. O contido de coliformes fecais diminúe de 12.000 CF/ lOOml a 1.500 CF/ 
lOOml, ó pasar da estación nº 22 á nº 23. 

Estación nº 25. Augas de boa calidade. Neste punto o proceso contaminante debido ós 
vertidos do Lugo xa desapareu na súa case totalidade. Determínase un ICQ de 0.18 e un contido en 
coliformes fecais de 700 CF / lOOml. 

Estación nº 27. Situada en Portomarín. A calidade da auga empeora lixeiramente, determi
nándose algúns valores anormalmente altos para algúns parámetros en comparación cos obtidos 
na estación anterior. En xeral hai un aumento das concentracións de case todo os parámetros pero 
pode destacarse o caso do calcio e nitritos, cun contido que se duplica. 

Estacións nº 28, 30, 31, 33 e 34. Augas de boa calidade, con características fisicoquímicas 
practicamente idénticas e concentracións dos distintos compoñentes químicos lixeiramente infe
riores ás determinadas na estación nº 25. Concentracións de coliformes f ecais menores de 30 CF / 
lOOml. 

De acordo co indicado nos parágrafos anteriores, neste tramo de río a calidade da auga sofre 
unha forte deterioración ó su paso por Lugo. A dilución e os procesos de autodepuración eliminan 
de forma bastante rápida o impacto dos vertidos da área de Lugo e así na Pte. situada en S. Román, 
despois da desembocadura do Chamoso as características fisicoquímicas da auga estabilízanse 
nuns valores que practicamente non se modifican ata a desembocadura do Sil, salvo unha lixeira 
contaminación observada en Portomarín pero que non modifica de forma sensible a composición 
dos compoñentes maioritarios que caracterizan as augas do Miño neste tramo de río. 

Tramo final 

Este tramo iníciase despois da desembocadura do Sil. De acordo cos datos de caudal existen
tes na bibliografía, o caudal do Sil é maior có -do Miño, polo que, unha vez producida a mestura 
dos dous caudais as características fisicoquímicas da auga resultante virán moi condicionadas pola 
composición das augas do río Sil. As principais modificacións que se producen ó mesturarse os 
dous caudais analízanse ó estudia-lo río Sil. 

O ICQ determinado nas estacións nº 36, 50 e 51 amosa que se trata de augas de moi boa 
calidade con valores do ICQ moi parecidos, aínda que diminúen lixeiramente ó longo do leito. 

Entre as estacións nº 51 e 54 ten lugar o vertido do núcleo urbano de Ourense e as achegas 
dos ríos Lonia e Barbaña, que no seu tramo final están moi contaminados. Na estación nº 54 
situada uns 5 km despois de Ourense nótase un lixeiro aumento no valor do ICQ determinado 
debido sobre todo ó pequeno aumento observado nas concentracións de amonio e fosfato, 
producíndose simultaneamente un pequeno aumento no contido en nitritos. Os resultados analí
ticos permiten establecer que nesta estación a calidade química da auga é boa e non se nota un 
impacto negativo a caúsa dos vertidos antes mencionados, sen embargo os datos microbiolóxicos 
amosan que se produciu un aumento importante no contido de coliformes fecais que pasa dun 
valor de 60 CF/ lOOml no Encoro de Velle a 4.000 CF/ lOOml na estación nº 54. 

A partir de Ourense o ICQ aumenta lixeiramente ó longo do l~ito ata Tui, pero manténdose 
sempre en valores baixos comprendidos entre 0.1 e 0.2 o que indica que se trata de augas de boa 
calidade. 
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N este tramo de río hai un conxunto de parámetros químicos que crece lixeiramente que son: 
cloruros, sodio, potasio, ferro e fosfatos, os demais mantéñense constantes ou diminúen como é o 
caso de sulfatos, calcio e magnesio. En xeral as variacións nas concentracións químicas dos 
compoñentes maioritarios practicamente non se modifican desde a desembocadura do Sil ata Tui. 

AFLUENTES DO MIÑO 

Á parte do río Sil, estudiáronse 17 afluentes do Río Miño, que ordenados desde a cabeceira 
son os seguintes: Támoga, Parga, Ladra, Nada, Rato, Chamoso, Neira, Ferreira, Asma, Bubal, Lonia, 
Barbaña, Barbantiño, Avia, Arnoia, Tea e Louro. 

O índice de contaminación químico calculado comparando os resultados analíticos cos valo
res guía das augas tipo A

1
, permite concluír que once <lestes afluentes presentan augas de boa 

calidade, cun ICQ menor de 0.2, dos outros seis afluentes, no Chamoso e no Neira determínase un 
ICQ de 0.28 e 0.21 respectivamente, que indica que se trata de ríos con augas de calidade acepta
ble, mentres que os outros catro, Rato, Lonia, Barbaña e Louro presentan ICQ maiores de 0.8, o 
que nos indica que as augas <lestes ríos presentan problemas de contaminación importantes. 

Afluentes do Miño antes de Lugo: Támoga, Parga, Ladra e Narla 

As augas <lestes ríos presentan unha calidade similar, cunha conductividade menor de 90 
microS/ cm, bastante menor que a conductividade das augas do río Miño neste tramo, o cal indica 
que o efecto destas augas ó mesturarse coas do río Miño contribúe a disminuí-lo contido iónico 
das augas do leito principal. As augas <lestes catro afluentes no punto de toma de mostra son de 
tipo A

1
. 

Afluentes do Miño entre Lugo e o Sil: Rato, Chamoso, Neira, Ferreira, Asma e Bubal 

A calidade da auga <lestes ríos na zona próxima á desembocadura é boa ou aceptable en 
todos eles con excepción do río Rato, que presenta un alto grao de contaminación debido ós 
vertidos procedentes da área urbana de Lugo. 

Río Rato. Trátase de augas moi contaminadas, con contidos moi altos de nitritos, amonio e 
fosfatos, que indican a existencia dunha forte contaminación provocada por vertidos domésticos. 
No caso concreto do contido en amonio deter:_mínase un valor de 1.54 mg N/ l, que supera o valor 
guía establecido para augas do tipo A

3
. Determínanse tamén valores altos de cloruros, sulfatos, 

nitratos, así como un gran contido en materia orgánica medido polo consumo de permanganato e 
un valor anormalmente alto do potencial redox. O contido en ferro de 0.3 mg Fe/ l supera o valor 
guía establecido para a u gas do tipo A

1
. 

Río Chamoso. Augas de boa calidade. O único parámetro que pode mencionarse polo seu 
valor lixeiramente alto é o ferro cunha concentración maior de 0.1 mg Fe/ l, que é o valor guía para 
augas A

1
. 

Río Neira. Augas de boa calidade. É o afluente do Miño que presenta augas de maior dureza, 
presenta tamén unha alcalinidade superior á dos outros afluentes <leste tramo de Río . 

Río Ferreira. Augas de boa calidade, ningún .parámetro con valores anormais. 

Río Asma. Augas de calidade aceptable. Determínanse niveis significativos de nitritos e fosfatos. 

Río Buba!. Augas de calidade aceptable. Presenta, sen embargo, para o contido en nitratos, un 
valor 15.3 mg NO/ l, que é moi alto comparado cos valores determinados en leito do Miño onde 
non se supera o valor de 4 mg NO -¡i. Se se compara co resto dos afluentes do Miño, só no río 
L . 3 
orna se determinan niveis de nitratos máis elevados. . 
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Afluentes do Miño despois do Sil: Lonia, Barbaña, 
Barbantiño, Avia, Arnoia, Tea e Louro 

Neste tramo da cunea, tres dos sete afluentes estudiados, Lonia, Barbaña e Louro, presentan 
pr bl mas d contaminación importantes, mentres que as augas dos outros cuatro afluentes son 
d boa calidade . 

Río Lonia. Como punto de mostraxe elixiuse a zona próxima á desembocadura. Neste punto 
a conductividade medida é de 296 microS/ cm, a máis alta de tódolas medidas na cunea Miño-Sil, 
o cal indica que presenta o contido iónico máis alto de toda a cunea. É o afluente que presenta 
maior contido de: sulfatos. sílice, sodio, potasio, nitratos, nitritos, alcalinidade total e materia 
orgánica. O contido en fosfatos supera os valores guía para augas do tipo A

1
, e a concentración de 

amonio supera o nivel guía das augas tipo A
2

. De acordo con todo o indicado, trátase de augas de 
mala calidade, que presentan unha elevada contaminación. 

Río Barbaña. Augas moi contaminadas cun contido en amonio de 1.49 mg N/ l, practicamente 
igual ó nivel guía establecido para as a u gas do tipo A

3
. Alto contido en nitritos e materia orgánica. 

Concentración de ferro e fosfatos maior có nivel guía das a u gas A
1

. Os valores obtidos nas 
determinacións analíticas son concordantes co elevado grao de contaminación que se observa no 
río Barbaña na zona próxima á desembocadura no río Miño. 

Río Barbantiño, Avia, Arnoia e Tea. Augas de boa calidade. As características fisicoquímicas 
das augas <lestes ríos nas zonas próximas á desembocadura son moi similares . Para ningún dos 
parámetros fisicoquímicos estudiados se determinan valores anormais . 

Río Louro. Neste afluente tómanse mostrasen tres estacións diferentes, unha antes do Porriño 
dúa d spoi do Porriño (66, 68). 

Rí L ur , tación nº 69. Está situada en Mos, antes do Porriño, as a u gas son de boa calidade 
n n h i nin ún parám tro fi icoquímico que presente valores anormais, o único valor destacable 

n ntr i ,,. n d nitratos que toma un valor de 6.8 mg N0/ 1, que é máis do dobre do valor 
i d toda a cunea. 

Río Louro, tación nº 68. Situada despois do Porriño na estrada a Ribadelouro. As augas 
n t tramo de río presentan unha forte contaminación. A conductividade multiplicouse por 2. 2 
e n r specto á cabeceira do río, o que indica un forte aumento no contido iónico. Neste sentido 
prodúce e un grande aumento na concentración de cloruros, sulfatos, calcio, magnesio, sodio1 

potasio, alcalinidade e materia orgánica, parámetros cun valor que aumenta a máis do dobre con 
respecto ó valor medido na estación de Mos. Por outra parte, os parámetros máis relacionados e a 
contaminación como son nitritos , amonio, fosfatos toman valores altos, superándose no caso do 
amonio o nivel guía establecido para augas do tipo A

2
. O contido en ferro de 0.52 mg Fe/ l, supera 

tamén o valor guía para augas Al. 

Río Louro, estación nº 66. Está situada antes de Tui. Augas moi contaminadas. As característi
cas fi icoquímicas determinadas son similares ás da estación nº 68. Das tres estacións tomadas 
como mostra no Louro é a que presenta un maior contido en amonio e nitritos, o que é un .índice 
da existencia dunha forte contaminación. O río Louro é o afluente do Miño que na zona próxima 
á desembocadura presenta unha maior acidez. 

Os valores de 1.24 e 1.36 obtidos para o índice de contaminación química nas estacións nº 68 
e 66, indican claramente o alto grao de contaminación das augas do río Louro no seu tramo 
d poi do Porriño. 
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CUNCA DO SIL 

Os resultados obtidos poñen de manifesto que o río Sil pode considerarse dividido en tres 
tramos que presentan unhas características fisicoquímicas diferentes: 

Tramo de cabeceira. Comprende catro estacións e esténdese desde Toreno ata despois de 
Ponferrada. 

Tramo medio. Comprende oito estacións e esténdese desde Requeixo ata Montefurado. 

Tramo final. Comprende once estacións e esténdese desde Montefurado ata a desembocadu
ra no río Miño. 

Tramo de cabeceira 

O característico <leste tramo de río é o grande impacto que sobre a calidade das augas 
provocan os vertidos procedentes de Ponferrada e todo o seu contorno. Estes vertidos -provocan 
un aumento xeneralizado en case tódolos parámetros fisicoquímicos analizados. Neste sentido 
prodúcese un aumento de: conductividade, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio, sodio, nitratos, 
nitritos, amonio e fosfatos, nalgúns caso o aumento é máis do 100% con respecto ós valores 
medidos en Toreno. 

Tramo medio 

Despois da desembocadura dos ríos Cúa e Burbia, o caudal do río xa é importante e a 
calidade da auga mantense practicamente constante durante todo o tramo, con pequenas oscilacións 
na magnitude dalgún dos parámetros fisicoquímicos determinados, notándose unha certa tenden
cia a diminuí-la conductividade ó longo do leito, o que indica unha diminución progresiva do 
contido iónico. Quizais un resultado que debe comentarse é o elevado valor do pH, cun valor 
medio en torno a 8.7, valor que se sitúa bastante por riba das medidas realizadas no verán de 1990, 
nesta campaña determinouse un valor medio en torno a 7.0. Os núcleos de poboación do Barco e 
A Rúa non modifican de forma sensible os parámetros fisicoquímicos máis relacionados coa con
taminación urbana. 

Tramo f1nal 

A partir de Montefurado, coa incorporación das augas dos ríos Xares, Bibei e Navea, prodúcese 
unha nova diminución no contido iónico das augas do Sil tal como índican os valores da 
conductividade, que para este tramo final toma un valor medio en torno a 87 microS/ cm, fronte ós 
152 microS/ cm no tramo medio. A magnitude dos parámetros fisicoquímicos neste tramo perma
necen practicamente constantes, con excepción da concentración de calcio que crece na estación 
nº 28 situada despois da desembocadura do Lor. Nesta estación prodúcede tamén un aumento na 
concentración de amonio e fosfatos, o que repercute nun aumento do ICQ fronte ós valores máis 
baixos obtidos no resto do tramo final. 

Influencia do Sil sobre o Mifto 

Os resultados obtidos amosan que as augas de ámbolos ríos no punto no que se produce a 
mestura son de boa calidade pero dunhas características fisicoquímicas moi diferentes, polo que ó 
producirse a mestura se obteñen augas de composición intermedia. Os principais efectos do Sil 
sobre o Miño son os seguintes: 

a) Parámetros fisicoquímicos que diminúen despois da desembocadura do Sil: cloruros, sodio, 
potasio, nitratos. Diminúe tamén o índice de contaminación químico. 

b) Parámetros fisicoquímicos que aumentan despois da desembocadura do Sil: sulfatos, sílice, 
calcio, magnesio e alcalinidade. 
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AFLUENTES DO SIL 

Tomáron e mostras en nove afluentes do río Sil, que ordenados desde a cabeceira son os 
s guint : Boeza, Cúa, Burbia, Selmo, Cabreira, Bibei, Navea, Lor e Cabe. As características 
fisicoquímicas das súas augas son moi diferentes polo que analizaremos cada un <lestes ríos por 
separado. 

Río Boeza. É o afluente do Sil que presenta un maior índice de contaminación química, cun 
valor de 0.68. A súa conductividade, 215 microS/ cm, é a maior de toda a cunea do Sil, este alto 
contido iónico débese sobre todo ás elevadas concentracións de sulfatos e calcio. Na estación de 
mostraxe elbcida determínase unha concentración apreciable de nitritos e no caso do amonio un 
valor de 0.74 mg N/ l, que se aproxima ó nivel valor guía establecido para augas do tipo A

2 
( 0.75 

mg N/ l). O contido en ferro supera o valor guía para augas A
1

. Trátase de augas que presentan 
unha contaminación importante, tal como se deduce dos valores obtidos para os contidos en 
nitritos, amonio e fosfatos. 

Río Cúa. Presenta unha conductividade menor que as augas do Sil no punto da desemboca
dura. Xunto co Boeza son os dous afluentes do Sil que presentan un maior contido en sulfatos, con 
contidos por riba de 35 mg S0//1, mentres que o resto dos afluentes estudiados se sitúan sempre 
p r d baixo dos 10 mg SO //1. Concentracións moi pequenas de nitritos e amonio e con ti dos de 
f sfato d arredor de O. 08 mg P / l. 

Río Burbia. De acordo cos resultados obtidos, as augas <leste río son de boa calidade. O pH 
único parámetro que presenta valores excesivamente altos. 

Río Sehno. De acordo cos resultados analíticos obtidos son augas de boa calidade. O único 
r ult d qu r aedo demais é o valor de 47.9 mg C0

3
Ca/ l obtido na medida da alcalinidade 

t l. 

Ríos Cabreira, Bibei e Navea. Son os tres afluentes do Sil que presentan un menor contido 
1 ni , a úa composición é moi similar excepto nos valores de conductividade e dureza. As 

ndu tividades determinadas son 72.4 microS/ cm no Cabreira e menores de 25 microS/ cm nos 
utros dou ríos. A dureza toma un valor de 26.6 mg C0

3
Ca/ 1 nas augas do Cabreira, mentres que 

no Bibei e Navea os valores medidos son menores de 6 mg C0
3
Ca/ l. Non presentan síntomas de 

e ntaminación orgánica, dado que os contidos de nitritos e amonio son practicamente inexisten
te . A u gas de boa calidade química con índices de contaminación química menores de O .15. 

Río Lor. Na estación tomada como mostra a auga é de boa calidade. Presenta unha 
conductividade de 131.4 microS/ cm, análoga á dos afluentes Cúa, Selmo e Cabe. A alcalinidade 
total e a dureza son os únicos parámetros onde se obteñen resultados altos pero sen alcanzar 
niveis non habituais na cunea do Sil. 

Río Cabe. As augas recollidas na estación nº 31 , situada nunha zona próxima á desemboca
dura, presentan un ICQ de 0.42, que é o segundo máis alto despois do determinado no río Boeza. 
Trátase de augas alcalinas, cun pH=8.0 e unha alcalinidade total de 45 mg C0

3
Ca/ l. Trátase do 

afluente do Sil que presenta un maior contido en cloruros, calcio, sodio, nitratos e nitritos. O 
contido en fosfatos supera o valor límite establecido par augas do tipo A

1
. 
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ESTADO XERAL DAS CUNCAS INTERAUTONÓMICAS E PUNTOS 
CONFLICTIVOS 

A comparación dos resultados obtidos na mostraxe levada a cabo en febreiro-marzo de 1993, 
valor s tablecidos na normativa comunitaria, permítenos clasifica-las augas nas categorías 

AP A2 e A
3 

e augas con calidade peor que A
3 

(A4). Cos datos así obtidos elaborouse un mapa de 
calidade das augas das cuneas de Galicia-Interior, que é o que se presenta neste estudio. 

Calculáronse tamén os valores para o índice de contaminación química. Os valores obtidos 
para o ICQA

1
, utilizando como límites os valores guía establecidos para augas tipo A

1
, permiten 

establecer que desde o punto de vista químico e de forma xeral pode dicirse que as augas das 
cunea de Galicia-Interior son de boa calidade. 

Sen embargo, os resultados obtidos poñen de manifesto a existencia de puntos conflictivos 
nos que parece clara a existencia de focos contaminantes que alteran de forma importante a 
calidade química das augas. 

Como puntos conflictivos a destacar poden citarse os seguintes. 

CUNCA DO MIÑO 

Cidade de Lugo. Os vertidos da cidade de Lugo provocan un grande impacto contaminante 
br a auga do río Miñc~, cun grande aumento na concentración de nitritos, amonio, fosfatos e 

rgáni a. A análise microbiolóxica pon de manifesto que tanto na estación nº 21 situada na 
nt v lla da strada Santiago-Lugo, como na estación nº 22, situada despois da depuradora de 

u a r sidu i da idade d Lugo, os contidos en coliformes fecais superan os valores límites 
' atl il u a tipoA

2
. 

Portomarín. A alidad da auga do río Miño deteriorase un pouco ó seu paso por Portomarín. 

Cidade de Ourense. Os vertidos da cidade de Ourense e todo o seu contorno provocan un 
l' iro aum nt na contaminación das augas do río Miño, a partir deste punto a calidade da auga 
vai fa endo progresivamente peor pero manténdose sempre dentro da marxe de calidade de 

uga a ptable. 

AFLUENTES DO RÍO MIÑO 

Río Rato. Pequeno arroio que bordea a cidade de Lugo pola parte sur, recibe parte das súas 
auga re iduais. Na zona próxima á desembocadura presenta unhas augas cun alto grao de conta
minación. 

Río Lonia. No seu tramo final presenta augas moi contaminadas por vertidos domésticos . 

Río Barbaña. A súa contaminación iníciase no Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, 
desde ese punto recolle unha serie de vertidos controlados e incontrolados que converten ó río 

Barbaña mm colector de augas residuais. 

Río Louro. O núcleo urbano do Porriño e o seu Polígono Industrial provocan un elevado 
grao de contaminación no río Louro, determinándose na súa desembocadura un nivel de contami
na ión similar ó do río Barbaña. 

CUNCA DO IL 

Ponferrada. Os vertidos do urbano e industriais da zona de Ponferrada provocan un impacto 
nt min nt important na augas do río Sil. As augas do Cúa e Burbia, contribúen a diluí-la 
nt min ión d ta auga . 
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CUNCA DO LIMIA 

Xinzo de Lintla. O vertidos procedentes de Xinzo ocasionan unha forte contaminación no 
río, debido sobre todo ó seu pouco caudal ó paso por este núcleo urbano. 

CUNCA DO TÁMEGA 

Verín. Os vertidos urbanos da zona de Verín contaminan de forma importante as augas do río 
\ 

Támega. 
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APENDICE 1 

Datos Fisicoquímicos de Galicia-Costa . Febreiro de 1993 

N Est. Río Localización Temperatura pH Conduct. 
Unidades ºe µs/cm 

MAMA ESTELO 7,3 6,8 37,8 

2 VALIÑADARES ABAIXO DE ARGAMOSO 10,9 7,8 150,3 

3 MASMA RECADIEIRA 7,7 7,9 45,4 

4 VALIÑADARES DEP. MONDOÑEDO 11 ,4 7,6 189,8 

5 MAMA VILOALLE 9,4 7,6 108,8 

6 MASMA SEARA (REDE AFOROS) 8,5 7,7 108,5 

7 MASMA POUSADA (COUTO CELEIRO) 9,4 7,7 131,8 

8 MASMA CELEIRO (Vila) 8,9 7,6 135,9 

9 OURO CASTRO DE OURO 8,9 7,7 81,2 

11 OURO FAZOURO 8,7 7,6 89,0 

13 MOUCIDE VILAMOR (NO ENCORO) 10,9 7,5 109,2 

15 XUNCO DESPOIS DE CERVO (N-642) 9,5 7,4 108,4 

16 COBO N-642, ENCORO RÍO COBO 10,1 7,4 86,2 

17 LANDRO DESPOIS PISCIFACTORÍA 8,2 7,3 51 ,8 

18 LANDRO LANDROVE (R. AFOROS) 8,1 7,3 60,4 

19 OR CABANAS 7 ,2 7 ,3 51 ,4 

20 OR RIBEIRAS DO SOR (RED AF.) 7,4 7,2 57,8 

21 MERA INSUA 7,9 7,1 58,5 

MERA MERA (REDE DE AFOROS) 8,6 7 ,1 90,3 

4 MESTA VIAL DA IGREXA 11,0 7,2 100,3 

F RADA VILABOA 10,5 7,1 101,8 

7 BIA A O MOZAS 10,8 7 ,2 100,2 

2 BIA MOECHE 9,5 7,2 95 ,9 

2 b XUBIA S. SADURNIÑO (·<EL CISNE .. ) 9,6 7,2 103,7 

29 XUBIA S. SADURNIÑO, N-642 9,7 7,2 103,7 

30 XUBIA PEDROSO 10,0 7,2 101 ,2 

33 XUBIA DESPOIS EST. BOMBEO 9,6 7,2 94,6 

34 EUME MURAS, C-640 7,5 5,8 37,7 

34b EUME ANTES DAS PONTES 7,9 6,1 36,7 

35 EUME PONTE Ó LADO CENTRAL 8,1 6,2 49,3 

36 EUME RIBADEUME 10,1 5,9 255,8 

37 EUME ENCORO DO EUME 11 ,0 6,0 129,9 

37b EUME DESPOIS DO ENCORO 8,8 6,0 112,7 

38 EUME MOST. CAAVEIRO 9,4 6,0 106,7 

39 EUME COUTO DE OMBRE 8,8 6,0 104,5 

43 MANDE O TEIXEIRO, N-634 5,7 6,3 47,8 

44 MANDE O CASTELLANA, N-VI 4,8 6,4 51,5 

45 MANDE O PONTE ARANGA 6,0 6,4 47,1 

6 MANDE O MUNIFERRAL 6,2 6,4 47,1 

7 MANDE O VIGO (MINICENTRAL) 7,1 6,3 48,9 

8 MANDE O COUTO DE CHELO 7,6 6,5 50,3 

MENDO MONDO! 8,4 6,4 77,8 

5 MERO cos 10,7 6,3 116,0 

5 MERO MABEGONDO, C-542 9,8 6,7 93 ,8 

BAR CE MABEGO DO 10,2 6,7 126,0 

MER CAMBRE 9,6 6,7 129,6 

2 MERO CAMBRE- IGRÁ 10,0 6,7 135,2 
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Nº Est. Río Localización Temperatura pH Conduct. 
Unidades ºC µs/cm 

63 MERO DESPOIS ESTACIÓN BOMBEO 10,0 6,7 152,9 

64 VALIÑAS SIGRÁS (PONTE) 10,1 6,6 172,9 

65 VALIÑAS SIGRÁS (DESP. E. BOMBEO) 10,4 6,7 174,2 

69 ANLLÓNS DEP. LARACHA 8,4 6,8 112,1 

70 ANLLÓNS BERDILLO 8,7 6,8 95 ,3 

71 ANLLÓNS A REVOLTA 8,9 6,8 163,2 

72 ANLLÓNS VILAVERDE 8,_4 6,8 128,9 

73 ANLLÓNS CENTRAL 8,9 6,9 119,9 

83 GRANDE BAJO 9,7 7,0 73,8 

84 GRANDE COUTO PONTE DO PORTO 12,4 6,9 69,1 

87 CASTRO PEREIRIÑA 11,2 6,9 74,9 

88 XALLAS PADREIRO 9,4 6,9 72,6 

90 XALLAS BRAND O MIL 9,6 6,9 67,3 

91 XALLAS ENCORO FERVENZA 10,5 6,9 58,8 

92 XALLAS PONTE OLVEIRA 11 ,2 6,8 60,0 

92b XALLAS ENC. PONTE OLVEIRA 10,5 6,8 60,0 

96 TAMBRE SOBRADO 6,5 6,5 52,0 

97 TAMBRE PONTE TRAVES 7,5 6,6 58,7 

98 TAMBRE PONTE CAROLLO 7,8 6,6 60,0 

98b TAMBRE PONTE ALBAR 9,4 6,6 68,5 

99 TAMBRE PORTOMOURO 9,2 6,6 70,6 

104 DUBRA PORTOMOURO 10,1 6,7 81 ,2 

105 ULLA MONTERROSO 5,6 6,7 53,5 

106 ULLA SANTISO 6,3 6,7 59,6 

107 FURELOS SANTISO 6,6 6,8 69,4 

108 ULLA PONTE SAN XUSTO 8,6 6,8 72,7 

109 ULLA PONTE REMESQUIDE 8,3 6,8 67,2 

110 ULLA PONTE LEDESMA 8,6 6,8 90,3 

111 ULLA PONTE ULLA 8,5 6,8 71 ,6 

112 ULLA PONTE VEA 8,6 6,7 78,3 

113 ULLA PONTE BESAÑA 7,9 5,2 209,6 

114 SAR BERTAMIRÁNS 10,8 6,4 167,7 

116 SAR PADRÓN 10,6 6,5 110,3 

120 DEZA PONTE CIRA 8,1 6,7 65,9 

123 UMIA ARCA 8,5 7,3 36,7 

124 UMIA ESTRADA CUNTIS-MORAÑA 9,1 7,2 41,4 

125 UMIA CALDAS DE REIS 9,7 7,1 44,3 

126 UMIA PONTE BAJÓN 10,0 7,1 61,7 

127 UMIA RIVADUMIA 10,7 7,0 87,1 

128 LÉREZ FORCAREI 7,8 7,1 38,5 
129 LÉREZ CERDIDO 8,8 7,1 29,9 

130 LÉREZ CAMPO LAMEIRO 9,5 7,1 33,5 
131 LÉREZ PONTE BORA 9,6 7,1 34,1 

133 VERDUGO CAMBES ES 7,8 7,1 20,7 

135 VERDUGO PONTECALDELAS 8,6 7,0 32,1 
137 VERDUGO COUTO DE SOBRAL 8,2 7,0 31 ,0 
138 OITAVÉN COUTO DE SOBRAL 8,2 7,1 37,0 

MEDIA 8,9 6,9 85,6 

STD 1,4 0,5 43,4 

MÁXIMO 12,4 7, 9 255,8 

MÍNIMO 4,8 5,2 20,7 
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Nº Est. Río 

MAMA 

2 VALIÑADARE 

3 MASMA 

4 VALIÑADARES 

5 MASMA 

6 MASMA 

7 MASMA 

8 MASMA 

9 OURO 

11 OURO 

13 MOUCIDE 

15 XUNCO 

16 COBO 

17 LANDRO 

18 LANDRO 

19 OR 

20 OR 

21 MERA 

23 MERA 

24 ME TA 

27 l3TA 

28 ~ BIA 

81 BlA 

2 BJA 

O BIA 

BIA 

EUME 

34b EUME 

35 EUME 

6 EUME 

37 EUME 

37b EUME 

38 EUME 

39 EUME 

43 MANDEO 

44 MANDEO 

45 MANDEO 

46 MANDEO 

47 MANDEO 

48 MANDEO 

51 ME DO 

54 MERO 

55 MERO 

58 BARCE 

1 MERO 

2 MERO 

MER 

'ALI 

Cloruros 
mgCVl 

5,9 

8,5 

6,7 

11 ,8 

9,5 

9,7 

11 ,5 

12,6 

14,4 

16,2 

26,6 

25 ,8 

18,6 

8,3 

11 ,6 

10,0 

11 ,6 

10,3 

11 ,9 

13,6 

13,3 

12,5 

11 ,8 

13,2 

14,5 

14,4 

6,3 

6,7 

7,7 

10,7 

13,2 

7,7 

7,8 

8,2 

8,1 

7,8 

8,1 

8,5 

9,0 

12,1 

18,4 

15,3 

16,4 

17,9 

18,7 

23,0 

28,4 

Sulfatos Sílice 
mg S04/l mg Si02/l 

2,8 6,2 

8,4 6,9 

3,4 6,8 

9,7 7,5 

5,8 7,4 

5,9 6,3 

6,4 7,0 

7,0 6,9 

5,1 4,8 

5,3 3,6 

6,5 2,0 

8,0 2,4 

7,2 2,3 

3,3 3,8 

4,4 3,2 

4,6 1,9 

4,4 2,0 

4,8 1,8 

4,8 3,5 

5,4 6,3 

4,8 9,0 

4,8 5,0 

6,1 5,3 

6,3 3,9 

9,3 

6,0 3,3 

6,4 4,3 

2,1? 5,7 

4,0 4,6 

6,2 4,8 

108,1 4,9 

45,9 3,4 

34,3 3,8 

30,4 4,0 

29,4 4,1 

7,9 

2,6 8,4 

2,5 7,4 

3,2 7,3 

3,2 7,0 

3,2 7,2 

4,6 12,4 

5,2 14,6 

4,3 12,2 

11 ,4 13,3 

15,3 12,5 

15 ,1 11 ,8 

15,0 12,6 

10,5 12,8 

426 

Calcio 
mgCa/l 

2,3 

21 ,0 

2,6 

24,9 

12,0 

11 ,8 

15,6 

15,3 

4,1 

4,5 

2,4 

2,8 

2,4 

1,9 

2,1 

1,7 

1,7 

2,5 

5,7 

6,0 

5,8 

7,2 

6,2 

6,5 

6,5 

5,6 

5,0 

1,4 

1,4 

2,0 

28,1 

13,7 

11 ,4 

10,1 

9,9 

1,7 

2,0 

1,7 

1,6 

1,6 

1,6 

2,5 

5,2 

3,9 

5,9 

6,8 

6,9 

7,3 

7,2 

Magnesio 
mgMg/l 

0,7 

5,5 

0,9 

8,4 

4,2 

4,2 

5,2 

5,2 

2,2 

2,4 

3,4 

2,8 

2,2 

1,2 

1,6 

1,3 

1,4 

1,9 

4,5 

5,8 

3,5 

3,4 

3,4 

3,7 

3,7 

3,4 

3,0 

0,8 

0,9 

1,0 

6,6 

2,4 

2,2 

2,1 

2,0 

1,6 

1,4 

1,4 

1,3 

1,3 

1,3 

1,9 

3,1 

2,3 

3,3 

3,4 

3,6 

3,8 

4,0 

Sodio 
mgNa/l 

5,0 

7,0 

5,8 

9,8 

7,8 

7,8 

8,6 

9,3 

9,8 

10,1 

13,5 

14,1 

11 ,5 

6,9 

8,6 

7,0 

7,8 

7,3 

8,8 

9,6 

9,8 

9,6 

9,5 

10,5 

10,6 

10,1 

10,5 

5,4 

6,0 

7,4 

12,4 

7,3 

7,6 

7,3 

7,5 

6,5 

7,0 

6,7 

7,6 

7,9 

7,3 

9,7 

13,3 

11 ,4 

13,0 

13,6 

14,9 

17,0 

19,6 



Nº Est. Río 

65 VALIÑAS 

69 ANLLÓNS 

70 ANLLÓNS 

71 MTLLÓNS 

72 ANLLÓNS 

73 ANLLÓNS 

83 GRANDE 

84 GRANDE 

87 CASTRO 

88 XALLAS 

90 XALLAS 

91 XALLAS 

92 XALLAS 

92b XALLAS 

96 TAMBRE 

97 TAMBRE 

98 TAMBRE 

98b TAMBRE 

99 TAMBRE 

104 DUBRA 

105 ULLA 

106 ULLA 

107 FURELOS 

108 ULLA 

109 ULLA 

110 ULLA 

111 ULLA 

112 ULLA 

113 ULLA 

114 SAR 

116 SAR 

120 DEZA 

123 UMIA 

124 UMIA 

125 UMIA 

126 UMIA 

127 UMIA 

128 LÉREZ 

129 LÉREZ 

130 LÉREZ 

131 LÉREZ 

133 VERDUGO 

135 VERDUGO 

137 VERDUGO 

138 OITAVÉN 

MEDIA 

STD 

MÁXIMO 

MÍNIMO 

Cloruros 
mg Cl/ l 

28,4 

17,8 

20,1 

24,7 

19,2 

20,7 

14,3 

15,5 

15,3 

11,7 

10,8 

9,6 

10,3 

9,6 

7,4 

8,1 

9,0 

10,0 

10,2 

6,7 

6,6 

7,0 

6,4 

6,4 

6,8 

10,0 

7,8 

9,2 

9,1 

18,1 

13,1 

8,2 

5,6 

6,4 

7,1 

10,0 

16,8 

5,6 

4,9 

5,5 

5,7 

3,5 

5,7 

5,6 

6,9 

11,6 

5,5 

28,4 

3,5 

Sulfatos 
mgS04/l 

10,8 

6,8 

7,2 

8,7 

7,7 

6,6 

3,4 

3,5 

4,5 

5,7 

3,5 

3,5 

3,4 

3,5 

3,1 

2,8 

4,2 

3,9 

4,6 

2,3 

2,3 

2,5 

2,8 

2,6 

2,8 

14,3 

6,1 

8,0 

84,6 

12,7 

8,1 

3,0 

2,1 

2,5 

2,7 

3,2 

4,3 

2,2 

2,1 

2,1 

2,1 

1,9 

2,1 

2,2 

2,3 

8,5 

14,9 

108,1 

1,9 

Sílice 
mg Si02/ l 

427 

12,7 

4,0 

3,3 

3,7 

5,7 

4,9 

4,2 

3,4 

2,4 

7,4 

6,0 

4,2 

5,1 

4,3 

8,2 

10,8 

10,1 

9,4 

9,3 

8,9 

10,0 

9,6 

10,2 

8,6 

8,6 

9,2 

8,4 

8,7 

11,9 

7,6 

7,0 

7,0 

2,4 

5,0 

1,8 

3,0 

8,0 

4,6 

2,6 

3,3 

4,6 

1,6 

3,3 

2,1 

2,5 

6,3 

3,2 

14,6 

1,6 

Calcio 
mg Ca/ l 

7,2 

4,7 

5,3 

6,8 

6,8 

6,7 

2,2 

2,3 

1,6 

3,1 

2,8 

2,4 

2,7 

2,3 

1,9 

2,6 

2,4 

2,5 

2,8 

1,9 

1,8 

2,5 

2,9 

2,7 

2,6 

4,2 

3,1 

3,4 

10,1 

7,8 

4,5 

3,2 

0,9 

1,1 

1,2 

1,7 

2,6 

1,1 

0,6 

0,7 

0,7 

1,1 

0,5 

0,4 

4,9 

4,9 

28,1 

0,4 

Magnesio 
mgMg/l 

4,0 

2,9 

3,4 

4, 1 

4,2 

4,1 

1,7 

1,6 

1,2 

2,3 

1,6 

1,3 

1,6 

1,4 

0,9 

1,7 

1,7 

1,8 

1,8 

1,0 

1,0 

2,3 

3,6 

2,3 

2,3 

3,8 

2,6 

2,7 

10,9 

2,0 

1,4 

1,9 

0,6 

0,6 

0,7 

0,9 

1,5 

0,7 

0,5 

0,6 

0,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,5 

2,4 

1,8 

10,9 

0,3 

Sodio 
mg Na/l 

19,6 

12 4 

13,7 

16,6 

12,8 

13,5 

10,3 

10,5 

10,1 

7,6 

7,9 

7,1 

7,0 

7,4 

6,7 

7,4 

7,8 

8,0 

7,9 

6,5 

6,9 

6,7 

5,9 

6,4 

6,4 

9,4 

7,4 

8,3 

9,7 

16,5 

12,6 

7,6 

5,1 

5,6 

6,2 

8,2 

11,8 

4,9 

4,5 

4,9 

5,2 

3,1 

5,1 

5,2 

6,3 

9,0 

3,3 

19,6 

3, 1 



N Est. Río 

MAMA 

2 VALIÑADARES 

3 MASMA 

4 VALIÑADARES 

5 MASMA 

6 MASMA 

7 MASMA 

8 MASMA 

9 OURO 

11 OURO 

13 MOUCIDE 

15 XUNCO 

16 COBO 

17 LANDRO 

18 LANDRO 

19 SOR 

20 SOR 

21 MERA 

23 MERA 

24 ME TAS 

25 FORCADAS 

27 BIA 

2 BIA 

28b BIA 

2 XUBIA 

30 BIA 

33 XUBIA 

34 EUME 

34b EUME 

35 EUME 

36 EUME 

37 EUME 

37b EUME 

38 EUME 

39 EUME 

43 MANDEO 

44 MANDEO 

45 MANDEO 

46 MANDEO 

47 MANDEO 

48 MANDEO 

51 ME DO 

54 MERO 

55 MER00,3 

58 BARCE 

61 MERO 

62 MERO 

3 MERO 

6 1\.LI - A 

Potasio 
mgK/l 

0,3 

0,5 

0,4 

1,1 

0,8 

0,7 

0,7 

0,8 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

0,8 

0,8 

0,7 

0,5 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,6 

0,7 

0,5 

0,6 

0,6 

1,2 

0,7 

0,6 

0,6 

0,6 

0,4 

0,5 

0,4 

0,4 

0,5 

0,5 

0,5 

0,3 

19,3 

0,9 

0,8 

0,9 

1,3 

1,6 

Dureza 
g C03Ca 

8,6 

75,3 

10,2 

96,7 

47,2 

46,9 

60,2 

59,5 

19,4 

21 ,1 

20,1 

18,3 

15,1 

9,7 

11 ,7 

9,5 

9,9 

14,3 

32,6 

38,9 

29,0 

32,2 

29,4 

31,3 

31,4 

28,1 

25 ,0 

6,9 

7,0 

9,0 

34,2 

44,3 

37,4 

33,9 

32,7 

11 ,0 

11 ,1 

10,0 

9,5 

9,1 

9,5 

14, 1 

25,6 

12,2 

28,2 

31,2 

32,2 

33,9 

34,6 

428 

02 dis. 
mg02/l 

12,6 

11 ,3 

13,5 

10,4 

13,4 

14,3 

12,5 

12,7 

12,9 

12,3 

12,1 

12,4 

11 ,7 

11 ,9 

12,5 

13,2 

13,1 

13,0 

13,7 

12,2 

11 ,5 

11 ,6 

12,1 

12,0 

11 ,7 

11 ,0 

11 ,8 

11 ,6 

11 ,7 

11 ,9 

12,0 

10,6 

12,4 

12,3 

12,5 

12,2 

12,0 

11 ,8 

12,1 

13,1 

13,3 

12,7 

11 ,9 

3,7 

12,6 

12,3 

12,2 

11 ,9 

10,0 

Nitratos 
mgN03/l 

2,4 

3,1 

2,9 

5,6 

4,3 

4,3 

4,5 

4,7 

2,8 

3,2 

3,8 

2,8 

2,0 

3,2 

3,0 

2,0 

2,3 

1,5 

2,6 

4,4 

4,0 

3,7 

2,6 

3,3 

3,1 

3,2 

2,0 

1,8 

1,8 

2,3 

1,7 

1,9 

1,9 

2,1 

3,6 

2,9 

2,8 

2,8 

3,4 

4,8 

5,3 

4 

10,3 

6,6 

7,0 

10,0 

18,6 

Nitritos 
µg N02/l 

3 

4 

o 
49 

36 

10 

17 

13 

7 

29 

o 
4 

6 

17 

4 

o 
o 
o 
o 
3 

o 
3 

o 
2 

4 

3 

4 

3 

4 

12 

17 

4 

7 

5 

6 

6 

12 

4 

o 
2 

3 

4 

6 

11 

8 

6 

15 

15 

15 

Amonio 
µN/l 

45 

85 

23 

323 

130 

62 

79 

74 

62 

1020 

125 

142 

164 

794 

91 

45 

57 

68 

108 

142 

119 

79 

108 

153 

159 

295 

164 

28 

34 

862 

380 

51 

142 

85 

68 

6 

57 

17 

11 

6 

11 

57 

17 

40 

23 

130 

45 



Nº Est. Río 

65 VALIÑAS 

69 ANLLÓNS 

70 ANLLÓNS 

71 ANLLÓNS 

72 ANLLÓNS 

73 ANLLÓNS 

83 GRANDE 

84 GRANDE 

87 CASTRO 

88 XALLAS 

90 XALLAS 

91 XALLAS 

92 XALLAS 

92b XALLAS 

96 TAMBRE 

97 TAMBRE 

98 TAMBRE 

98b TAMBRE 

99 TAMBRE 

104 DUBRA 

105 ULLA 

106 ULLA 

107 FURELOS 

108 ULLA 

109 ULLA 

110 ULLA 

111 ULLA 

112 ULLA 

113 ULLA 

114 SAR 

116 SAR 

120 DEZA 

123 UMIA 

124 UMIA 

125 UMIA 

126 UMIA 

127 UMIA 

128 LÉREZ 

129 LÉREZ 

130 LÉREZ 

131 LÉREZ 

133 VERDUGO 

135 VERDUGO 

137 VERDUGO 

138 OITAVÉN 

MEDIA 

STD 

MÁXIMO 

MÍNIMO 

Potasio 
mg.K/l 

1,7 

1,0 

1,4 

1,9 

0,8 

1,2 

0,9 

0,8 

0,8 

0,5 

0,6 

0,8 

0,7 

íl.7 

0.7 

0,7 

0,6 

0,7 

0,7 

0,6 

0,6 

0,5 

0,4 

0,5 

0,5 

0,6 

0,6 

0,6 

0,7 

2,5 

1,6 

0,6 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

0,5 

0,3 

0,3 

0,4 

0,2 

0,4 

0,3 

0,3 

0,7 

0,4 

2,5 

0,2 

Dureza 
gC03Ca 

34,6 

23,8 

27,4 

34,1 

34,4 

33,6 

12,4 

12,4 

9,1 

17,2 

13,6 

11 ,4 

13,2 

11 ,5 

8,7 

13,2 

12,9 

13,6 

14,4 

8,8 

8,7 

15,7 

22 ,1 

16,0 

15,8 

26,0 

18,7 

19,6 

69,9 

27,8 

16,8 

15,9 

4,6 

5,0 

5,7 

8,1 

12,5 

5,7 

3,7 

3,9 

3,8 

1,2 

4,1 

2,6 

3,0 

21,4 

16, 7 

96, 7 

1,2 

429 

02 dis. 
mg02/l 

10,4 

11 ,0 

11 ,1 

10,1 

11 ,2 

10,6 

9,9 

10,6 

11 ,0 

10,6 

10,0 

10,0 

9,8 

11 ,4 

10,1 

11 ,1 

11 ,3 

11,8 

1,0 

14,3 

9,8 

Nitratos 
mgN03/l 

18,4 

8,1 

8,8 

9,9 

7,1 

8,0 

4,0 

4,5 

4,0 

3,3 

5,6 

3,5 

4,4 

11 ,0 

2,5 

3,2 

3,8 

3,7 

3,6 

0,9 

1,9 

2,0 

2,5 

3,4 

5,2 

3,2 

3,9 

4,1 

5,4 

6,6 

6,7 

4, 1 

1,8 

1,8 

2,1 

3,3 

4,5 

2,8 

1,2 

1,5 

1,5 

0,9 

1,0 

1,0 

1,2 

4,1 

3,1 

18,6 

0,9 

Nitritos 
µg N02/l 

15 

11 

20 

65 

60 

67 

9 

17 

4 

4 

5 

9 

8 

7 

4 

12 

7 

8 

6 

6 

6 

6 

9 

5 

3 

4 

5 

2 

101 

97 

10 

6 

o 
4 

2 

6 

9 

o 
o 
o 
3 

5 

3 

o 
o 

11 

18 

101 

o 

Amonio 
µN/l 

45 

102 

108 

2097 

164 

159 

74 

85 

34 

62 

40 

91 

68 

79 

17 

45 

o 
57 

45 

6 

17 

57 

o 
23 

45 

23 

23 

249 

4960 

3616 

23 

283 

45 

164 

74 

79 

17 

11 

40 

28 

11 

6 

6 

11 

21 7 

669 

4960 

o 



NQ Est. Río 

MASMA 

2 VALf ÑADARE 

3 MASMA 

4 VAlI - AD ARES 

5 MASMA 

6 MASMA 

7 MASMA 

8 MASMA 

9 OURO 

11 OURO 

13 MOUCIDE 

15 XUNCO 

16 COBO 

17 LANDRO 

18 LANDRO 

19 . R 

20 SOR 

-1 MERA 

23 MERA 

24 ME TAS 

25 I· H AOAS 

7 XU l31A 

28 X l3 1A 

28b BIA 

29 X 13 lA 

30 XUBIA 

33 BIA 

34 EUME 

34b EUME 

35 E ME 

36 EUME 

37 EUME 

37b EUME 

38 EUME 

39 EUME 

43 MANDEO 

44 MANDEO 

45 MANDEO 

46 DEO 

47 1ANDEO 

48 M DEO 

51 ME DO 

54 MERO 

55 1ERO 

58 BAR E 

61 1ERO 

6 MERO 

6 MER 

6-± ALI - A 

DQO (10) 
mg 02/1 

1,6 

1,6 

1,6 

2,2 

1,9 

1,6 

1,6 

1,9 

1,6 

2,9 

1,9 

1,9 

1,9 

2,6 

1,6 

1,6 

1,6 

1,3 

1,6 

1,9 

1,9 

1,6 

1,6 

1,9 

1,9 

1,9 

1,6 

1,6 

1,3 

1,6 

1,9 

1,6 

1,6 

1,3 

1,3 

1,6 

1,9 

1,3 

1,3 

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

1,3 

1,6 

1,6 

1,9 

1,9 

Ferro 
mg Fe/1 

0,02 

0,02 

0,02 

0,06 

0,04 

0,02 

0,04 

0,03 

0,04 

0,10 

0,10 

0,05 

0,18 

0,07 

0,03 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

0,03 

0,11 

0,09 

0,13 

0,10 

0,11 

0,09 

0,09 

0,06 

0,09 

0,18 

0,12 

0,04 

0,01 

0,01 

0,06 

0,08 

0,18 

0,09 

0,08 

0,07 

0,05 

0,04 

0,10 

0,05 

0,05 

0,07 

0,04 

0,09 

0,13 

430 

Fosfatos 
mgP/ 1 

12 

32 

93 

44 

15 

27 

15 

15 

125 

12 

20 

5 

199 

15 

12 

7 

5 

15 

10 

7 

3 

5 

3 

5 

3 

115 

7 

5 

5 

3 

3 

5 

12 

15 

12 

12 

10 

5 

37 

29 

P.Redox TAC 
mV mgC03Ca/1 

426 21,4 

424 63 ,8 

398 13,3 

356 77,6 

356 37,6 

328 36,8 

304 51 ,7 

256 48,5 

245 16,2 

245 19,4 

241 9,7 

242 8,9 

245 8,9 

240 11 ,7 

238 11 ,7 

240 10,1 

240 9,3 

238 15,4 

240 24,2 

237 27 ,1 

238 30,3 

233 29,1 

234 28,7 

232 28,7 

233 28,7 

229 25 ,9 

224 23 ,4 

356 2,0 

353 8,9 

342 9,7 

351 22 ,2 

302 13,3 

304 11 ,3 

305 11 ,3 

304 14,5 

292 9,3 

288 9,3 

288 14, 1 

287 29,9 

281 11 ,3 

280 12 ,9 

276 18,2 

276 36,4 

278 21,4 

282 26,3 

282 27,9 

281 33,5 

283 28 ,7 

307 27 ,1 

Acidez 
g C03Ca/ 

3,2 

1,8 

1,9 

1,5 

1,5 

0,9 

1,2 

1,1 

2,8 

3,5 

1,9 

2,1 

2,3 

2,4 

1,8 

2,2 

1,1 

2,0 

2,6 

2,9 

2,1 

3,3 

3,5 

3,2 

2,9 

2,8 

2,0 

2,8 

2,6 

2,8 

2,0 

2,2 

2,4 

1,8 

2,0 

2,1 

1,7 

1,7 

1,9 

1,9 

1,8 

2,1 

1,9 

2,2 

2,1 

2,3 

1,9 

2,4 

2,8 



Nº Est. Río 

65 VALIÑAS 

69 ANLLÓNS 

70 ANLLÓNS 

71 ANLLÓNS 

72 ANLLÓNS 

73 ANLLÓNS 

83 GRANDE 

84 GRANDE 

87 CASTRO 

88 XALLAS 

90 XALLAS 

91 XALLAS 

92 XALLAS 

92b XALLAS 

96 TAMBRE 

97 TAMBRE 

98 TAMBRE 

98b TAMBRE 

99 TAMBRE 

104 DUBRA 

105 ULLA 

106 ULLA 

107 FURELOS 

108 ULLA 

109 ULLA 

110 ULLA 

111 ULLA 

112 ULLA 

113 ULLA 

114 SAR 

116 SAR 

120 DEZA 

123 UMIA 

124 UMIA 

125 UMIA 

126 UMIA 

127 UMIA 

128 LÉREZ 

129 LÉREZ 

130 LÉREZ 

131 LÉREZ 

133 VERDUGO 

135 VERDUGO 

137 VERDUGO 

138 OITAVÉN 

MEDIA 

STD 

MÁXIMO 

MÍNIMO 

DQO (10) 
mg 02/1 

1,9 

1,9 

1,9 

1,9 

1,6 

1,9 

1,6 

1,9 

1,6 

1,6 

1,6 

1,9 

1,6 

1,6 

1,6 

1,9 

1,6 

1,6 

1,9 

1,6 

1,3 

1,6 

1,9 

1,6 

1,3 

1,3 

1,6 

1,9 

1,3 

2,2 

2,2 

1,6 

1,6 

1,3 

1,6 

1,6 

1,6 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,6 

1,3 

1,3 

1, 7 

0,3 

2,9 

1,3 

Ferro 
mgFe/1 

0,09 

0,12 

0,15 

0,19 

0,10 

0,08 

0,09 

0,09 

0,02 

0,06 

0,05 

0,10 

0,07 

0,07 

0,07 

0,09 

0,10 

0,10 

0,10 

0,06 

0,12 

0,13 

0,07 

0,12 

0,05 

0,05 

0,04 

0,04 

0,12 

0,16 

0,12 

0,05 

0,03 

0,04 

0,04 

0,04 

0,05 

0,02 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

0,05 

0,02 

0,01 

0,07 

0,04 

0,19 

0,00 
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Fosfatos 
mgP/1 

17 

15 

17 

248 

52 

54 

12 

15 

22 

7 

7 

7 

12 

7 

7 

10 

10 

10 

5 

17 

10 

17 

12 

5 

15 

15 

10 

7 

312 

214 

25 

3 

25 

12 

22 

29 

5 

5 

3 

15 

3 

7 

27 

53 

312 

3 

P. Redox TAC 
mV mgC03Ca/1 

333 29,9 

312 18,6 

291 21 ,0 

277 30,3 

260 27,9 

237 27,9 

222 18,2 

211 12,9 

214 9,3 

214 21 ,0 

210 12,9 

209 17,0 

210 17,0 

242 15 ,8 

278 27,1 

282 17,4 

271 17,4 

271 19,8 

273 30,3 

273 24,4 

271 18,6 

262 25 ,1 

266 29,5 

269 27,9 

268 26,3 

279 20,6 

267 23 ,0 

250 11 ,7 

302 10,9 

243 47,3 

241 27,5 

236 28,7 

219 10,9 

225 9,3 

227 14,9 

234 12,5 

236 12,5 

235 8,5 

310 8,9 

306 8,5 

306 9,3 

310 8,9 

312 7,3 

314 8,5 

318 7,3 

274 

46 

426 

209 

20,8 

12,3 

77,6 

2,0 

Acidez 
g C03Ca/ 

2,6 

2,0 

2,3 

3,1 

2,1 

2,0 

2,5 

2,2 

2,2 

1,7 

2,0 

2,3 

2,4 

2,7 

4,0 

2,7 

2,2 

2,8 

2,1 

2,0 

2,0 

1,9 

2,0 

7,5 

1,6 

1,9 

1,6 

1,7 

11 ,6 

3,7 

3,2 

1,4 

2,4 

2,2 

2,3 

2,6 

2,8 

2,9 

2,1 

2,4 

2,4 

2,0 

2,0 

2,0 

2,6 

2,4 

1,2 

11,6 

0,9 



N2 Est. Río % 02 Fluoru. Bromuros ICQ 

mgF/1 mgBr/1 

MASMA 107 0,03 0,02 0,15 

2 VALIÑADARES 101 0,03 0,03 0,35 

3 MASMA 112 0,03 0,03 0,15 

4 VALIÑADARES 93 0,04 0,04 0,63 

5 MASMA 115 0,04 0,03 0,36 

6 MASMA 120 0,05 0,04 0,28 

7 MASMA 106 0,04 0,04 0,36 

8 MASMA 107 0,05 0,05 0,34 

9 OURO 109 0,03 0,05 0,26 

11 OURO 103 0,03 0,06 0,82 

13 MOUCIDE 106 0,04 0,13 0,42 

15 XUNCO 105 0,03 0,08 0,36 

16 COBO 101 0,03 0,09 0,50 

17 LANDRO 101 0,03 0,69 

18 LANDRO 103 0,02 0,04 0,23 

19 SOR 110 0,02 0,04 0,15 

20 SOR 108 0,04 0,04 0,15 

21 MERA 109 0,03 0,04 0,17 

23 MERA 115 0,02 0,04 0,22 

24 MESTAS 109 0,02 0,05 0,31 

25 FORCADAS 103 0,04 0,04 0,42 

27 XUBIA 104 0,03 0,04 0,36 

28 XUBIA 105 0,05 0,04 0,41 

28b XUBIA 104 . 0,06 0,05 0,41 

29 XUBIA 101 0,00 0,39 

30 XUBIA 95 0,03 0,05 0,44 

33 XUBIA 101 0,02 0,05 0,38 

34 EUME 100 0,02 0,19 

34b EUME 101 0,05 0,03 0,14 

35 EUME 103 0,05 0,03 0,79 

36 EUME 108 0,15 0,07 0,83 

37 EUME 98 0,19 0,04 0,35 

37b EUME 107 0,09 0,04 0,30 

38 EUME 106 0,08 0,04 0,27 

39 EUME 106 0,05 0,04 0,33 

43 MANDE O 101 0,00 0,21 

44 MANDEO 97 0,02 0,03 0,41 

45 MANDE O 96 0,02 0,03 0,25 

46 MANDEO 99 0,03 0,03 0,23 

47 MANDE O 107 0,03 0,03 0,22 

48 MANDEO 110 0,02 0,04 0,20 

51 MENDO 107 0,02 0,04 0,21 

54 MERO 106 0,03 0,07 0,41 

55 MERO 107 0,02 0,06 0,28 

58 BAR CES 111 0,04 0,07 0,37 

61 MERO 107 0,09 0,07 0,39 

62 MERO 106 0,07 0,07 0,35 

63 MERO 104 0,04 0,08 0,54 

64 VALl - AS 88 0,04 0,09 0,63 
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Nº Est. Río % 02 Fluorn. Bromuros ICQ 
mgF/1 mgBr/ 1 

65 VALIÑAS 92 0,04 0,09 0,56 

69 ANLLÓNS 100 0,04 0,07 0,47 

70 ANLLÓNS 97 0,07 0,09 0,50 

71 ANLLÓNS 83 0,05 0,10 1,61 

72 ANLLÓNS 94 0,04 0,08 0,51 

73 ANLLÓNS 95 0,20 0,09 0,48 

83 GRANDE 0,07 0,07 0,33 

84 GRANDE 95 0,05 0,08 0,33 

87 CASTRO 94 0,03 0,08 0,23 

88 XALLAS 96 0,12 0,05 0,27 

90 XALLAS 96 0,05 0,05 0,25 

91 XALLAS 94 0,07 0,06 0,32 

92 XALLAS 88 0,03 0,05 0,27 

92b XALLAS 86 0,06 0,06 0,32 

96 TAMBRE 0,11 0,03 0,23 

97 TAMBRE 0,06 0,03 0,28 

98 TAMBRE 97 0,06 0,04 0,29 

98b TAMBRE 103 0,04 0,05 0,32 

99 TAMBRE 98 0,04 0,05 0,32 

104 DUBRA 97 0,03 0,02 0,24 

105 ULLA 0,05 0,03 0,28 

106 ULLA 0,02 0,02 0,32 

107 FURELOS 0,02 0,02 0,28 

108 ULLA 0,02 0,02 0,33 

109 ULLA 0,02 0,03 0,24 

110 ULLA 0,05 0,29 

111 ULLA 0,02 0,03 0,23 

112 ULLA 0,03 0,03 0,24 

113 ULLA 0,07 0,01 0,71 

114 SAR 0,03 0,06 2,70 

116 SAR 0,02 0,05 1,96 

120 DEZA 0,03 0,03 0,25 

123 UMIA 0,02 0,02 0,24 

124 UMIA 0,02 0,02 0,19 

125 UMIA 0,02 0,02 0,23 

126 UMIA 0,03 0,04 0,24 

127 UMIA 0,03 0,06 0,31 

128 LÉREZ 0,03 0,02 0,14 

129 LÉREZ 0,02 0,01 0,09 

130 LÉREZ 0,02 0,02 0,12 

131 LÉREZ 0,03 0,02 0,12 

133 VERDUGO 0,15 0,08 

135 VERDUGO 0,05 0,16 

137 VERDUGO 0,03 0,11 

138 OITAVÉN 0,04 0,02 0,11 

MEDIA 102 0,04 0,05 0,38 
STD 7 0,03 0,02 . 0,36 

MÁXIMO 120 0,20 0,13 2,70 

MÍNIMO 83 0, 00 0,01 0,08 
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APENDICEII 

Calidades de augas superficiais destinadas á producción de auga potable 

Parám tro Unidades A1 A1 Az Az A3 A3 
G I G I G I 

Temperatura ºC 22 25 22 25 22 25 

Sólidos Susp. mg/l 25 

pH 6.5-8.5 5.5-9 5.5-9 

Dureza mg CO,,Ca/1 

Conductividade mS/ cm 1000 1000 1000 

Clomros mg CI-11 200 200 200 

Sulfatos mg so4-2/ l 150 250 150 250 150 250 

Amonio mg N/ 1 0.39 0.78 1.17 1.56 3.11 

Fosfatos mg P/ l 0.17 0.31 0.31 

Bromuros mg Br/ 1 0.15 

Fluoruros mg F/ l 0.7 1.5 0.7/ 1.7 0.7/ 1.7 1 

F rro mg Fe/1 0.1 0.3 1 2 1 

Cobr mg Cu/ 1 0.02 0.05 0.05 1 

Zinc mg Zn/ l 0.5 3 1 5 1 5 

Cadmio mg Cd/ l 0.001 0.005 0.001 0.005 0.001 0.005 

1 Chumbo mg Pb/ l 0.05 0.05 0.05 

. ir tiva do 16 d xuño de 1975 relativa á calidade requirida para augas superficiais destinadas á produc- 1 
i n d au a p tabl (75/ 440/ CEE) J 

M"t d s d tratamento que permiten a transformación das augas superficiais das categoríab 

.l' 2 
A

3 
n auga potable 

Categoría A
1

. Tratamento físico simple e desinfección, por exemplo filtración rápida e desin 
f c ión. 

Categoría ~.Tratamento físico normal, tratamento químico e desinfección, por exemplo, 
pr cloración, coagulación, floculación, decantación, filtración e desinfección final (cloración final). 

Categoría A
3
.Tratamento físico e químico intensivos, afino e desinfección, por exemplo, 

cloración ata o «Break point", coagulación, floculación, decantación, filtración, afino (carbono 
activo) e desinfección (ozono, cloración final) 
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APENDICEill 

Datos fisicoquimicos de Galicia-Interior. Marzo 1993 

Código Cuenca Río Localización Fecha Temperatura C 

Estación 

EO RODIL DESEMBOCADURA 930307 6.2 

2 EO EO ANTES DO RODIL 930307 6 .2 

3 EO EO A. DE CHAO DO POUSADOIRO 930307 6 .0 

5 EO EO VILLABOA 930307 6.8 

6 EO EO A. DE A PONTENOVA, LU-741 930307 7.2 

7 EO EO DESPOIS DE A PONTENOVA 930307 8 .2 

8 EO EO S. TIRSO DE ABRES 930307 7 .7 

9 EO EO RIA DE ABRES 930307 7.7 

NAVIA NAVIA ANTES DE AS NOGAIS 930306 

2 NAVIA NAVIA LIBER, LU-723 930306 

3 NAVIA NAVIA A. DE NAVIA DE SUARNA 930306 6.5 

4 NAVIA NAVIA D . DE NAVIA DE SUARNA 930306 6.3 

74 LIMIA LIMIA CARR. OR-301 , XINZO-BANDE 930307 8.1 

75 LIMIA LIMIA 1 KM DESPOIS XINZO 930307 9.8 

76 LIMIA LIMIA PTE. ANTES DE BANDE 930307 6 .7 

77 LIMIA LIMIA PRESA DAS CONCHAS 930307 7.4 

78 LIMIA LIMIA N-540, KM 57 930307 8.0 

79 LIMIA SALAS PTE. VELLA 930307 8. 2 

80 LIMIA LIMIA N-540, KM 67 (LANTEMIL) 930307 10.9 

81 TAMEGA TAMEGA PRAIA FLUVIAL (VERÍN) 930307 9 .2 

82 TAMEGA BUBAL PTE. VILAZA 930307 7. 1 

83 TAMEGA TAMEGA ESTR. TAMAGELOS-S. CIBRAO 930307 9 .1 

12 MIÑO TAMOGA TAMOGA 930227 6.6 

16 MIÑO PARGA BEGONTE 930227 6.7 

17 MIÑO LADRA URIZ 930227 6.9 

18 MIÑO NARLA HOMBREIRO 930227 6 .6 

21B MIÑO RATO LUGO, N-VI 930303 5.6 

22B MIÑO CHAMOSO DESEMBOCADURA 930303 5.0 

24 MIÑO NE IRA DESEMBOCADURA 930303 5.6 

26 MIÑO FERREIRA DESEMBOCADURA, LU-612 930303 6 .4 

32 MIÑO ASMA DESEMBOCADURA 930303 7 .1 

35 MIÑO BUBAL DESEMBOCADURA, OS PEARES 930314 9 .3 

52 MIÑO LONIA DESEMBOCADURA 930227 8.3 

53 MIÑO BARBAIA DESEMBOCADURA 930227 9.5 

55 MIÑO BARBANTIÑO BARBANTES (Ponte) 930227 8 .0 

57 MIÑO AVIA Pte: Estr. OURENSE-VIO 930227 9 .0 

59 MIÑO ARNOIA PTE. ARNOIA 930227 7.7 

64 MIÑO TEA PTE. ESTR. TUl-SALVATERRA 930228 10.1 

66 MIÑO LO URO PTE. ESTR. TUI-PORRIÑO 930228 . 8 .7 

68 MIÑO LO URO ESTR. DE RIBADELOURO 930228 9.0 

69 MIÑO LO URO DESVIACIÓN A MOS 930228 9.8 

3 SIL BOEZA PTE. BOEZA, LE-161 930309 7 .6 

6 SIL CUA DESEMBO., VILLADEPALOS 930309 8.8 

7 SIL BURBIA DESEMBO. , VILLADEPALOS 930309 8 .0 

9 SIL SELMO DESEMBOCADURA, FRIEIRA 930309 10.4 
10 SIL CABRERA DESEMBO. PTE. DOMINGO F. 930309 9 .5 
17 SIL BIBEI PUEBLA DE TRIVES, C-536 930310 6.9 
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18 
26 

31 

2 

5 

9 

13 

19 
21 

22 

23 

25 
27 
28 

30 

31 

33 
34 

36 

50 
51 

54 

56 

58 

2 

4 

5 

8 

11 

12 

13 
14 

15 
16 

19 
20 

21 

22 

23 
24 

25 
28 

29 
o 
2 

3 

Media 
Estandar 

SIL 

SIL 

SIL 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑ 

MIÑ 

MIÑ 

MIÑ 

MIÑ 

MIÑO 

MIÑO 

IL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

IL 

IL 

IL 

IL 

IL 

IL 

IL 

NAVEA 

LOR 

CABE 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

IL 

PUEBLA DE TRNES, C-536 

DESEMBOCADURA, N-120 

DESEMBOCADURA 

PARAXES (MEIRA) 

OUTEIRO 

XUSTAS 

RABADE 

HOMBREIRO, LU-620 

LUGO, ESTR. PORTOMARÍN 

D . DEPURADORA DE LUGO 

DESPOIS DO CHAMOSO 

S. ROMAN. PTE. NOVO 

PORTOMARÍN. C-535 

MOURELLE-SEGAN, LU-611 

PRESA BELESAR 

BELESAR, DESPOIS DO ASMA 

EMB. OS PEARES 

OS PEARES, D . DO ENCORO 

DESPOIS DO SIL 

PRESA DE VELLE 

PRAIA DE OIRA 

N-120, KM 574 
PRESA DE CASTRELOS 

DESPOIS DA PRESA 

PTE. CORTEGADA 

EMBARCADEIRO ARBO 

AS NEVES 

TRANSBORDADOR DE SALVATERRA 

BALNEARIO DE CALDELAS 

PTE. VIEJO (FRONTEIRA) 

TORENO, LE-463 

ANTES DE PONFERRADA 

DESPOIS DE PONFERRADA 

D . DO MATADEIRO, DEHESAS 

DESPOIS DO CUA E BURBIA 

ENCORO DE PUMARES 

ANTES DO BARCO 

DESPOIS DO BARCO 

PRESA EMC. S. MARTIIO 

ANTES DE A RUA 

ENC. S. MARTIIO (PETIN) 

ENC. MONTEFURADO 

PRESA DE MONTEFURADO 

DESPOIS DE E. MONTEFURADO 

PRESA DE SEQUEIROS 

DESPOIS DO ENC. DE SEQUEIROS 

ANTES DE QUIROGA 

D . DE QUIROGA, S. CLORIO 

ESTR. LU-601 (PARADELA) 

PRESA DE S. ESTEBAN 

D. CENTRAL DE S. ESTEBAN 

PRESA ENC. S. PEDRO 

DESPOIS E C. S. PEDRO 

436 

930310 
930310 
930314 

930227 
930227 
930227 
930227 
930227 

930303 
930303 
930303 
930303 
930303 
930303 
930303 
930303 
930314 
930314 

930314 
930227 
930227 

930227 
930227 
930227 
930227 
930228 

930228 
930228 

930228 
930228 

930309 

930309 

930309 
930309 
930309 

930309 
930309 

930309 
930310 
930310 
930310 

930310 

930310 
930310 

930310 
930310 

930310 

930310 
930314 
930314 
930314 

930314 
930314 

5.8 
9.6 

11.0 

6 .2 

7.2 

6.9 

6.9 

4.7 
4.8 

5.5 

6.1 

9.3 
9.3 
8.1 

10.3 

9.5 

8.5 

7.9 
7.9 
8.1 

8.5 

8.8 

8.2 
8.7 
8.6 

9.1 

9.5 

8.6 

5.3 

6 .0 

7.5 
10.2 

8.3 
10.4 

7.5 

8.2 
8.6 

8.2 

9.5 

8.5 

9.0 
7.6 

8.8 

7.6 

8.0 
7.8 

8.5 

10.5 
7.6 

8.6 

7.7 

7.9 
1.5 



Código 
Estación 

1 

2 

3 

4 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

12 

16 

17 

18 

21B 

22B 

24 

26 

32 

35 

52 

53 

55 

57 

59 

64 

66 

68 

69 

3 

6 

7 

9 
10 

17 

18 

26 

31 

Con ca 

EO 

EO 

EO 

EO 

EO 

EO 

EO 

EO 

NAVIA 

NAVIA 

NAVIA 

NAVIA 

LIMIA 

LIMIA 

LIMIA 

LIMIA. 

LIMIA 

LIMIA 

LIMIA 

TAMEGA 

TAMEGA 

TAMEGA 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

pH 

6.7 

7.1 

6.9 

6.7 

6.9 

6.9 

6.8 

6.8 

7.7 

7.7 

8.0 

7.6 

6.6 

6.5 

6.5 

6.6 

6.4 

6.4 

6.4 

6.5 

6.4 

6.6 

6.9 

6.6 

6.7 

6.6 

6.8 

6.7 

7.4 

6.5 

6.5 

6.5 

7.2 

7.3 

6.7 

6.5 

6.6 

6.3 

6.5 

6.5 

6.4 

6.9 

6.9 

8.2 

9.4 

7.1 

7.0 

6.4 

7.6 

8.0 

Conduct. 
micros/cm 

68.0 

95.1 

77.9 

78.9 

78.5 

88.3 

89.2 

92.0 

185.8 

149.4 

118.3 

117.3 

71.8 

94.4 

96.8 

56.2 

43.7 

37.6 

37.6 

51.2 

39.6 

69.3 

90.9 

69.9 

82.5 

51.0 

185.2 

94.8 

140.7 

62.6 

61.1 

44.5 

296.4 

239.6 

72.5 

55.0 

73.6 

63.7 

167.6 

180.1 

80.9 

215.0 

137.1 

106.2 

134.4 

72.4 

24.6 

18.2 

131.4 

141.0 
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Cloruros 
mg Cl/l 

5.5 

4.3 

5.3 

6.2 

6.2 

8.1 

7.6 

8.1 

2.4 

2.8 

2.9 

2.9 

7.4 

8.8 

8.6 

5.2 

4.3 

3.6 

3.3 

3.2 

3.9 

4.7 

10.1 

10.9 

10.3 

7.1 

16.4 

8.6 

6.4 

7.1 

6.0 

4.6 

20.7 

22.2 

8.9 

5.4 

7.4 

8.0 

24.0 

26.1 

12.5 

4.9 

2.8 

2.1 

1.8 

1.5 

1.5 

1.8 

2.2 

7.8 

Sulfatos 
mgS04/l 

3.7 

4.5 

4,1 

4.6 

4.6 

4.9 

4.9 

5.1 

4.5 

4.6 

4.7 

4.6 

3.5 

4.6 

5.1 

3.2 

2.4 

2.5 

2.3 

4.3 

2.7 

4.6 

4.0 

3.2 

3.4 

2.5 

2.9 

3.1 

4.0 

3.7 

3.0 

2.5 

17.6 

13.6 

3.2 

2.7 

3.3 

2.4 

5.4 

5.8 

3.0 

43.0 

35.4 

5.1 

8.8 

6.8 

2.0 

l.8 

7.3 

6.6 

Silice 
mg Si02/l 

5.3 

5.0 

5.1 

5.1 

5.1 

5.6 

5.2 

5.4 

5.4 

5.0 

4.3 

4.3 

4.6 

6.1 

2.1 

4.6 

5.5 

7.8 

3.2 

4.3 

5.9 

4.4 

7.0 

6.1 

5.9 

7.0 

10.8 

3.8 

1.7 

1.6 

2.0 

7.2 

15.5 

11.9 

7.9 

6.7 

8.1 

7.0 

8.3 

7.5 

7.2 

3.4 

4.4 

4.1 

1.7 

4.2 

2.6 

3.6 

2.5 

0.8 

Calcio 
mg Ca/l 

4.4 

9.1 

5.9 

5.2 

5.3 

5.8 

5.7 

5.9 

28.4 

19.9 

14.5 

14.2 

2.2 

3.3 

3.3 

1.5 

1.1 
0.8 

1.1 

2.6 

0.7 

2.3 

4.2 

2.9 

3.8 

0.6 

6.3 

14.0 

2.1 

2.0 

10.5 

9.8 

1.6 

1.5 

2.1 

1.6 

6.7 

7.6 

2.3 

17.7 

9.4 

13.6 

17.3 

6.6 

1.2 

0.6 

18.8 

21.2 



2 

5 
9 

13 

19 

21 

22 

23 

25 

27 

28 

30 

31 

33 

34 

36 

50 

51 

54 

56 

58 

60 

61 

62 

63 

65 

67 

2 

4 

5 
8 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

29 

30 

32 

33 

Media 

Estandar 

MIÑO 

MIÑO 
MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

SIL 

IL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

7.2 

7.3 
7.8 

7.3 

7.0 

7.0 

6.7 

6.6 

7.0 

6.6 

6.6 

6.7 

6.6 

6.8 

6.9 

6.7 

7.6 

7.3 

6.9 

6.7 

6.9 

6.8 

6.7 

6.8 

6.7 

6.8 

6.7 

7.1 

9.3 

9.1 

7.4 

8.3 

9.2 

8.6 

8.8 

8.8 

7.7 

8.7 

7.9 

7.2 

7.0 

6.8 

6.9 

6.8 

6.8 

7.0 

6.9 

6.7 

6.8 

6.8 

7.1 

0.7 

187.6 

160.2 
156.4 

120.8 

104.9 

103.1 

126.6 

101.0 

132.1 

108.1 

90.6 

88.6 

90.3 

86.9 

85.9 

79.9 

107.1 

102.3 

102.8 

102.7 

97.4 

93.0 

92.1 

91.2 

94.1 

100.5 

92.6 

180.0 

188.2 

218.1 

265.2 

159.6 

154.1 

154.0 

152.0 

149.2 

152.2 

135.8 

138.9 

85.9 

87.7 

70.5 

84.2 

84.6 

83.0 

86.4 

92.S 

84.0 

89.9 

86.6 

108.0 

49.5 

438 

13.8 

10.4 
7.9 

8.9 

10.1 

12.1 

13.8 

7.9 

11.0 

7.6 

7.4 

7.6 

7.5 

7.5 

3.3 

3.8 

3.7 

4.0 

4.0 

4.6 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

6.4 

4.9 

2.1 

2.0 

3.9 

4.7 

3.5 

2.7 

2.5 

2.7 

2.7 

3.2 

2.7 

3.0 

2.3 

2.4 

2.1 

2.4 

2.4 

2.3 

2.4 

2.2 

2.1 

3.1 

2.4 

6.2 

4.7 

5.7 

4.5 
3.9 

3.8 

3.9 

4.8 

5.8 

4.3 

4.6 

4.0 

4.0 

4.1 

3.9 

3.9 

7.9 

9.6 

9.7 

9.7 

9.3 

8.1 

8.4 

8.3 

8.0 

8.2 

8.1 

7.7 

40.1 

35.5 

49.8 

so.o 
26.7 

24.7 

24.3 

25.6 

25.2 

27.7 

22.S 

23.7 

12.6 

12.3 

9.2 

11.3 

11.4 

11.0 

9.4 

10.2 

9.0 

9.9 

9.6 

9 .7 

10.3 

4.9 

4.6 
4.1 

4.4 

4.9 

1.9 

2.2 

3.4 

1.6 

2.5 

1.4 

1.7 

1.3 

5.4 

5.6 

3.8 

4.6 

4.5 

3.9 

3.9 

6.1 

4.2 

3.8 

3.8 

3.8 

4.8 

3.9 

4.4 

3.2 

2.1 

2.4 

2.4 

1.6 

2.0 

1.8 

1.9 

1.8 

1.6 

1.7 

2.2 

2.4 

2.5 

2.4 

2.9 

2.5 

2.3 

1.4 

2.9 

2.9 

2.8 

4.2 

2.3 

16.9 

14.3 
16.6 

9.4 

7.7 

5.1 

5.8 

6.0 

11.5 

6.2 

5.4 

5.2 

5.4 

7.6 

7.7 

9.3 

8.2 

8.2 

8.2 

8.0 

7.3 

7.2 

7.2 

7.1 

7.2 

6.9 

6.7 

14.0 

15.4 

18.2 

22.6 

14.7 

15.7 

15.2 

15.6 

15.2 

15.2 

13.6 

14.7 

8.2 

7.9 

6.4 

8.9 

7.6 

7.6 

11.9 

13.4 

11.6 

12.5 

12.7 

8.7 

5. 7 



Código 
Estación 

2 

3 

4 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

12 

16 

17 

18 

21B 

22B 

24 

26 

32 

35 

52 

53 

55 

57 

59 

64 

66 

68 

69 

3 

6 

7 

9 

10 

17 

18 

26 

31 

Con ca 

EO 

EO 

EO 

EO 

EO 

EO 

EO 

EO 

NAVIA 

NAVIA 

NAVIA 

NAVIA 

LIMIA 

LIMIA 

LIMIA 

LIMIA 

LIMIA 

LIMIA 

LIMIA 

TAMEGA 

TAMEGA 

TAMEGA 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

Magnesio 
mgMg/l 

1.7 

2.6 

2.1 

2.1 

2.0 

2.3 

2.3 

2.4 

4.2 

4.0 

3.2 

3.2 

1.1 

1.5 

1.7 

0.8 

0.7 

0.5 

0.5 

1.4 

0.3 

1.2 

1.8 

1.0 

1.2 

0.7 

4.3 

2.1 

4.6 

1.7 

1.2 

4,1 

3.5 

0.9 

0.8 

1.1 

0.8 

1.7 

1.9 

1.4 

7.9 

4.9 

2.1 

3.8 

2.5 

0.6 

0.4 

2.5 

4.3 

Sodio 
mgNa/l 

5.2 

4.3 

5.0 

5.6 

5.6 

6.6 

6.8 

7.0 

3.6 

4.0 

4.3 

3.8 

8.4 

10.8 

11.3 

7.3 

5.4 

5.1 

4.7 

4.8 

6.0 

9.6 

7.8 

7.6 

8.5 

6.8 

13.6 

7.5 

6.4 

6.2 

7.1 

5.6 

26.7 

22.0 

8.7 

6.5 

9.0 

8.0 

16.8 

18.2 

8.5 

8.8 

6.6 

3.4 
2.5 

3.4 
2.3 

2.1 

2.8 

9.3 

439 

Potasio 
mgK/l 

0.3 

0.6 

0.4 

0.4 

0.4 

0.5 

0.5 

0.6 

0.1. 

0.2 

0.2 

0.2 

1.1 

1.4 

1.4 

_0.9 

0.7 

0.4 

0.5 

0.5 

0.2 

0.9 

0.7 

0.9 

1.0 

0.6 

1.7 

0.6 

0.6 

0.7 

0.7 

0.4 

2.7 

3.9 

0.5 

0.5 

0.9 

0.6 

1.5 

1.6 

0.7 

1.4 

0.6 

0.2 

0.1 

o.o 
0.3 

0.3 

0.3 

1.3 

Dureza 
mgC03Ca/l 

17.9 

33.4 

23.1 

21.5 

21.6 

23.9 

23.5 

24.5 

88.1 

66.4 

49.6 

48.6 

10.2 

14.6 

15.2 

7.2 

5.4 

4.0 

4.7 

12.2 

3.1 

10.5 

17.6 

11.2 

14.5 

4.2 

44.5 

24.4_ 

53.7 

12.0 

9.9 

42.9 

38.8 

7.7 

7.1 

9.8 

7.2 

23.9 

26.7 

11 .6 

76.8 

43.4 
42.7 

58.7 

26.6 

5.3 

2.9 

57.3 

70.7 

02 dis. 
mg02/l 

14.2 

14. 1 

14.4 

14.3 

14.4 

13.2 

13.5 

13.4 

12.3 

12.1 

12.6 

12.5 

11.2 

10.0 

11.2 

11.1 

11.2 

13.2 

13.9 

13.3 

11.5 

12.2 

10.8 

13.3 

13.6 

13.3 

12.7 

12.5 

13.7 

11.6 

11.6 

Nitratos 
mgN03/l 

1.3 

1.5 

1.4 

1.7 

1.6 

2.4 

2.3 

2.5 

0.5 

0.7 

0.4 

0.4 

2.8 

4.0 

3.4 

1.7 

2.9 

0.3 

0.7 

1.0 

0.4 

1.9 

2.6 

2.1 

2.4 

1.4 

6.3 

2.3 

1.7 

1.3 

4.2 

15.3 

18.0 

5.6 

1.8 

3.0 

2.6 

3.0 

2.6 

3.3 

6.8 

3.1 

1.3 

0.3 

0.2 

0.5 

0.4 

0.3 

0.7 

4.8 



2 

5 

9 
13 

19 

21 

22 

23 

25 

27 

28 

30 

31 

33 
34 

36 

50 

51 

54 

56 

58 

60 

61 

62 

63 

65 

2 

4 

7 

5 

8 

11 

12 

13 
14 

15 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

29 

30 

32 

33 

Media 

Estandar 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 2.2 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

IL 

IL 

IL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

IL 

IL 

4.6 

3.6 

3.1 

2.3 

1.9 

2.7 

3.1 

2.4 

4.0 

2.9 

2.5 

2.4 

2.4 

1.6 

1.6 

2.2 

2.5 

2.4 

2.5 

2.4 

2.3 

2.2 

5.8 

2.1 

2.2 

2.1 

2.1 

8.0 

7.8 

8.6 

8.6 

4.7 

5.0 

5.0 

5.3 

5.0 

5.1 

4.5 

4.6 

2.6 

2.6 

2.0 

2.4 

2.4 

2.3 

2.6 

3.0 

2.6 

2.8 

2.8 

2.8 

1. 7 

9.7 

8.5 

6.7 

7.3 

8.8 

9.2 

11.2 

8.0 

7.2 

8.7 

7.4 

7.3 

7.1 

7.1 

7.2 

4.8 

5.3 

5.3 

5.5 

5.6 

6.8 

5.9 

0.6 

5.6 

5.8 

7.7 

6.1 

6.2 

6.7 

8.1 

9.4 

6.8 

5.6 

5.4 

5.9 

6.0 

6.2 

5.2 

5.7 

4. 1 

4. 2 

3.9 

4. 1 

4.2 

4. 1 

4.1 

4. 2 

3.9 

4. 3 

4.2 

6.9 

3.6 

440 

1.5 

1.3 

0.8 

0.7 

0.9 

1.0 

1.5 

0.8 

0.7 

1.1 

0.8 

0.9 

0.8 

0.8 

0.8 

0.4 

0.5 

0.5 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

27.0 

0.6 

0.6 

0.7 

0.7 

1.4 

0.8 

1.0 

1.4 

0.7 

0.6 

0.7 

0.9 

0.8 

0.8 

0.7 

0.8 

0.5 

0.5 

0.4 

0.5 

0.5 

0.5 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.7 

0.5 

60.9 

50.5 

52.2 

32.7 

27.1 º 

25.3 

27.4 

25.0 

45.3 

27.4 

23.7 

22.9 

23.5 

25.8 

38.3 

32.4 

30.7 

30.6 

30.7 

29.8 

27.7 

27.2 

26.5 

27.0 

25.9 

25 .1 

67.9 

70.7 

80.7 

91.9 

55 .9 

59.7 

58.7 

60.8 

58.7 

58.8 

52.6 

55.5 

31.1 

30.3 

24.0 

32.2 

28.8 

28.3 

40.3 

46.0 

39.7 

42.8 

43.2 

33.2 

20.4 

11.2 

10.8 

10.8 

12.2 

13.2 

13.0 

12.9 

14. 1 

12.8 

10.9 

10.9 

11 .0 

11.1 

13.3 

12.7 

1.6 

10.9 

12.2 

13.6 

9.7 

13.2 

13.6 

12.4 

12.0 

12.6 

11.6 

13.0 

14.5 

12.7 

13.3 

13.1 

12.8 

12.6 

12.5 

12.2 

11.8 

12.6 

12.1 

12.6 

12.5 

1.1 

2.4 

3.6 

3.1 

2.8 

2.4 

1.9 

2.4 

1.8 

2.2 

2.7 

2.5 

2.8 

3.6 

3.7 

1.5 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.8 

1.9 

1.7 

1.6 

2.0 

1.8 

1.1 

1.0 

4.4 

4.5 

2. 2 

0.9 

1.0 

1.1 

1.2 

1.5 

0.9 

1.6 

1.0 

1.0 

0.9 

1.1 

1.0 

1.1 

1.4 

0.7 

1.3 

1.3 

1.5 

2.6 

4.1 



Código 
Estación 

2 

3 

4 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

12 

16 

17 

18 

21B 

22B 

24 

26 

32 

35 

52 

53 

55 

57 

59 

64 

66 

68 

69 

3 

6 

7 

9 

10 

17 

18 

26 

31 

Conca 

EO 

EO 

EO 

EO 
EO 

EO 

EO 

EO 

NAVIA 

NAVIA 

NAVIA 

NAVIA 

LIMIA 

LIMIA 

LIMIA 

LIMIA 

LIMIA 

LIMIA 

LIMIA 

TAMEGA 

TAMEGA 

TAMEGA 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO, 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

Nitritos 
microg N02/l 

3.7 

O.O 

3.1 

3.7 

3.7 

4.3 

6.8 

8.1 

O.O 

4.3 

3.1 

O.O 

13.7 

36.8 

15.0 

8.7 

5.0 

5.0 

4.3 

4.3 

3.7 

20.0 

O.O 

O.O 

5.0 

O.O 

88.7 

15.0 

7.5 

3.7 

16.2 

O.O 

116.8 

85.0 

7.5 

8.1 

11.8 

4.3 

45.6 

30.6 

O.O 

35.0 

12.5 

5.6 

5.6 

10.0 

3.1 

5.6 

15.0 

45.0 

Amonio 
microg N/l 

28.4 

O.O 

O.O 

O.O 

O.O 

O.O 

O.O 

O.O 

45.4 

39.7 

90.7 

17.0 

34.0 

1099.6 

17.0 

238.1 

34.0 

34.0 

56.7 

11.3 

22.7 

158.7 

17.0 

O.O 

5.7 

O.O 

1547.4 

113.4 

102.0 

56.7 

17.0 

62.4 

935.2 

1496.4 

39.7 

O.O 

O.O 

O.O 

1388.7 

895.6 

O.O 

748.2 

39.7 

O.O 

68.0 

5.7 

O.O 

O.O 

5.7 

158.7 

441 

DQO(lO) 
mg02/l 

1.3 

1.6 

3.5 

1.9 

3.2 

1.3 

2.6 

2.2 

1.6 

1.9 

1.6 

1.9 

2.2 

2.2 

2.9 

3.2 

1.9 

1.6 

1.9 

1.3 

1.6 

1.3 

1.3 

1.3 

1.6 

1.3 

2.9 

2.2 

1.9 

1.6 

2.2 

1.0 

3.5 

2.9 

1.6 

1.9 

2.2 

1.6 

2.6 

2.2 

1.3 

2.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.9 

1.6 

1.6 

1.9 

2.2 

Hierro 
mg Fe/1 

0.02 

0.03 

0.02 

0.02 

0.02 

0.04 

0.01 

0.03 

0.00 

0.02 

0.01 

0.02 

0.05 

0.12 

0.04 

0.08 

0.02 

0.03 

0.02 

0.01 

0.02 

0.13 

0.09 

0.05 

0.05 

0.07 

0.28 

0.14 

0.09 

0.05 

0.04 

0.02 

0.08 

0.33 

0.04 

0.03 

0.04 

0.02 

0.47 

0.52 

0.02 

0.18 

0.04 

0.04 

0.03 

0.02 

0.02 

0.05 

0.02 

0.10 

Fosfatos 
microgP/1 

12.0 

20.0 

2.5 

14.7 

14.7 

31.9 

29.0 

25 .0 

7.0 

108.0 

39.0 

12.0 

12.0 

7.0 

17.0 

12.0 

59.0 

7.4 

7.4 

12.3 

7.4 

143.0 

2.5 

2.5 

78.6 

29.0 

186.7 

258.0 

25.0 

17.2 

22.1 

17.2 

115.5 

100.7 

22.1 

61.0 

79.0 

61.0 

47.0 

29.0 

44.0 

47.0 

29.0 

187.0 

Coli T. 
col/100 mi 

300 

1500 

500 

300 

700 

2500 

500 

400 

1000 

200 

200 
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MIÑO 

MIÑO 
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3.7 
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4.6 
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30.0 

37.S 

7S.O 

43 .1 

24.3 

21.8 

30.0 

22.S 

33.7 

26.8 

18.7 

11.8 

11 .8 

8.7 

13.7 

9.3 

16.8 

16.8 

12.S 

6.2 

9.3 

8.1 

14.5 

19 .1 

170.1 

130.4 

11.3 

17.0 

22.7 

192.7 

2187.9 

209.7 

130.4 

17S.7 

68.0 

73.7 

79.4 

107.7 

96.4 

96.4 

62.4 

S6.7 

8S.O 

Sl.O 

4S.4 

28.4 

39.7 

17.0 

S2.0 
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8S.O 
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S.7 

17.0 

11.3 

17.0 

1S8.7 
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426.5 
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0.06 

o.os 
0.06 
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0.03 

0.02 
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0.03 
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0.03 

0.30 

0.16 

0.18 
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Código 
Estación 

2 

3 

4 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 
83 

12 

16 

17 

18 

21B 

22B 

24 

26 
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35 

52 

53 

55 

57 

59 

64 

66 

68 

69 

3 

6 

7 
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10 
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26 
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EO 

EO 

EO 
EO 

EO 

EO 
EO 

EO 

NAVIA 

NAVIA 

NAVIA 
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LIMIA 

LIMIA 

LIMIA 

LIMIA 

' LIMIA 

LIMIA 

LIMIA 

TAMEGA 

TAMEGA 
TAMEGA 

MIÑO 

MIÑO 

MIÑO 
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SIL 
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SIL 

SIL 
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SIL 
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SIL 

Coli. F. E. Fecais 
coVlOO mi coVlOO mi 

30 <30 

<30 <30 

<30 <30 

200 700 

<30 <30 

500 200 
30 <30 

30 330 

<30 <30 

<30 <30 

<30 <30 

500 30 

<30 <30 

600 200 

500 <30 

<30 <30 

30 60 

<30 <30 

<30 <30 

30 60 

<30 <30 
30 200 

200 100 

60 <30 

250 30 

200 <30 

12000 3500 

600 100 

800 30 

<30 30 

300 400 

1000 <30 

4000 300 

46000 5500 

30 400 

400 600 

1500 500 

200 <30 

4500 2000 

18000 1000 

200 100 

24000 2000 

500 100 

<30 <30 

30 200 

30 60 

<30 <30 

<30 <30 

<30 <30 

<30 <30 
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B.H. 25 

5000 

2500 

2000 

10000 

3000 

2000 
4500 

6000 
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2000 
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2500 

12000 

4000 

19000 

5000 
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1000 
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213 
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Código Conca Acidez % 0 2 Fluoru. Bromuros ICQ 
Estación mgC03Ca/l %sat. mgF/l mgBr/ l 

1 EO 2.4 117 0.07 
2 EO 1.4 116 0.07 
3 EO 1.S 118 0.07 
s EO 1.S 118 0.06 
6 EO 1.7 119 0.06 
7 EO 1.3 112 0.07 0.11 
8 EO 1.4 113 0.06 
9 EO 1.7 112 0.11 

1 NAVIA 1.7 109 0.08 
2 NAVIA 1.2 103 0.00 0.10 
3 NAVIA 0.3 106 0.08 
4 NAVIA 0.9 104 0.06 

74 LIMIA 1.7 0.12 
7S LIMIA S.1 0.01 0.73 
76 LIMIA 4.9 0.03 0.14 
77 LIMIA 2.8 0.24 
78 LIMIA 1.7 0.08 
79 LIMIA 2.2 0.01 0.07 
80 LIMIA 2.6 0.08 

81 TAMEGA 2.9 0.04 
82 TAMEGA 3.9 0.06 
83 TAMEGA 4.9 0.01 0.32 

12 MIÑO 1.9 98 0.02 0.18 
16 MIÑO 2.0 88 0.08 0.11 
17 MIÑO 2.0 97 0.09 0.12 
18 MIÑO 2.0 97 o.os 0.13 
21B MIÑO 4.3 92 0.09 0.12 1.19 
22B MIÑO 2.0 107 0.07 0.28 
24 MIÑO 1.6 llS 0.07 0.21 
26 MIÑO 2.0 112 0.04 0.12 
32 MIÑO 2.0 107 o.os 0.03 0.17 
3S MIÑO 1.6 107 0.01 0.18 
S2 MIÑO 6.1 0.92 0.80 
S3 MIÑO 3.8 0.24 1.3S 
S5 MIÑO 2.5 o.os 0.12 
S7 MIÑO 2.0 0.01 0.09 
S9 MIÑO 2.7 o.os 0.11 
64 MIÑO 3.7 0.02 0.08 
66 MIÑO 9.1 0.03 o.os 1.36 
68 MIÑO 7.3 0.02 o.os 1.24 
69 MIÑO 3.2 0.01 0.11 

3 SIL 3.4 97 0.09 0.68 
6 SIL 1.2 122 o.os 0.20 
7 SIL 123 o.os 0.1 3 
9 SIL 124 0.08 0.14 
10 SIL 0.9 117 o.os 0.07 
17 SIL 2.0 106 0.04 0.07 
18 SIL 2.3 117 o.os 0.12 
26 SIL 1.4 103 0.04 0.09 
31 SIL 0.2 106 0.02 0.42 
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2 MIÑO 3.4 0.02 0.3S 

s MIÑO 1.9 96 0.02 0.23 

9 MIÑO 1.3 93 0.02 0. 12 

13 MIÑO 1.4 93 0.01 0.14 

19 MIÑO 1.7 103 0.03 0.14 

21 MIÑO 2.4 106 0.07 0.26 

22 MIÑO 2.6 lOS o.os 1.10 

23 MIÑO 2.3 104 0.28 

2S MIÑO 1.9 116 0.07 0.18 

27 MIÑO 2.4 107 o.os 0.02 0.22 

28 MIÑO 2.S 99 o.os 0.16 

30 MIÑO 2.0 98 o.os 0. 14 

31 MIÑO 2.7 93 0.06 0.16 

33 MIÑO 2.1 100 0.03 0.16 

34 MIÑO 1.4 117 0.02 O. l S 

36 MIÑO 1.S 108 0.03 0.12 

50 MIÑO 1.3 0.02 0.10 

Sl MIÑO 1.9 0.02 0.10 

S4 MIÑO 2.2 0.04 0.13 

56 MIÑO 2.1 0.03 .,, 0. 12 

58 MIÑO 1.7 0.07 0.14 

60 MIÑO 2.2 0.02 0.14 

61 MIÑO 2.4 0.03 O.lS 

62 MIÑO 1.8 o.os 0.13 

63 MIÑO 2.0 0.03 0.18 

65 MIÑO 1.7 0.16 0.14 

7 MIÑO 2.0 0.03 0.18 

1 IL 2.4 9S o.os 0.18 

2 SIL 106 0.05 0.63 

4 SIL 122 0.17 0.44 

5 SIL 2.2 91 0.13 1.49 

8 SIL 0.3 120 0.06 0.28 

11 SIL S.4 129 0.06 0.26 

12 SIL 2.4 109 0.06 0.20 

13 SIL 2.7 107 0.07 0.31 

14 SIL 118 0.06 0.36 

15 SIL 0.5 104 0.07 ' 0.31 

16 SIL 116 0.07 0.3S 

19 SIL 0.5 127 0.07 0.27 

20 SIL 1.8 112 0.06 0.21 

21 SIL 1.4 114 0.06 0.16 

22 SIL 2.1 llS 0.05 0.16 

23 SIL 2.1 109 o.os 0.17 

24 SIL 2.1 109 o.os 0.17 

25 SIL 1.7 106 0.04 0.20 

28 SIL 2.0 106 0.10 0.26 

29 SIL 1.1 108 0.04 0.19 

30 SIL 3.1 106 0.04 0. 19 

32 SIL 1.8 lOS 0.02 0. 13 

33 SIL 1.6 106 0.01 0.15 

Media 2.3 108 0 .06 0 .05 0.25 

Estandar 1.4 9 0 .10 0 .03 0.30 
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INTRODUCCIÓN 

Moitos tratados sobre contaminación ambiental comezan definindo a contaminación biótica 
como medida necesaria para delimita-lo seu alcance e, por conseguinte, para acouta-lo tema. 
Debater sobre o significado <leste concepto, nin é o obxecto <leste capítulo, nin parece a mellor 
forma de comezalo. Sen embargo, a pesar do superficial que resulte, vai ser moi difícil evitalo, 
aínda que só sexa para proporcionarlle ó lector as claves necesarias para interpretar e valorar no 
seu xusto significado os datos que aquí se recollen e as conclusións ás que permiten chegar. 

No capítulo precedente, revisáronse os datos dispoñibles sobre a contaminación abiótica das 
nosas augas e, por iso, pode supoñerse no lector un coñecemento máis que intuitivo, do significa
do que encerra o termo "contaminación". Sen embargo, a contaminación biótica, que, por etimoloxía, 
é a causada pola presencia ou polas consecuencias da presencia de organismos nun ambiente 
dado, difire substancialmente da abiótica, principal, aínda que non unicamente , por dous motivos. 

En primeiro lugar, porque o axente causal é un ser vivo que se encontra en permanente 
interacción co contorno, ó que se supón que contamina, seguindo o seu ciclo de vida na forma e 
dtmo que o permiten as condicións de toda índole (físicas, químicas, nutricionais, etc.) que impe
ran nese contorno. 

En segundo lugar, e derivado do anterior, porque a presencia numérica dos organismos 
e ntaminantes non depende exclusivamente da relación entre achegas contaminantes e actividade 
:mtodepuradora do medio, senón que é función <lesa relación e da capacidade de supervivencia, 
adaptación e proliferación que eses organismos teñan no medio no que son introducidos. 

É innegable que, cando de contaminantes abióticos se trata, adoitan producirse interaccións 
co ambiente que, en casos extremos, poden recordar de lonxe a que presentan os seres vivos. Non 
é infrecuente que un producto químico, por oxidación, reducción, rotura molecular, etc., dea lugar 
8 aparición de compostos derivados, non introducidos nun ambiente como contaminantes. Pero, 
en calquera caso, sempre haberá unha relación entre o producto contaminante e o derivado da 
transformación sufrida. 

Este non é o caso da contaminación biótica. Cando menos teoricamente, e dependendo do 
organismo de que se trate, cabe a posibilidade de que o número de individuos aumente como 
consecuencia da súa capacidade de adaptación ó medio, coque a súa estimación pode xerar unha 
falsa impresión acerca das condicións en que se encontra o ambiente en que se detecta. Ou pode 
diminuír como consecuencia da súa incapacidade de adaptación, co que a súa estimación volvería 
darnos unha información tan falsa coma a anterior. 

En consecuencia, e polos seus trazos particulares, vemos forzoso caer no que queriamos 
evitar ó principio: definir brevemente a natureza e significado do termo "contamina,ción biótica", 
así como da metodoloxía empregada na súa detección. A información que se presente, cobrará o 
seu xusto significado se se ten en conta o que segue. 
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NATUREZA DA CONTAMINACIÓN BIÓTICA 

É un feito certo que as augas naturais teñen un grao de pureza moi variable; tamén o é que a 
auga quimicamente pura non é favorable para o desenvolvemento ou mantemento da vida. A 
partir de aquí é fácil deducir que o termo "contaminación,, aplicado a augas, non pode referirse á 
pureza destas , senón ás variacións que se producen nela con respecto ó seu estado natural. 

Agora ben, é de supoñer que non tódalas modificacións que poden observarse en moitos 
tipos de auga poden ser cualificadas como "contaminacións", posto que a propia evolución dun 
ecosistema pasa necesariamente pola variación secuencial dos seus integrantes bióticos ata alcan
za-lo equilibrio ou ata a súa destrucción. Polo tanto, é razoable pensar que debe existir algún 
criterio que permita diferenciar uns cambios doutros. 

Por outra parte, é sabido que hai autores e organismos oficiais que distinguen entre contami
nación e polución. É probable que, en determinadas circunstancias, sexa conveniente distinguir 
entre ámbolos conceptos, e iso, a pesar de que, a primeira vista, semellante distinción poida 
parecer superflua. En calquera caso, como non nos parece que sexa este o tema básico a conside
rar, no sucesivo considerarémolos sinónimos. 

Se comezamos por defini-lo concepto de "contaminación biótica", podemos entendelo no seu 
sentido máis xenérico, como referido á presencia indebida de determinados organismos nun am
biente dado. É importante recalca-la última parte desta definición, é dicir, que a contaminación 
biótica sempre debe referirse a un medio concreto, de tal maneira que, teoricamente, organismo[ 
«indebidos,, nun ambiente concreto, moi ben poderían resultar normais noutro distinto. En realidade, 
i t é o que ocorre: a presencia de E. coli en auga potable é inadmisible; sen embargo, este 

rgani mo, non só é compoñente normal na microflora do tracto intestinal humano, senón 
hábitat particular, resulta imprescindible. 

ta d finición xustifica, por exemplo, o uso do termo "contaminado,, como contraposto :,~r 

ce t "ril,,, para de cribir un medio onde a mera presencia de calquera organismo é indesexable. C 
m mo tempo, pode querer describir aquel ambiente non estéril, no que se detectan organismos 
qu non deberían encontrarse presentes, sexa cal sexa o significado desa presencia. 

Véxase que, en ámbolos casos, a presencia dos organismos, máis que "indebida", é «indesexada" 
Esta diferencia pretende subliñar que, na definición de contaminación biótica, o termo "indebido 
non pode xera-la falsa impresión de ser obxectivable en virtude dalgunha lei biolóxica de aplica 
ción universal. Moi ó contrario, se algunha característica clara ten todo o que se refire á contami 
nación biótica, é a súa relatividade. Así, nos exemplos anteriores, o "indesexable,, do feito, debe':. 
entenderse desde o punto de vista do experimentador, ó tempo que, se é indesexable, éo moita::. 
veces, non tanto pola alteración ou destrucción do ambiente onde se produciu ou polo risco q f 

a súa presencia leva asociada, canto porque non encaixa coa finalidade que o experimentador tiñ~· 

prevista para ese "medio". Noutras palabras, non encaixa cos seus desexos. 

Segundo isto, o concepto «Contaminación", entendéndose sempre referido ó compoñentc 
biótico dun ambiente, non leva necesariamente implícito a idea de risco ou de deterioración des(. 
ambiente, posto que, estrictamente falando, se limita a describir unha modificación cualitativa ou 
cuantitativa da poboación de seres vivos presentes nel. 

Sen embargo, é o certo que "contaminación", "risco,, e «deterioración" son conceptos que 
corren parellos na linguaxe corrente, de tal maneira que, aínda que se poden entende-los dous 
últimos sen o primeiro, moi pouca preocupación suscitaría o primeiro se non estivese asociado cos 
dous últimos. É indubidable entón que, cando se define a contaminación biótica, non abonda con 
facelo en termos de presencia ou de variación numérica <lestes ou aqueles organismos, senón que 
" necesario establecer unha relación causal entre eses feitos e a perda total ou parcial, reversible 
u irrever ible , das características do ambiente en que se produce e que esa perda de propiedades 

1 ve con igo algún risco. Resulta así imprescindible, a vinculación da presencia duns organismos 
dado cun efecto deletéreo ou un risco constatable no ambiente en que se encontran. 
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Formulado así, o problema tradúcese en saber, para cada un dos ambientes que se conside
ren, en primeiro lugar, cando pode dicirse que a presencia dun organismo é «indebida", isto é, que 
organismos poden estar e cales non deben estar nun ambiente concreto. En segundo lugar, cantos 
representantes ou exemplares dese organismo teñen que encontrarse nun ambiente dado para que 
a súa presencia ou calquera variación numérica que se produza poida considerarse como signifi
cativa. En terceiro lugar, será necesario aclarar para que, para quen ou desde que punto de vista 
debe ser "significativa". 

Con respecto ó primeiro punto, resulta necesario apuntar un feito de carácter positivo: para 
poder falar de alteración ou modificación da biota dun hábitat, é imprescindible coñecela previa
mente. Desta maneira, os estudios de inventario zoolóxico, botánico ou microbiolóxico, alcanzan 
neste contexto, unha dimensión e importancia adicionais, ó ádquirir un valor engadido ó que de 
por si, xa teñen. E isto é tanto máis certo, cando se ten en conta que, como xa se dixo, a contami
nación pode deberse, non á presencia <lestes ou aqueles organismos, senón á variación cuantitati
va dalgunha das poboacións habitualmente presentes nese hábitat. Neste caso, advírtese a absolu
ta necesidade de contar coa descrición cualitativa e cuantitativa previa, primeiro para ter un punto 
de referencia, posto que, en caso contrario, é difícil cualificar de contaminación o que, ó mellor, 
non pasa de ser unha mera variación puntual que pode deberse a multitude de factores naturais. 
E segundo, porque, considerada nestes termos, a contaminación debe relativizarse de novo, tanto 
espacial coma temporalmente; isto é, valores susceptibles de ser cualificados como contaminantes 
nun hábitat, non teñen por que selo noutros distintos. 

Merece a pena insistir aquí acerca de dous aspectos adicionais. En primeiro lugar, a dificultade 
do tema. Hai que ter en conta que, ó igual que acorre con todo coñecemento adquirido mediante 
a aplicación do método científico, cando de inventaria-las poboacións biolóxicas dun hábitat se 
trata, non só non pode aspirarse a algo que non sexa unha mera aproximación á realidade, senón 
que, debido á complexidade e amplitude da tarefa, é moi improbable que se alcance a descrición 
cualitativa completa das poboacións biolóxicas . presentes. Basta pensar en razóns de tipo 
metodolóxico para que non sexa necesaria maior xustificación. 

En segundo lugar e derivado do anterior, só en contadas ocasións este tipo de traballo goza 
da aplicación do principio de interdisciplinariedade que conforma todo estudio ecolóxico, de tal 
naneira que, por se o complexo e vasto da materia obxecto de estudio non fose un factor limitante 
suficientemente forte, encontrámonos coa carencia que se deriva de efectualo só desde a perspec
tiva dun ou moi poucos ámbitos de coñecemento. En consecuencia, sería moi desexable a 
potenciación de estudios medioambientais multidisciplinarios, como remedio a esta carencia 
constatable. 

En todo caso, aínda admitindo tódalas limitacións apuntadas, é innegable que posuímos un 
grao de coñecemento de numerosos hábitats relativamente aceptable. É máis, con respecto á 
::;egunda pregunta formulada máis arriba, non é desatinado pensar na súa íntima relación co que se 
acaba de afirmar; é dicir, a modo de hipótese de traballo, podemos supoñer que dispoñemos da 
suficiente información cualitativa e cuantitativa do compoñente biótico de numerosos hábitats. 
Sendo isto así, e en virtude da definición de contaminación biótica establecida ó principio, pode
mos establecer que a aparición de novas poboacións de organismos, a súa desaparición ou a 
alteración das súas proporcións numéricas máis alá do que cabe esperar como resposta a cambios 
naturais, e no que ten de alteración do equilibrio poboacional propio do hábitat, deberían ser 
considerados como casos claros de «Contaminación biótica,,. 

Salta á vista que isto non é así. Primeiro, porque debemos descarta-las fluctuacións numéricas 
derivadas dos cambios climáticos ou microclimáticos que pode experimentar ciclicamente un hábitat 
de forma natural. E, segundo, porque hai que considera-lo fenómeno da sucesión de comunidades 
do hábitat. 

A sucesión de comunidades non é outra cousa que a substitución dunhas poboacións de 
organismos por outras ó longo do tempo. Esa substitución, como é obvio, pode ser provocada 
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tanto por causas internas do hábitat coma externas a el. As primeiras orixínanse a consecuencia da 
modificación que os propios organismos orixinan no hábitat que ocupan. As segundas, como 
r ultado d cambios físicos ou químicos, tales como cambios na drenaxe, erosión, pH, etc., que, 
tam "n por causas naturais, poden provocar ese fenómeno. En consecuencia, se tanto os cambios 
uantitativos coma os cualitativos poden ter unha orixe absolutamente natural, ¿como é posible 

diferencialos daqueles que son estrictamente contaminantes? 

A resposta á constatación <lestes problemas vén dada palas distintas propostas metodolóxicas 
de análise e avaliación da contaminación biótica. A determinación da calidade biolóxica dun 
sistema acuático, tanto no que se refire ó seu estado de eutrofía como ó seu grao de contamina
ción, pódese realizar empregando dous grupos principais de métodos. Métodos baseados na pre
sencia de organismos considerados como indicadores dun tipo dado de contaminación, e métodos 
globais, baseados no exame da totalidade ou parte das poboacións acuáticas, para as cales a 
ausencia dun certo número de organismos é tan significativa como a presencia, desenvolvemento 
ou regresión de certas especies (Pesson, 1979). 

ÍNDICES BIOLÓXICOS 

Entre os métodos especificados en segundo termo no parágrafo anterior, encóntranse o·:; 
chamados Índices Biolóxicos, que se refiren ós parámetros ou aspectos biolóxicos do medie 
a uático, os seus cambios ou variacións indican a existencia de modificacións ou alteracións no 

it medio. Estas modificacións da auga, producidas por causas naturais ou máis comunmentP 
p l h m , orixinan un cambio nas comunidades de organismos, favorecendo a certas especies e 

nd ir unstancias intolerables para outras, alterando a composición e estructura das dita;. 
t cambios biolóxicos orixinados por causas intrínsecas ou alleas ó funciona 

rural d cosi temas acuáticos poden ser considerados a nivel molecular ou fisiolóxico 
niv 1 d individuos ou de poboacións dunha determinada especie, ou a nivel de comunidade; 

r ía d Jalón e González del Tanago, 1986). 

D acordo con iso, os índices biolóxicos pódense dividir en varias categorías: bioquímicc , 
(t st de toxicidade, concentración de hemoglobina, inhibición de acetilcolinesterasa, concentrn 
ión de metabolitos non degradables), ecolóxicos (saprobios, bióticos, sinecolóxicos, etc.) e con'

parativos (cualitativos e cuantitativos). 

Entre os índices biolóxicos, os bióticos, baseados na ordenación e ponderación das especies 
de macroinve1tebrados presentes na auga segundo a súa tolerancia á contaminación orgánica, sen 
os máis amplamente empregados. Iso é así, entre outras razóns porque os invertebrados son 
fáciles de tomar como mostra, polo menos con respecto á súa medida cualitativa ou abundancia 
relativa. Ademais, disponse de boas claves de identificación para moitas ardes e de ampla informa.-· 
ción con respecto á súa tolerancia á polución, aínda que unha das principais desvantaxes de 
moitos deles é a súa marcada variabilidade estacional e rexional (ver, Zamora Muñoz e col., 1995J. 
O máis utilizado na Península Ibérica é o índice BMWP', que corresponde a unha versión modifi
cada e adaptada ó ámbito peninsular do índice BMWP Británico (Alba Tercedor e Sánchez Ortega, 
1988). 

Normalmente, os índices bióticos empréganse como complementarios dos especificados nas 
diferentes normativas para cualificar un determinado tipo de auga, e serven para estima-la calidade 
ou e tado do medio acuático dunha forma continua no tempo e integrada en relación cos nume
ro os parámetros que afectan á presencia e abundancia dos distintos organismos acuáticos (García 
d Jalón González del Tanago, 1986). Esta metodoloxía de traballo baséase, como pode deducir

d todo o expo to, en analiza-lo efecto que a contaminación, sen distinguir entre biótica ou 
a iótica, t n obre determinadas poboacións de organismos que, en ocasións poden constituír eles 
m mo unha contaminación biótica. 
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Isto, non só pode ocorrer con organismos macroscópicos, senón tamén con organismos mi
croscópicos, como as bacterias. Así, por exemplo, os sulfatos poden ser reducidos a sulfhídrico 
polas bacterias sulfato-reductoras cando se encontran en gran cantidade nas augas subterráneas, o 
que pode dar lugar a unha auga pobre para destinala ó consumo público. En augas superficiais, 
microorganismos pertencentes ós xéneros Tbiobacillus e Beggiatoa interveñen nas reaccións de 
oxidación-reducción do xofre e compostos xofrados procedentes fundamentalmente da atmosfera 
e das augas residuais, dando lugar á formación de compostos indesexables, capaces de altera-la 
auga dos depósitos de almacenamento e das redes de distribución, producindo olores e gustos 
desagradables. O desenvolvemento masivo de certas especie~ de cianobacterias pe1tencentes ós 
xéneros Anabaena, Oscillatoria, Microcystis, Lyngbya, Gleotrichia e Anacystis pode presentar 
problemas para o tratamento das augas, debido a unha colmatación dos filtros e ó desenvolvemento 
de olores e sabores desagradables. 

INDICADORES DE CONTAMINACIÓN 

Os índices biolóxicos utilízanse fundamentalmente para avalia-lo grao de contaminación dunha 
auga superficial, pero non é posible aplicalos para avalia-la contaminación biótica dunha auga 
potable, para clasifica-la auga de acordo coas diferentes normativas, ou para avalia-la contamina
ción biótica procedente dos residuos fecais. 

A contaminación biótica procedente dos residuos orgánicos de orixe animal constitúe o 
compoñente máis importante, cando menos desde o punto de vista sanitario. Esta pode alcanza-las 
augas naturais procedentes das augas residuais de orixe doméstica ou industrial e das augas de 
escorrentía, e a través delas, chega a gran maioría de microorganismos patóxenos responsables de 
enfermidades transmitidas pola auga. 

As augas residuais caracterízanse por presentar unha flora típica similar, independentemente 
da súa orixe. Na táboa 1 pode verse un exemplo da composición bacteriana das augas brutas de 
res tipos de augas residuais (urbanas, hospitalarias e de matadoiro). Tódalas augas de orixe 
doméstica teñen arredor de 107 bacterias/ ml, a maioría das cales son bacterias fecais. É dicir, 
~=-nterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae ou Citrobacter 
freundii (todos pertencentes ó grupo de coliformes), estreptococos fecais como Enterococcus 
/aecalis ou E. faecium, ou Clostridium sulfito-reductores, como Clostridium perfringens. 

TÁBOA 1 

Características microbiolóxicas das augas residuais brutas 

Parámetro bacterioló:xico augas residuais augas residuais augas residuais 
urbanas hospitalarias de matadoiro 

Bacterias totais/ml 

Bacterias heterotrofas a 20ºC 1,2xl07 1,3xl07 1,5xl07 

Bacterias heterotrofas a 37ºC 5xl06 1,0xl07 1,lxl07 

Indicadores/mi 

Enterobacterias· totais 3x106 3x106 4x106 

Colif ormes totais 3x106 3x106 4x106 

Colif ormes f ecais lx106 1,5x106 2xl06 

Estreptococos f ecais lx104 5x104 10xl04 

Clostridium sulfito-reductores 0,5x104 0,5xl04 0,6xl04 

Adaptada de Leclerc e Mossel, 1989. 
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Non obstante, os microorganismos máis importantes desde o punto de vista epidemiolóxico 
son os microorganismos patóxenos ou potencialmente patóxenos. Nas augas residuais poden 

ncontrarse unha gran variedade <lestes organismos (Táboa 2): bacterias de orixe entérica como 
Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, etc.; bacterias de orixe cutáneo-mucosa, como os 
estafilococos e Pseudomonas aeruginosa; enterovirus e outros virus, como virus Echo, virus 
Coxsackie, virus da hepatite, virus de Norwalk, etc.; protozoos, como as amebas, giardias, helmintos 
parásitos, etc.; e levaduras, como Gandida albicans. Todos estes constitúen os axentes bióticos 
máis importantes que forman parte da contaminación biótica e que son os que irnos tratar neste 
capítulo. 

T ÁBOA 2 

Axentes patóxenos que poden estar presentes na auga residual urbana 

Bacterias Fungos Virus Parásitos intestinais 

1 Aeromonas hydrophila Gandida albicans Adenovirus Acanthamoeba spp. 
Bacillus anthracis Virus Coxsackie Ancylostoma duodena/e l 
Brucella spp. Virus ECHO Ascaris lumbricoides ~ ¡ 
Campylobacter spp. Enterovirus Cryptosporidia spp. ¡ 
Clostridium spp. Nuevos enterovirus Diphyllobothrium latum 

¡ 

Escherichia coli enteropatóxeno Parvovirus Entamoeba histolytica 
Erysipelothrix rhusiopathiae Poliovirus Giardia lamblia 
Klebsiella spp. Reovirus Naegleria spp. 
Lepto ;pira icterohaemorrhagiae Rota virus Necator americanus 
Li teria monocytogenes Virus Norwalk Schistosoma mansoni 
My ba terium paratuberculosis Taenia spp. 
My bact rium tuberculosis Trichuris trichuria 
P. udomona aeruginosa 
almonella paratyphi 
almonella typhi 
higella spp. 
taphylococcus aureus 

Vibrio cholerae 
Yersinia enterocolytica 
Yersinia pestis 

'-~ 

Adaptada de Jones e Watkins, 1985. 

Virtualmente, pódese dicir que calquera ecosistema acuático é susceptible de conter alg1in 
tipo de microorganismo patóxeno, aínda que o mero feito de bañarse nel ou consumi-la súa au~a 
non conduce de forma automática á adquisición dunha enfermidade. Para que a presencia (1e 

microorganismos patóxenos na auga poida traducirse nun risco efectivo para a saúde pública, 
deben reunirse as catro condicións seguintes: o xerme patóxeno excretado debe penetrar na auga 
nunha <lose suficiente, ou ben multiplicarse ata constituír unha <lose infectante; a <lose infectante 
debe penetrar· no hóspede humano; o hóspede queda infectado e a infección causa a enfermidade 
ou retransmítea (OMS, 1990). 

Se non se dá a última circunstancia, as tres primeiras non supoñen máis que riscos potenciais 
para a saúde. En todo caso, un feito certo é que a maior concentración de axentes patóxenos na 
auga, maior é a probabilidade de que un risco sanitario potencial se transforme en efectivo. Así, en 
numero o episodios de enfermidades transmitidas a través da auga, demostrouse que as augas 
r pon able (recreativas ou de consumo) superaban, a miúdo, os límites de microorganismos 
e tablecido como máximos. Mesmo en países altamente desenvolvidos, como Estados Unidos, 

nd a tecnoloxía do tratamento de auga está máis avanzada e extendida ca noutros países menos 
d nvolvido é común a aparición de enfermidades transmitidas pola auga. Lippy e Waltrip, por 
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exemplo, estimaron que entre 1946 e 1980 se produciron en Estados Unidos uns 1.300 xermolos 
de enfermidades transmitidas pola auga, que implicaron a máis de 350.000 casos de infeccións 
(Laws, 1993). 

En virtude do exposto, enténdese a necesidade de establecer sistemas de control que permi
tan, na medida do posible, asegura-la ausencia dunha concentración perigosa de contaminantes 
bióticos, fundamentalmente microorganismos patóxenos ou potencialmente patóxenos. Dado que 
non é posible a implantación de.análises rutinarias baseadas na detección <lestes microorganismos 
(Laws, 1993), os sistemas de control baséanse na detección de determinados organismos ou gru
pos de organismos denominados indicadores de contaminación fecal, a súa presencia na auga é 
indicativa de contaminación fecal, e, polo tanto, da posible presencia de patóxenos. 

Para que un organismo ou grupo de microorganismos sexa considerado como indicador de 
contaminación fecal, debe reunir unha serie de características epidemiolóxicas, ecolóxicas , 
bacteriolóxicas, taxonómicas e metodolóxicas (Leclerc e Mossel, 1989). Posto que non existe un 
indicador universal, que reúna todas estas características, ó longo dos anos fóronse propoñendo 
diferentes grupos de microorganismos como indicadores de contaminación cunha serie de vantaxes 
e inconvenientes. 

Os indicadores de contaminación fecal que máis amplamente se empregaron e seguen 
empregándose para levar a cabo o control da salubridade bacteriolóxica, son os coliformes. Estes 
organismos, de acordo co «Standard Methods,, (A.P.R.A., 1992), consisten en varios xéneros de 
bacterias pertencentes á familia Enterobacteriaceae, que se definen de acordo coa técnica empregada 
para a súa numeración; se se utiliza a técnica de fermentación, defínense como bacilos aerobios ou 
anaerobios facultativos, gram-negativos, non esporulados, que fermentan a lactosa con formación 
de ácido e gas en 48 horas a 35ºC; ou que forman colonias vermellas con brillo metálico en 24 
horas a 35ºC en medios tipo Endo con lactosa, cando se emprega a técnica de filtración sobre 
membrana. 

Entre o grupo de coliformes cabe distinguir entre coliformes totais, coliformes fecais e 
Escherichia coli. Os dous primeiros son os que máis amplamente se empregaron para o control 
bacteriolóxico da auga. Sen embargo, a presencia de coliformes totais en augas non significa 
necesariamente que esta presente unha contaminación de orixe fecal, porque este grupo inclúe 
especies que poden ter unha orixe non fecal e que poden sobrevivir durante longo tempo fóra do 
seu hábitat natural. Polo tanto, a súa presencia en augas non ten porque ser sorprendente, se ben, 
segundo Lamka e col. (1980), indican unha contaminación por augas de escorrentía procedentes 
da chuvia. 

Os coliformes f ecais (organismos coas mesmas propiedades que os coliformes totais pero a 
44,SºC) son considerados como indicadores máis específicos de contaminación fecal e a súa pre
sencia é interpretada como un signo de polución recente , porque non poden sobrevivir longo 
tempo fóra do seu hábitat normal (o intestino do home e dos animais de sangue quente) e , polo 
tanto, máis perigosa desde o punto de vista sanitario (Sandhu e col., 1979). Moitos autores están 
máis a favor do emprego específico de E. coli que dos coliformes fecais, entre outras razóns, 
porque algúns dos seus membros, como Klebsiella pneumoniae, poden ter unha orixe non fecal 
ou porque baixo determinadas circunstancias poden multiplicarse no medio ambiente (Knittel, 
1975). 

Independentemente das diferencias que existen entre os coliformes, criticouse o seu uso 
porque se illaron patóxenos e virus entéricos) a partir de a u gas naturais cualificadas como seguras 
polo seu baixo contido en coliformes fecais (Berg e Metcalf, 1978), porque estes morreri rapidamente, 
en especial en auga de mar, porque non son bos indicadores de bacterias autóctonas dos estuarios, 
tales como vibrios patóxenos (Goyal, 1983), etc. Por iso, numerosos investigadores recomendan o 
emprego adicional doutros grupos bacterianos, como os estreptococos fecais ou Clostridium sulfito
reductores , para investiga-la presencia de contaminación fecal da ª1:1ga. 
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Os streptococos fecais, cocos gram-positivos, normalmente en forma de cadeas e catalasa 
negativos que posúen o antíxeno D de Lancefield, son considerados como indicadores de elección 
por varia razóns. Algúns deles, os enterococos, sobreviven durante máis tempo cós coliformes 
nos ambi nt s acuáticos (augas continentais ou mariñas), son tamén altamente resistentes ós axentes 
desinfectantes, características comparables ás dalgúns virus, o que os converte en bos indicadores 
de contaminación viral (Cabelli e col., 1983; Fattal e col., 1983; Pettibone e col., 1987). Segundo 
Zmirou e col. (1987), estes indicadores son os máis adecuados para predici-la aparición de trastor
nos gastrointestinais asociados ó consumo de auga subterránea contaminada. Pero non só se 
consideran bos indicadores de contaminación viral, senón tamén da presencia de bacterias. Así, 
Martínez Manzanares e col. (1992; 1993) observaron que a concentración de estreptococos fecais 
en augas de cultivo de moluscos estaba relacionada significativamente coa presencia de patóxenos 
nos moluscos cultivados nelas. 

O uso de Clostridium sulfito-reductores como bacterias indicadoras de contaminación fecal 
xorde como consecuencia das limitacións coñecidas que tanto coliformes como estreptococos 
fecais teñen en distintos ambientes e, aínda que non é un indicador que se empregue en tódolos 
traballos de investigación, a súa determinación, á parte de abrigada nas análises de potabilidade 
da auga, demostrou ser moi valiosa tanto neste tipo de ambientes coma en correntes de auga 
up rficiais (Fujioka e Shizumura, 1985; Sorensen e col., 1989). Debido á súa supervivencia, con-

u ncia da súa capacidade esporoxénica, considérase que os Clostridium sulfito-reductores son 
m llores indicadores da presencia de enterovirus e virus patóxenos que os grupos coliform s 
f cais e estreptococos fecais (Cabelli, 1982; Fattal e col., 1983; Madden e col. , 1986; Fujioka e col., 
1 6; Hirata col. , 1991). 

R nt m nt , Martínez Manazanares e col., (1992; 1993) chegaron á conclusión de que a 
poras de Clostridium sulfito-reductores en augas estaba relacionada coa pre

rt patóx nos nos moluscos procedentes destas augas. Por outra parte, Payment e 
r n 0993) indicaron que C. perfringens pode ser empregado como indicador para asegura-la 
alidad virolóxica e parasitolóxica das augas tratadas destinadas ó consumo público, ó establecer 

unha orrelación estatisticamente significativa entre os recontos de C. per:fringens e de virus entéricos 
quistes de Giardia e Crystosporidium, o que confirma a utilización de C. perfringens como un 

indicador adecuado de polución fecal en augas superficiais, tratadas e mariñas (litorais e profu,_1-
da ). 

Por outra parte, as bacterias heterotrofas, aínda que non son indicadoras de contaminación 
fecal, si nos dan unha idea das características xerais nas que se pode encontra-la auga. Segundo 
LeChevalier e col. (1980), poden ser indicadores da presencia de patóxenos oportunistas, da calidade 
natural da auga e poden interferir na detección de coliformes debido a fenómenos de antagonis
mo. Nos sistemas de distribución de auga potable, a súa elevada presencia pode indicar fallos nos 
si temas de tratamento ou posibles contaminacións externas ó longo dalgún punto da rede. Neste 
sentido, Payment e col. 0993) acharan unha relación entre a concentración de bacterias heterotrofas 
e a aparición de trastornos gastrointestinais na poboación. Por outra parte, Takata e col. (1992), 
acharan que a súa concentración en augas superficiais, está correlacionada significativamente cos 
niveis de sólidos en suspensión, demanda química de osíxeno e carbono orgánico total. Segundo 
Leclerc e Mos el (1989) , en augas subterráneas, cando aumenta bruscamente o seu contido, en 
particular despois dun período chuvioso, pódese concluír que este ecosistema está mal protexido 
e que se contamina debido a unha infiltración das augas superficiais. 

O indicadore descritos ata o momento, que son os recoñecidos oficialmente, son obxecto 
d periódica críti as, algunhas xustificadas, en canto á súa capacidade para cumpri-las condicións 
id ais dun bo indicador de contaminación. Moitas das inf eccións hídricas que se producen con 
fr cuencia t ñen nunha elevada proporción, máis unha orixe vírica ca bacteriana. Os indicadores 
mái amplam nte utilizados on na súa totalidade bacterias, polo que non é anormal que se 
m nif t n c mo pouco apta para indicar presencia ou ausencia de virus, principalmente debido 
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á súa maior resistencia ou supervivencia nos ecosistemas acuáticos. Por esta e outras razóns 
propóñense de forma regular novos indicadores para substituír ós primeiros. 

Entre estes, os bacteriofagos (colifagos somáticos, bacteriofagos F-específicos e fagos de bac
terias anaerobias, en particular, Bacteroides Jragilis) son considerados na actualidade por moitos 
investigadores como organismos dos cales a súa determinación é necesaria para levar a cabo un 
adecuado control da salubridade bacteriolóxica e virolóxica da auga (Havelaar e col. , 1991) . E, iso, 
debido a que presentan unha resistencia ós procesos de tratamento da auga para consumo similar 
e, mesmo, superior ós virus humanos, en contraposicion ós coliformes. Tamén poden ser utiliza
dos como modelos de supervivencia de virus animais nas augas subterráneas; debido á súa similitude 
cos virus en canto a tamaño, punto isoeléctrico, etc., os fagos poden ser bos indicadores do 
transporte de virus a través do solo. Por outra parte, os bacteriofagos tamén son bos indicadores 
para controla-la eliminación de virus nos tanques de depuración e doutros sistemas de depuración 
de moluscos, pois a retención ou eliminación de fagos polos moluscos é similar á determinada 
para algúns virus humanos, en contraposición ós coliformes fecais ou E. coli, que teñen unha taxa 
de retención sensiblemente menor. 

En virtude do exposto, os datos sobre contaminación biótica que se recollen neste capítulo 
refírense fundamentalmente, por non dicir exclusivamente, ós estudios dispoñibles sobre as 
condicións de salubridade microbiolóxica de diferentes tipos de auga da Comunidade Autónoma 
de Galicia. É dicir, augas continentais (augas subterráneas, superficiais e potables) e augas litorais. 
Todo iso, independentemente da metodoloxía empregada para demostra-la presencia desta conta
minación, polo que os datos derivados de diferentes estudios non teñen porque ser directamente 
comparables, aínda que si proporcionan unha visión xeral do estado de contaminación microbiolóxica 
das nosas augas. 

Queremos deixar constancia tamén de que a información que se proporciona non correspon
de a toda a existente sobre o tema. Sabemos que existen máis datos en diferentes instancias 
(laboratorios das Delegacións Provinciais de Sanidade, laboratorios municipais , informes técnicos 
de divulgación restrinxida, laboratorios privados, etc.) que, por non estar divulgados, non é posi
ble acceder a eles. 

AUGAS CONTINENTAIS 

AUGAS SUPERFICIAIS 

Le:xislación 

As augas superficiais consideradas como tales, non constitúen ningunha categoría diferencia
da que se contemple especificamente nos textos legais. Só na medida que poidan ser utilizadas 
para baño en praias fluviais, encoros, etc. ou para a producción de auga potable destinada ó 
consumo humano, deben cumprir determinados requisitos de calidade bacteriolóxica. As primeiras 
deben ser conformes co disposto no Real Decreto 734/ 1988, do 1 de xullo (BOE do 13 de xullo, 
corrección de erros en BOE do 16 de xullo), polo que se establecen normas de calidade das augas 
de baño, o cal adapta a nosa lexislación ó establecido na Directiva 76/ 160/ CEE relativa á calidade 
das augas de baño. 

Pola súa parte, ás segundas deben cumpri-las especificacións descritas na Orde do 11 de maio 
de 1988 (BOE do 24 de maio), que incorpora á nosa lexislación os valores de referencia estableci
dos na Directiva 75/ 440/ CEE, relativa á calidade requirida para as augas superficiáis destinadas á 
producción de auga potable. Os parámetros a determinar en cada tipo de auga e os valores 
aceptados para cada un resúmense na Táboa 3. 
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TÁBOA 3 

Niveis máximos de diversos parámetros microbiolóxicos establecidos na lexislación vixente 
para augas superficiais destinadas á producción de auga potable e baño 

Augas superficiais destinadas á Augas de baño 
producción de auga potable 

Tipo Al TipoA2 TipoA3 G 1 

Coliformes totais a 37ºC/ 100 ml (50) (50.000) 

Coliformes totais/ 100 ml 500 10.000 

Coliformes fecais/ 100 ml (20) (2 .000) (20.000) 100 2.000 

Estreptococos fecais/ 100 ml (20) (1.000) (10.000) 100* -* 

Salmonelas Ausencia en Ausencia en 
5.000 ml 1.000 ml -

Salmonelas/ 11 - * O* 

* 

1 ¡ 
1 Enterovirus PFU/ 1 O ml - O* j 

As cifras entre parénteses tomaranse como valores indicativos desexables con carácter provisional 

• A pres ncia desre ímbolo indica que debe efectuarse a aná lise do correspondente parámetro, cando as inspeccións realizadas n,• 
zona de baño r v len a posible presencia do parámetro ou dunha deterioración da calidade das augas . 

A Táboa 3 amosa que, atendendo ás propiedades microbiolóxicas, é posible distinguir tres 
tipo d auga superficial destinada á producción de auga potable. A importancia desta clasificación 
radi a no dit rent tratamento potabilizador que debe seguirse, para a obtención de auga apta 

nsumida. Conv ,. n insistir en que a cualificación do curso de auga se basea nos resulta
, nas análises dun número determinado de mostras tomadas conforme ó padrón de 

m tr x p cificado na norma legal (Táboa 4). En consecuencia, os datos que se van amosar, 
aínda qu pod n ser indicativos ou orientadores, deben ser analizados tendo en conta que non 
t ñ n por qu ser obtidos de acordo co dito padrón de mostraxe. 

TÁBOA 4 

Frecuencia mínima anual de mostraxes e análises de augas superficiais destinadas á producción de auga potable 

Poboación Tipo Al* Tipo A2* 

(habitantes) CT e CF** SF e SAL** CTeCF SF e SAL 

< 10.000 *** *** *** *** 

10. 000-30. 000 1 *** 1 *** 

30.000-100.000 1 *** 2 1 

> 100.000 2 *** 4 1 

• Calidade das augas superficiais segundo o artigo 3º desta Orde. 

** CT, colifo rmes totais; CF, coliformes fecais; SF, estreptococos fecais; SAL, Salmonela. 

••• Frecuencia discreccional : Polo menos unha mostraxe anual. 

Tipo A3* ~J 

CTeCF SF e SAL 
¡ 
1 

1 *** 

1 1 

2 1 

4 1 

Neste ámbito , cabe distinguir dúas fontes de datos primordiais. En primeiro lugar, os proce
d nt s d organismo públicos. É o caso das Consellerías de Sanidade e de Ordenación do Terri
t río e Obra Públicas ou Universidade, que se encontran bastante elaborados e que serán os que 
om ntemos n st capítulo. As Confederacións Hidrográficas , serían outros organismos públicos 

qu pod rían dispoñer de datos relevantes en canto a propiedades bacteriolóxicas das augas 
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superficiais. Sen embargo, non puidemos acceder a estes datos e, por conseguinte, non os teremos 

en conta. 

En segundo lugar, no que a organismos privados se refire, tódalas empresas concesionarias da 
subministración de auga potable ás poboacións, están abrigadas a levar un rexistro das análises 
efectuadas no punto de captación. Supoñendo que a metodoloxía empregada por todas elas fose 
uniforme, serían sen dúbida, as mellares fontes de información no que a este tipo de augas fai 
referencia. Sen embargo, o número de empresas implicadas e a falta de elaboración dos datos , 
xunto coa presumible heteroxeneidade metodolóxica, moveunos a descarta-la súa inclusión nesta 
recompilación. 

En canto á exposición dos datos dispoñibles, optamos por diferenciar entre estudios de auga 
superficial en xeral, augas superficiais destinadas á producción de auga potable, praias fluviais e 
Jugas potables de consumo público. 

Contaminación bacteriolóxica en augas superficiais de Galicia 

Revisión dos datos dispoñibles 

Os primeiros datos remóntanse ó ano 1976 e foron obtidos en dous puntos dos ríos Sar e 
Sarela (inmediatamente antes da confluencia), e outro despois da confluencia de ambos e despois 
do seu paso por Santiago. Os resultados demostraron a presencia de elevadas concentracións de 
coliformes totais (entre 104 e 105 UFC/ 100 ml), a pesar de que as augas residuais de Santiago se 
someteran a un proceso de depuración (Sandino Carreña, 1976; Bermejo Martínez e col., 1981). 

No ano 1978, un estudio anual do río Lagares levado a cabo por Álvarez Seoane (1980) en 17 
puntos de mostraxe demostrou que os niveis de bacterias heterotrofas a 37ºC aumentaban despois 
do vertido de residuos urbanos ó seu leito, chegando a alcanzar concentracións de ata 106 UFC/ ml 
ó final do mesmo. 

Entre os meses de marzo e decembro do ano 1983 investigouse a presencia de coliformes 
rotais, E. coli, estreptococos fecais e Clostridium sulfito-reductores en 5 puntos distribuídos ó 
longo do leito do río Lengüelle (desde o nacemento ata a súa desembocadura no Tambre). Os 
resultados amosaron un aumento da contaminación fecal despois do período de verán e, a pesar 
da práctica ausencia de Clostridium sulfito-reductores, os niveis de coliformes totais ou estreptococos 
fecais impedían a utilización directa da auga <leste río para o consumo. Requiriríase un tratamento 
de tipo A2 na maioría dos casos para destinala a este fin (Villar Pérez, 1984; Villar Pérez e col., 
1984). 

Entre os anos 1983 e 1984 realizáronse dous estudios que incluíron o reconto de coliformes 
'.otais en diversos puntos do río Sar despois do seu paso pola cidade de Santiago. Os resultados 
demostraron que, en comparación cos datos obtidos por Sandino Carreña (1976), se produciu un 
descenso do nivel de contaminación antes da depuradora de augas residuais (debido á canaliza
ción das a u gas residuais), mentres que se produciu un aumento nas a u gas despois do vertido da 
depuradora (debido á ineficacia desta). A presencia de altos niveis <lestes microorganismos, aínda 
que descende progresivamente, mantense ó longo do leito e, mesmo, aumenta ó final. Da mesma 
forma, tamén se observaron que os niveis de coliformes foron superiores na época de verán (Pérez 
Escudero, 1983; Freiría Gándara, 1984; Álvarez Devesa e col., 1984a; 1984b). 

Por outra parte, as análises realizadas con mostras de auga obtidas, aparentemente, dunha 
única mostraxe, nos tramos finais de diversos ríos que desembocan nas rías de Ferrol, A Coruña, 
Arousa, Pontevedra e Vigo, deron como resultado a presencia de elevadas concentracións de 
coliformes totais e coliformes fecais, na maior parte deles (Anónimo, 1987a). 

No ano 1988 levouse a cabo un traballo que incluíu a determinación de coliformes e bacterias 
heterotrofas ó longo do curso dos ríos Ulla, Sar e Umia (Anónimo 1989a; Álvarez e col. , 1989). Os 
resultados obtidos no río Ulla indicaron que, en xeral, se produciu un aumento <lestes 
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microorgani mos nos períodos de primavera e verán, e que os niveis de contaminación, aínda que 
r lativament altos ó longo de todo o leito, foron superiores nos tramos inicial e final. Estes niveis 
rano suficientemente elevados como para limita-las actividades recreativas, e impoñe-la necesidade 

d tratamentos de tipo A2 ó A3 para o abastecemento de auga potable. Iso débese ó vertido de 
r iduos urbanos, agrícolas e industriais sen depurar. Entre os vertidos urbanos , os que máis 
contribuían ó mantemento desta contaminacíón eran os de Monterroso, Ponte-Ulla e Cesures. 
Entre os industriais, cabe destaca-la alta carga bacteriana das fábricas de Picusa, Finsa e a Conserveira 
R fojo. 

A importancia de vertidos urbanos (Cuntis, Caldas e Barrantes) e industriais (Conserveiras, 
centrais leiteiras e piscifactorías) tamén se puxo de manifesto para a maior parte da cunea do río 
Umia, en especial nos tramos medio e final. Neste caso, os niveis de coliformes esixían que a auga 
tivese que ser sometida a tratamentos de tipo A2 ou A3 para destinala á producción de auga 
potable, ó tempo que supoñían unha restricción importante para os usos recreativos e a rega. 

No río Sar, a situación que se deriva da análise dos datos é aínda moito máis crítica, o que por 
outra pa11e confirma resultados de estudios anteriores. É dicir, detectáronse elevados niveis de 
coliformes e bacterias heterotrofas ó longo de todo o curso, de forma que se pode concluír que o 
rí non é apto para baño e, nalgúns tramos, especialmente entre Santiago e Bertamiráns e despois 
d Padrón, non apto para rega e abastecemento de auga potable. Neste caso, os vertidos respon-
sabl on, case en exclusiva, de orixe urbana (Santiago, Bertamiráns e Padrón). 

No mesmo ano 1988, Graña Lomba (1988) presentou un estudio do río Miño levado a cabo 
r collidas trimestralmente en 1 O puntos de mostraxe localizados ó longo da cunea. 
indicaron que os maiores niveis de contaminación se dan nas épocas de primavera 

punto localizado despois do paso do río pola cidade de Ourense é o que presenta 
ntaminación fe cal máis elevado, xunto co punto 1 O (próximo á desembocadura). En 

dicirs que, na maioría dos puntos, a auga podería cualificarse como de tipo A2. 

O traballo publicado por Antelo e col. (1990) a partir de tres mostraxes (agosto e outubro de 
1989) n 5 puntos do río Xallas e un do Beba (afluente do primeiro) , sinala que os recontos de 
oliformes totais, coliformes fecais, bacterias heterotrofas a 22ºC e bacterias heterotrofas a 37°C 

foron r lativamente baixos, sendo as a u gas, na práctica totalidade dos puntos, de tipo Al. Polo 
ontrario, a información obtida por Cores Riveiro (1991) a partir de seis puntos de mostraxe do río 

Barbaña (Ourense), levou á conclusión de que este río se encontra altamente contaminado, con 
valores de coliformes totais e fecais de arredor de 104 ou 105 UFC/ 100 ml. 

Por último, a finais de 1992, a Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas da 
Xunta de Galicia (Anónimo, 1992a) publicou un informe sobre os niveis microbiolóxicos (coliformes 
totais, fecais e bacterias heterotrofas a 37ºC e a 22ºC) de diferentes ríos que verten as súas augas 
na rías de Viveiro, O Barqueiro, Ares-Betanzos, Cedeira, Ortigueira, A Coruña, Arousa, Pontevedra 
e Vigo. Na Táboa 5 poden observarse de forma resumida os principais ríos estudiados xunto cun 
comentario sobre o nivel de contaminación bacteriolóxica detectado. As conclusións xerais que se 
derivan da análise dos resultados é que os ríos que desembocan nas rías de Viveiro e O Barqueiro, 
conteñen augas con boa calidade, excepto en puntos moi concretos próximos a núcleos de poboación 
que verten os residuos fecais sen tratar. Os ríos Eume, Mandeo e Mendo, que descargan as súas 
augas na ría de Ares-Betanzos, presentaron unha alta contaminación bacteriana ó longo de todo o 

u leito, sendo necesarios tratamentos, como mínimo, de tipo A3, ó igual que os que verten nas 
ría d Cedeira Ortigueira. Elevados niveis de bacterias coliformes tamén se detectaron nos ríos 
M ro e Valiñas (afluente do primeiro) que desembocan na ría da Coruña. Polo que respecta ós ríos 
qu al anzan a ría d Arousa, o Ulla e o Umia levan augas de boa calidade, excepto no seu tramo 
final. 
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Ría 

Viveiro 

O Barqueiro 

Cedeira e 
0 1tigueira 

Ares-
Betanzos 

A Coruña 

TÁBOA 5 

Cualificación dende o punto de vista baceteriolóxico da auga de diversos ríos que 
verten as súas augas a diferentes rías galegas (Anónimo, 1992a) 

Ríos Data de mostraxe Cualificación da auga na maioría 
dos puntos 

Landro, Costa do 
Augas tipo A3 despois de vertidos Martelo, Cantarrama, Río Xullo de 1991 

de Loira e Escomido urbanos 

San Miguel e Sor Xullo de 1991 Augas tipo A3 despois de vertidos 
urbanos 

Mera, Pulgueira e Porto Agosto-Setembro de 1989 Maioritariamente, auga tipo A2 
do Cabo 

Eume, Mandeo, Deo e Agosto-Setembro de 1989 Augas tipo A2 e A3 na maior parte dos 
Mendo seus leitos 

Valiñas e Mero 
Auga tipo A3, principalmente na zona da 
ría do Burgo 

IArousa Ulla e Umia 
Desembocadura con carga contaminante 
netamente superior ó resto do leito ! 

Nivel de contaminación relativamente 

Pontevedra Lérez Agosto-Outubro de 1989 constante ó longo do leito (tipo A2) , 
alcanzando o tipo A3 ó final da desem-
boca dura 

Lagares: moi contaminado (tipo A3) ó 
longo do leito , cunha parte baixa con 

Lagares e Verdugo niveis de contaminación totalmente 
(afluentes: Barragán, inadmisibles 

Vigo Oitaven, Alvedosa, Agosto-Outubro de 1989 

Miñor e Groda) Verdugo: situación similar ó Lerez. 
Afluentes pouco contaminados (augas 
tipo Al-A2) 

Discusión 

A análise global dos datos de contaminación bacteriolóxica da auga superficial permite dedu
cir varias conclusións. Como pode observarse, o nivel de contaminación bacteriolóxica das augas 
superficiais de Galicia, aínda que é variable entre os diferentes ríos estudiados, en xeral, pódese 
dicir que é bastante elevada. Mesmo se pode observar que aqueles ríos (Sar e Barbaña) que 
reciben augas residuais de núcleos importantes de poboación poden chegar a conter niveis de 
contaminación, nalgúns tramos , que imposibilitarían a súa utilización para o abastecemento de 
auga potable, aínda que fosen sometidos ó proceso de tratamento máis completo e, isto , a pesar 
de que exista un tratamento das augas residuais antes do seu vertido, como é o caso do río Sar. 

En xeral, dedúcese tamén que a calidade da auga empeora segundo se avanza cara á desem
bocadura, a medida que se incorporan nos seus leitos os vertidos urbanos e industriais. Os infor
mes presentados no ano 1990 pola Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas da 
Xunta de Galicia sobre o estado de saneamento das cuneas de Galicia-Costa e Intercomunitarias , 
indicaron que entre o 85% da poboación nas cuneas de Galicia-Costa e o 80% nas Intercomunitarias, 
verten os seus residuos fecais sen ningún tipo de tratamento, ou sen un tratamento efectivo. 
Ademais, observouse que este fenómeno é máis acusado canto menor é o núcleo de poboación 
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Anónimo 1990a; 1990b). Non é sorprendente, entón, que se detecte contaminación fecal nas 
augas superficiais, pois a maior parte dos núcleos de poboación de Galicia están formados por un 
número moi limitado de habitantes, ·á vez que moi dispersos por toda a xeografía da rexión. 

Un ex mplo claro da influencia de vertidos urbanos ou industriais no nivel de contaminación 
dun río pode observarse na Figura 1, que representa o nivel de coliformes fecais detectado ó longo 
do leito do río Umia (Álvarez e col., 1989). É dicir, os niveis de contaminación increméntanse de 
maneira significativa a medida que se incorporan os vertidos e, en especial, despois dun vertido en 
concreto. Ademais, pode verificarse que este efecto é máis patente en xullo, quizais debido ó 
menor caudal, que fai que o impacto sexa máis manifesto no momento que se produce. Esta 
situación é común na maior parte dos estudios que se expuxeron no apartado anterior. Só naquelas 
cuneas nas que non hai núcleos de poboación importantes, o vertido de contaminantes urbanos e 
industriais é o suficientemente escaso como para non influír na calidade das súas augas, tal como 
se puxo de manifesto para o río Xallas (Antelo e col., 1990). 
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Puntos de mostraxe 

iveis de coliformes fecais detectados en diversos puntos ó longo do leito do río Umia (Adaptada de Álvarez e col, 1989). (Fig. 1). 

Á vista de todo iso, ponse de manifesto a necesidade de realizar un control dos vertidos que 
e producen nas nosas cuneas, polo menos daqueles que se realizan dunha forma puntual. E, non 

só é importante controla-los vertidos, senón que tamén é necesario sometelos a un proceso ae 
depuración efectivo, tanto desde o punto de vista físico-químico, como bacteriolóxico. Un exemplo 
claro do efecto que o vertido de residuos inadecuadamene depurados pode producir nun leito 
d dúcese dos estudios realizados sobre o río Sar (Sandino Carreño, 1976; Bermejo Martínez e col., 
19 1; P "rez Escudero, 1983; Freiría Gándara, 1984; Álvarez Devesa e col., 1984a,b; Anónimo, 
19 9a). 

Un e tudio máis amplo realizado polo Laboratorio de Microbioloxía do Instituto de Investiga-
ión e Análi Alimentarias sobre o río Sar pon de manifesto o que acabamos de comentar, tal 

mo b rva na Figura 2. É dicir, o vertido da depuradora de augas residuais urbanas de 
nti go t n mo efecto un claro aumento do xa alto nivel de contaminación que trae o río, o que 
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Niveis medios de coliformes totais (CT), coliformes fecais (CF), estreptococos fecais (SF), Salmonella e Listeria detectados en 
diversos puntos ó longo do leito do río Sar. (Fig. 2) 

se traduce tamén nun aumento da presencia de microorganismos patóxenos como Salmonella ou 
Listeria. Este resultado non é ilóxico se ternos en conta os datos que se obtiveron á vez no afluente 
e efluente desta depuradora. A Figura 3 demostra que no efluente da depuradora, a concentración 
de organismos indicadores é aínda moi elevada, alcanzándose niveis de arredor de 105 bacterias/ 
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iveis medios de DB05, coliformes fecais (CF), estreptococos fecais (SF) e Clostridium sulfito-reductores observados no 
afluente e efluente da depuradora de augas residuais de Santiago de Compostela (Garrido e col. , 1994). (Fig. 3). 
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100 ml Garrido e col., 1994; González e col. , 1993). Un resultado similar tamén foi obtido por 
Ca a (1991) para unha depuradora de augas residuais dun núcleo de poboación de menos de 
5.000 habitantes. 

Outro aspecto que se deriva da análise desta figura é que os valores de DB0
5 

no efluente si 
descenden a niveis inferiores ós máximos establecidos pola Directiva 91/ 271/ CEE para augas 
residuais depuradas. Iso lévanos a chama-la atención sobre o feíto de que na mencionada Directi
va só se faga referencia a parámetros físico-químicos e para nada a estándares microbiolóxicos. Na 
nosa opinión, deberíanse establecer máximos permitidos para contaminantes microbiolóxicos, 
que impedisen o vertido de augas que, aínda cumprindo coa Directiva, presentan elevadas 
concentracións de microorganismos . 

Contaminación parasitolóxica en augas superficiais 

Os estudios realizados sobre contaminación parasitolóxica das augas superficais de Galicia 
refírense á presencia de amebas limax en diferentes ríos das provincias da Coruña e Pontevedra 
(Martí Mallen, 1985; Benito Rueda, 1985; Martí Mallen e col., 1986). De forma resumida, os resul
tados obtidos nestes estudios preséntanse na Táboa 6. Nela pode observarse que, en tódolo._, 
a o , o 100% dos ríos analizados presentaron nas súas a u gas amebas limax. 

Localización 

A o ruña 

Pontevedra 

A Coruña e 
Pont vedra 

TÁBOA 6 

Proporción de mostras de ríos de Galicia nas que se detectou a 
presencia de amebas limax e especies identificadas 

Mostras 
positivas Especies máis frecuentes Referencia 

Acanthamoeba castellanii, Acanthamoeba 

100% polyphaga, Acanthamoeba divionensis, Benito Rueda, 1985 
Acanthamoeba astronyxis, Naegleria gruberi, 
Tetramitus rostratus, Vahlkampfia spp. 

Acanthamoeba polyphaga, Acanthamoeba 

100% culbertsoni, Acanthamoeba divionensis, 
Acanthamoeba quina, Naegleria, gruberi, 

Martí Mallen, 1985 

Tetramitus rostratus, Vahlkamptia spp. 

Acanthamoeba castellanii, Acanthamoeba 
polyphaga, Acanthamoeba culbertsoni, 

100% Acanthamoeba rhysodes, Acanthamoeba Martí Mallen e col., 1986 
divionensis, Acanthamoeba quina, Acanthamoeba 
astronyxis, Naegleria spp., Tetramitus rostratus, 
Vahlkampfia spp. .. 
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A conclusións máis relevantes sobre a incidencia de amebas nas augas superficiais son que 
e deu unha maior incidencia neste tipo de augas, se se comparan coas augas subterráneas. De 

a ordo o autores, estes resultados poden ser debidos á elevada contaminación das augas superficiais 
tudiada , xa que a gran cantidade de materia orgánica constitúe un importante sustento para as 

po oación de ameba . Por outra parte, as mínimas variacións de temperatura nas augas recollidas 
na dif r nt e tación do ano non permiten establecer conclusións sobre a presencia ou ausen

a limax ó longo do ano. Non obstante, o que si se pode afirmar é que, a diferencia 
autor s na augas superficiais de Galicia, a presencia de amebas se detecta en tódalas 

ta ión do ano. 
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Augas superficiais destinadas á producción de auga potable 

Os datos analizados nos apartados precedentes refírense a estudios de augas superficiais 
(ríos), independentemente da utilización que se faga delas. Ningún deles se refire de forma espe
cífica a augas superficiais destinadas á producción de auga potable. O único traballo do cal ternos 
coñecemento corresponde ó realizado no ano 1978 por Souto Figueroa e Bermejo Barrera (1978) . 
Estes autores observaron niveis de bacterias heterotrofas a 37ºC entre 200 e 400 UFC/ ml, nas augas 
superficiais empregadas para o abastecemento da cidade de Ourense. 

Tódolos demais datos de que dispoñemos sobre este tipo de augas corresponden a un estu
dio encargado polo Servicio Galega de Saúde da Xunta de Galicia ó Laboratorio de Microbioloxía 
do Instituto de Investigación e Análises Alimentarias. Este trab~llo consistiu na análise bacteriolóxica 
de 141 mostras de augas superficiais recollidas en <lúas quendas de mostraxe ó longo de todo o 
ano 1991 en 65 núcleos de poboación de Galicia (18 da provincia da Coruña, 20 de Lugo, 14 de 
Ourense e 13 de Pontevedra) que, en conxunto, comprenden aproximadamente o 88% do total de 
poboación galega residente en núcleos urbanos. 

Das análises dos datos pódese deducir que a maior parte das mostras de auga superficial 
foron de tipo A2, é dicir, un 59%; o 18,4% tipo A3, mentres que tan só un 23% foi Al (Figura 4). 

A2 
58,9 

Mostras de auga superficial 

A2 
36,8 

Al-A2 
15,8 

A3 
2,6 

Abastecementos de auga superficial 

Clasificación (%) das mostras e abastecementos de auga superficial destinada á producción de auga potable de Galicia 
(Araujo, 1993). (Fig. 4) . 

Se nos atemos á calidade de auga dos abastecementos propiamente ditos, baseándose nas 
dúas mostraxes levadas a cabo na maioría deles, no 15,8% deles as augas foron sempre Al, no 
36,8% A2 e o 2,6% foron A3 (Figura 4). É de destacar tamén que en 20 abastecenientos, aproxima
damente a cua1ta parte do total, a clasificación da auga nunha mostraxe foi A2 e noutra A3, e 
nunha proporción menor oscilou entre Al e A2, mentres que en dous abastecementos as mostras 
se clasificaron como Al e A3. En conxunto, no 44,7% dos abastecementos, a clasificación da auga 
superficial sufriu modificacións bacteriolóxicas dunha mostraxe a outra. 

A comparación da calidade da auga superficial entre as catro provincias galegas, consideran
do o conxunto de mostras que se expón na Figura 5, apunta á Coruña como a provineia na que as 
augas presentaron.maiores niveis de contaminación (só o 5,6% das mostras foron de tipo Al e case 
un 28% de tipo A3). No extremo aposto encóntrase a provincia de Pontevedra, na que case un 
tercio das mostras foron Al, e só o 4,6% A3. 

Se o que se compara é a calidade da auga de cada abastecemento, a Figura 5 demostra que a 
provincia da Coruña segue sendo a que presenta unha maior porcentaxe de abastecementos con 
auga superficial de calidade media-baixa, pois aínda que só o 5,3% dos abastecementos consumiron 
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A2 
50 

A2 
60,6 

Al 
24,2 

Al 
5,6 

A3 

A Coruña 

Lugo 

15,2 

Al 
31 ,8 

A3 
4,62 

Ourense 

Al -A3 
7.1 

A2 
31 ,3 

Pontevedra 

Al-A2 
10,7 ~___,,.--__ 

Al-A2 
30,8 

A2 
46,2 

Al-A2 
25 

A3 
3,6 

Al 
12,5 

A2-A3 
7,7 

Cla ifi a ión % por provincias das mostras (A) e abastecementos (B) de auga superficial destinada á producción de auga 
p tabl d Gali ia (Arauja 1993). (Fig. 5). 
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auga tipo A3, o 42% abastécese de augas con calidade que oscila entre o tipo A2 e A3, mentres que 
en Pontevedra unicamente o 7, 7% dos municipios consumiron auga superficial que oscilou entre 
A2 e A3, e case un 50% se abastecen de augas tipo Al ou Al-A2. Nesta figura pódese observar con 
claridade que Lugo é a provincia na que se deu unha maior fluctuación da contaminación nas súas 
augas superficiais, pois, entre as dúas mostraxes realizadas por abastecemento, déronse tódalas 
combinacións posibles en canto á clasificación das súas augas, observándose abastecementos nos 
cales as augas foron clasificadas como tipo Al nunha mostraxe e como tipo A3 na outra. 

En xeral, os resultados da análise bacteriolóxica das mostras de auga superficial, estudiadas 
neste traballo, revelaron que en ningún caso se superaron os límites bacteriolóxicos para unha 
auga tipo A3. É dicir, tódolos núcleos de poboación considerados se abastecen de auga superficial 
que pode ser empregada para a producción de auga potable mediante un correcto tratamento. Sen 
embargo, na maioría das mostras detectouse a presencia de contaminación fecal e , ademais, 
encontrouse unha certa relación entre o grao de contaminación da auga superficial e a calidade 
desta unha vez tratada, tal como veremos no apartado "Augas potables de consumo público. 

Praias fluviais 

Os datos sobre a cualificación das praias fluviais foron obtidos do informe presentado pola 
Consellería de Sanidade correspondente ó programa de control sanitario das praias de Galicia do 
ano 1989 (Anónimo, 1989b). Antes de describí-las conclusións máis relevantes , queremos aclara
los termos empregados para cualifica-la auga destas praias. 

A cualificación fíxose a partir do cálculo do índice acumulado de coliformes fecais (ICA), 
segundo o cal as augas poden dividirse en cinco categorías:-óptima, boa, tolerable, mala e pésima 
Táboa 7) . Ademais desta clasificación, a obtida trala aplicación do Real Decreto 734/1988, permite 

<:>stablecer tres categorías: 

~ 
l 
1 

-Apta: valores das análises inferiores ós niveis guía. 

- Aceptable: valores das análises entre os niveis guía e imperativo. 

- Non recomendable: valores das análises superiores ós niveis imperativos . 

TABOA 7 

Cualificación sanitaria das augas de baño de acordo co índice de contaminación 
acumulable de coliformes fecais (!CA) (Anónimo, 1988) 

ICA Cualificación sanitaria da auga de baño Condición sanitaria do baño 

1 - 1,20 Óptima Libre (1) 

1,21 - 1,70 Boa Libre (1) 

1,71 - 2,50 Tolerable Con precaucións (2) 

2,51 - 3,60 Mala Non aconsellable (3) 

3,61 - 5,00 Pésima Prohibido ( 4) 

(1) Non é necesario adoptar medidas hixiénico-sanitarias despois do baño. 
(2) É aconsellable limita-la duración do baño (máximo 15 minutos) , e ducharse en auga potable en canto sexa posible. 
(3) O baño pode ocasionar trastornos, principalmente, na pel e mucosas. 
(4) O baño non é aconsellable. 

De acordo con estes dous criterios de clasificación, a Figura 6 permite observar que aproxi
madamente o 50% das 61 praias fluviais avaliadas de Galicia, se cualificaron como tolerables; é 
dic_ir, na metade delas o baño debe realizarse con precaucións. Da mesma forma, unha proporción 
equivalente foi cualificada como aceptable , de acordo co cri~erio derivado de aplica-lo Real Decre-
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Clasificación global das praias fluviais de Galicia (Anónimo, 1989b). (Fig. 6). 

to 734/1988. A comparación <lestes resultados cos obtidos nas praias marítimas (Anónimo 1987b; 
Anónimo 1988; Anónimo 1989b), permite deducir que a calidade das augas de baño das praias 
fluviai é bastante peor. 

Por outra parte, a comparación dos resultados obtidos nas catro provincias galegas (Figura 7) 
inala a Lugo como a provincia que dispón das praias fluviais en peor estado, mentres que A 

Coruña e encontra no extremo oposto. 
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Clasificación por provincias das praias fluviais de Galicia (Anónimo, 1989b). (Fig. 7) . 

AUGAS POTABLES DE CONSUMO PÚBLICO 

A subministración de auga de calidade apropiada para o consumo público a núcleos urbanos 
continúa sendo un tema de capital importancia, e iso a pesar dos avance.s producidos nos procesos 
de control da calidade de auga. Este problema é especialmente agudo en países en vías de 
desenvolvemento, nos quemáis de 250 millóns de novos casos de enfermidades de transmisión 
hídrica son detectados anualmente, o que deu lugar a unha alta taxa de morbilidade e mortalidade, 
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especialmente en nenos (ver Emde e Finch, 1991). Un exemplo da importancia das enfermidades 
de transmisión hídrica é a epidemia de cólera aparecida en Sudamérica no ano 1991. Nos países 
t cnoloxicamente máis avanzados de Europa e Norteamérica, tamén se produciu un aumento 
ignificativo no número e tipo de casos asociados ó consumo de auga (ver Emde e Finch, 1991; 

Emde e col., 1992). 

Galicia non escapa a estes problemas e o informe epidemiolóxico do ano 1987 sinalou a 
aparición dun gran número de casos de febres tipo-paratíficas, sigelose, procesos diarreicos e 
hepatite, casos que, no informe epidemiolóxico do ano 1992 seguen aparecendo nunha propor
ción similar (Anónimo, 1992b). 

En España, o control analítico da potabilidade das augas debe realizarse de acordo coa 
Regulamentación Técnico-Sanitaria aprobada polo Real Decreto 1138/1990 (BOE, 20 de setembro 
de 1990). Os caracteres microbiolóxicos que teñen que cumpri-las augas potables especifícanse na 
Táboa 8, mentres que a frecuencia mínima de mostraxe en cada sistema de abastecemento para as 
análises-tipo mínimo (coliformes totais e fecais), normal (coliformes totais, coliformes fecais, e 
bacterias aerobias a 22ºC e 37ºC) e completo (tódolos especificados na Táboa 8) especificase na 
Táboa 9. 

T ÁBOA 8 

Caracteres microbiolóxicos que deben ser respectados nas augas potables 

Resultados volume Concentración 
Parámetro s de mostra Nivel guía máxima admisible 

(mi) FM* NMP** 

lif rm t tai 100 - O# < l# 

lif rm t ai 100 - o < 1 

tr pt o o fe ais 100 - o < 1 

Clostridium sulfito-reductores 20 - - <= 1 

R canto de xermes totais nas 37ºC 1 10 (1) (2) -

auga destinadas ó consumo 22ºC 1 100 (1) (2) -

R canto de xermes totais para as 37ºC 1 5 20 

augas acondicionadas 22ºC 1 20 100 

• Método de membranas filtrantes ; •• Métodos de tubos múltiples. 

#Este valor na rede de distribución poderá ser superado nun 5% das mostras como máximo, sempre que ningunha mostra conteña 
máis de 10 bacterias coliformes por 100 ml de auga e que en ningún caso se encontren bacterias coliformes en 100 m1 de auga en dúas 
mostras con ecutivas. 

(1) Para as augas desinfectadas os valores correspondentes deberán ser netamente inferiores á saída da estación de tratamento. (2) 
Toda extralimitación destes valores que presista durante sucesivas extraccións de mostras deberá estar suxeita a comprobación. 

Os datos de que dispoñemos, e que son os que se expoñerán aquí, corresponden a un 
estudio encargado polo Servicio Galega de Saúde da Consellería de Sanidade ó Laboratorio de 
Microbioloxía do Instituto de Investigación e Análises Alimentarias da Universidade de Santiago. 
Este traballo sobre as condicións de salubridade bacteriolóxica das augas destinadas ó consumo 
público en Galicia abordouse en dúas etapas. Na primeira, unicamente se analizaron, durante un 
curto p ríodo de tempo, 50 mostras de auga recollidas ó principio da rede de distribución de 49 
muni ipios. A consecuencia dos resultados <leste traballo inicial, ampliouse o estudio, nunha se
gunda fa a 65 núcleos de poboación, nos que tamén se tomaron mostras de auga superficial, 

mo e p cificou no apartado anterior. 

En r ume os resultados da primeira fase demostraron que só o 46% das mostras puideron 
r on iderada como aptas. As provincias nas que as mostras de auga potable apareceron con 
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maior frecuencia foron Ourense e Pontevedra, mentres que Lugo se encontra no extremo oposto, 
pois só o 9,1 % das mostras se cualificaron como potables (Figura 8). Nótese que na cualificación 
destas mostras aparece a categoría de sanitariamente permisible, mentres que na cualificación das 
mostras tratadas recollidas na segunda fase, como veremos, esta desaparece. Iso é debido a que a 
lexislación aplicable neste caso foi diferente porque era a que rexía naquel momento. 

TÁBOA 9 

Frecuencia mínima de mostraxes e análises de augas potables de consumo público 

Intervalo de tempo recomendado entre tomas sucesivas 

Pobo ación Saída planta tratamento e/ ou 
(habitantes) antes entrada rede de distribución 

Análise mínima Análise normal 

< 2.000 Un mes -

2.000-5 .000 Unha quincena -

5.000-10.000 Unha semana -
-

10. 000-50. 000 Un día -

50.000-100.000 Un día -

100. 000-150. 000 Un día Dous meses 

150. 000-300. 000 Un día Un mes 

300. 000-500. 000 Un día Un mes 

500. 000-1 . 000. 000 Un día Doce días 

> 1.000.000 Un día Doce días 

A Coruña 

Ourense 

Rede de distribución 

Análise mínima Análise normal 

Un mes 

Un mes 

Unha quincena 

Unha semana 

Tres días 

Lugo 

Un día 

Un día 

Un día 

Un día 

Un día 

SP 
36,4 

Pontevedra 

NP 
54,5 

SP 
13,3 

Un ano 

Seis meses 

Catro meses 

Dous meses 

Un mes 

Un mes 

Unha quincena 

Unha semana 

Catro días 

Catro días 

Análise 
completa 

Un ano 

Un ano 

Un ano 

Un ano 

Seis meses 

Catro meses 

Dous meses 

Un mes 

Un mes 

Un mes 

Porcentaxes de mostras potables (P), sanitariamente permisibles (SP) e non potables (NP) obtidas nas catro provincias galegas 
na fase preliminar (Araujo, 1993). (Fig. 8). 
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Ne ta segunda fase analizáronse un total de 144 mostras de auga tratada recollidas nos mesmos 
núcleos de poboación que as augas superficiais discutidas no apartado anterior. Os resultados 
globais obtidos na segunda fase indicaron que o 31,9% das mostras de auga tratada non reunían as 
características bacteriolóxicas apropiadas á súa condición (Figura 9). A comparación <leste resulta
do co da fa e anterior permite establecer un descenso considerable na proporción de mostras non 
potables. 

Potables 
68,1 

Non Potables 
31,9 

Mostras de auga tratada 

Dubidosas 
5,8 

Non Aptas 
46,4 

Subministracións de auga tratada 

la ifi ación (%) das mostras e subministracións de auga potable de Galicia (Araujo, 1993). (Fig. 9). 

n m rg , a clasificación das subministracións de auga tratada obtida en función dos 
d riv do das mostras recollidas en cada unha delas sinala que só o 47 ,8% delas poden 

n id rad como aptas. Os resultados poñen así de manifesto unha proporción similar á 
rvada na anterior fase, aínda que por provincias o comportamento non é o mesmo. A porcentaxe 

d m tras potables aumentou en tódalas provincias, excepto na de Ourense (Figura 10), aínda 
qu e e fai referencia á cualificación das subministracións de auga tratada, en xeral, os resultados 
p rmaneceron constantes nas provincias da Coruña e Pontevedra, mentres que se produciu un 
descenso da calidade da auga na provincia de Ourense e un aumento na de Lugo. Confirmase que 
Pontevedra é a provincia galega na que os problemas de potabilidade da auga son menores. Polo 
contrario, podemos afirmar que as provincias máis interiores (Lugo e Ourense) se encontran no 
extremo aposto. 

Cabe preguntarse cal ou cales son as causas <lestes problemas de potabilidade que se acaban 
de comentar, e aplica-las medidas correctoras oportunas, pois as consecuencias que iso pode ter 
na saúde das persoas son ben coñecidas. Podería pensarse que a detección de mostras non pota
bles se debe a fenómenos de contaminación na rede de abastecemento debidas a problemas de 
infiltracións ou ben ó desenvolvemento de biopelículas nos conductos que provocarían un au
mento da presencia de bacterias na auga, tal como demostraron diversos autores (Van der Wende 
e col. , 1989; Camper e col., 1991). Sen embargo, este non é o caso xa que as mostras se tomaron 
despois do tratamento da auga na planta potabilizadora, e non en puntos intermedios ou finais da 
rede de abastecemento. En razón <liso, o máis lóxico é pensar que o tratamento da auga na maioría 
do municipios é insuficiente ou inapropiado. 

Se se comparan os niveis de contaminación detectados nas augas superficiais, e nestas mesmas 
d pois de ser tratadas , no 87% das mostras cualificadas como non potables produciuse unha 
importante reducción dos diferentes indicadores bacteriolóxicos, o que significa que si parece 
xi tir un tratamento da auga, pero non suficiente para reduci-la concentración dos microorganismos 

a ni ei admi ible . Os datos obtidos neste traballo parecen indicar que o problema é un tratamento 
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Potables 
71,l 

Potables 
61,7 

Potables 
71, 1 

Potables 
84 

Non Potables 
28,9 

Non Potables 
38,3 

Non Potables 
28,9 

Non Potables 
16 

Aptas 
44,4 

Dubidosa :::::: . .. .. . 
11, l 

A Coruña 

Lugo 

Ourense 

Pontevedra 

Non Aptas 
44,4 

Aptas 
39,1 

Non Aptas 
52,2 

Aptas 
46",7 

Non Aptas 
53,3 

® 

Clasificación (%) por provincias das mostras (A) e subministracións (B) de auga potable de Galicia (Araujo, 1993) . (Fig. 10) . 

da auga superficial · insuficiente. Así, encontrouse que canto máis pobre é a calidade da auga 
superficial empregada para a producción de auga potable, maior é a probabilidade de que esa 
auga tratada non cumpra coas esixencias bacteriolóxicas. A porcentaxe de mostras cualificadas 
como non potables, en relación ó tipo de auga superficial, foi do 12,5%, 28,9% e 38,5% para as 
augas clasificadas como tipo Al, A2 e A3, respectivamente. É dicir, a maior nivel de contaminación 
na auga antes de ser tratada, maior é a porcentaxe de mostras que poden manter certa contamina
ción despois do tratamento. A lexislación española establece tres tipos de tratamentos, a cal máis 
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completo, en función do tipo de auga superficial, o que nos fai supoñer que na maioría dos 
istemas de abastecementos de auga potable de Galicia non se efectúa o tratamento adecuado ó 

tipo de auga superficial. 

Ademais, outro aspecto que vén a confirmar esta suposición é que no 65,4% dos abastecementos 
nos que nunha mostraxe a auga foi cualificada como potable e na outra non potable, a detección 
desta auga non potable correspondeu cun aumento dos niveis de contaminación na auga superfi
cial, mentres que só no 19% sucedeu o contrario. 

Como xa se comentou, Pontevedra foi a provincia na que se observaron menores problemas 
de potabilidade da auga e, casualmente, esta provincia foi a que mellor tipo de auga superficial 
utiliza para a producción de auga potable. Parece claro que canta maior é a calidade da auga 
superficial, maior é a probabilidade de que a auga tratada sexa tamén de alta calidade, cousa que, 
por outra parte, é lóxica. De feíto, a Figura 11 parece indicar unha certa relación directa entre a 
proporción de auga non potable e a calidade da auga superficial. 
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Relación entre os resultados da clasificación das mostras de auga superficial coa calidade das augas tratadas (Araujo, 1993). 
(Fig. 11) . 

AUGASSUBTERRÁNEAS 

A contaminación microbiolóxica das augas subterráneas depende dunha gran variedade de 
factores . Entre estes, inclúense as características físicas e factores químicos e ambientais do solo, 
qu inflúen na cantidade de microorganismos que poden migrar a través do solo e na velocidade 
á qu poden facelo . Normalmente, estas circunstacias permiten que as augas subterráneas estean 
máis protexidas cás uperficiais fronte a episodios de contaminación bacteriolóxica. 

Hi toricamente , as augas subterráneas foron sempre unha fonte de auga de alta calidade para 
con umo humano e , en moitas rexións do mundo, representan unha das fontes máis importante 

474 



de auga destinada ó consumo público. Sen embargo, hai gran cantidade de datos que poñen de 
manifesto a cada vez máis frecuente contaminación química e microbiolóxica das augas subterrá
neas, fundamentalmente, a causa da dispersión de residuos fecais na superficie do solo, así como 
ó emprego de grandes cantidades de fertilizantes químicos na agricultura. 

A contaminación da auga subterránea adquire unha gran relevancia xa que, en moitos casos, 
é empregada como fonte de consumo privado sen un tratamento e un control sanitario rutinario. 
De feíto o 45% de casos de enfermidades asociadas ó consumo de auga en EE.UU., entre os anos 
1971 e 1979, debéronse á utilización de auga subterránea contaminada (Craun, 1984). 

En Galicia, este tipo de auga procedente de pozos e mananciais constitúe un recurso moi 
importante para o consumo doméstico, principalmente na _área rural. A consecuencia da gran 
dispersión da poboación (más de 31.000 entidades singulares de poboación nunha superficie duns 
29.000 Km2

) é moi difícil o establecemento dunha canalización e depuración conxunta das augas 
residuais, polo que os refugallos fecais son depositados en fosas sépticas particulares e, mesmo, 
son vertidos directamente ó terreo que circunda as vivendas. Este feíto, unido á importante actividade 
agrícola-gandeira permite supoñer, a priori, que calquera acuífero é susceptible de encontrarse 
deteriorado. Os datos que a continuación se expoñen, parecen confirmar esta suposición. 

Estudios sobre contaminación bacteriolóxica da auga subterránea de Galicia 

Os primeiros estudios dos que ternos coñecemento sobre a salubridade bacteriolóxica da 
auga subterránea de Galicia foron publicados no ano 1988 por Combarro e col. (1988) e por 
A.lvarez Seoane (1988). Ambos foron realizados sobre áreas moi delimitadas de Galicia. O primeiro 
deles foi levado a cabo a partir de 80 mostras de auga procedentes de pozos localizados, na súa 
maioría, na área rural das proximidades de Santiago de Compostela. O segundo corresponde a un 
estudio da calidade da auga de 127 fontes públicas e 490 pozos particulares de cinco barrios do 
municipio de Vigo (Matama, Cabral, Lavadores, Coruxo e Candeán). 

Ademais <lestes dous traballos, ternos datos doutro levado a cabo por Fernández Peal e col. 
(1991) a partir de 26 mostras de auga recollidas en pozos tradicionais e de barrena da comarca de 
Ferrol (municipios de Ferrol, Ares, Cedeira, Pene, Monfero, Narón, Neda e Valdoviño). 

Os resultados <lestes traballos, no que se refire á cualificación da auga desde o punto de vista 
bacteriolóxico, póde.nse observar de forma comparada na Figura 12. Nesta figura represéntase a 
proporción de mostras consideradas como potables de acordo cos criterios bacteriolóxicos especi
ficados na regulamentación técnico-sanitaria para o abastecemento e control das augas potables 
de consumo público, vixente nese momento. Os valores correspondentes ós estudios realizados 
nas zonas de Ferrol e Santiago refírense a pozos (tradicionais e de barrena), mentres que os da 
área de Vigo se refiren a pozos e fontes públicas. Neste último caso, tamén hai que facer constar 
que a cualificación das mostras se realizou a partir de valores bacteriolóxicos (coliformes totais e 
iecais) e químicos (amoniaco, nitratos e nitritos), mentres que nos dous primeiros se refiren exclu
sivamente a caracteres bacteriolóxicos. 

Deixando á marxe as diferencias metodolóxicas, da Figura 12 dedúcese que a inmensa maior 
parte da auga de pozos particulares (superior ó 75% do total) non é apta para o consumo humano 
directo. Esta proporción foi sensiblemente inferior nas fontes de auga públicas, aínda que segue 
sendo elevada, pois aproximadamente a metade delas son non aptas . 

Nestes tres traballos, os autores coinciden en sinala-las malas condicións hixiénico-sanitarias 
da auga empregada pola poboación da área rural galega para o seu consumo doméstico, debido 
probablemente á contaminación procedente de pozos negros, fosas sépticas, cortes e do esterco 
orgánico (zurro) empregado na fertilización das terras. 

Á vista <lestes resultados, e con obxecto de coñecer se a contaminación fecal detectada nestes 
estudios previos, responde a circunstancias locais ou se, polo contrario, se está ante un problema 
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Proporción el mostra ele auga subterránea potable achacla en diferentes zonas ele Galicia: Ferrol (Fernández Feal e col., 
1991), Santiago (Combarro e col., 1988) e Vigo (Álvarez Seoane, 1988). (Fig. 12). 

x n ralizado, o Laboratorio de Microbioloxía do Instituto de Investigación e Análises Alimentarias 
da niv r idad d Santiago de Compostela iniciou no ano 1989 un traballo que tiña como princi-

1 tudia-las condicións de salubridade bacteriolóxica da auga subterránea (pozos e 
mpr gada para o consumo en diversas zonas rurais de Galicia (Araujo, 1993). 

t tra allo realizouse a partir de 439 mostras de auga subterránea (255 pozos e 184 mananciais) 
r llida , ,. longo dos anos 1989-1992, na área rural de 74 municipios de Galicia (Figura 13), q e 

upan unha superficie de 7.377 Km2 (25% da superficie total de Galicia). Nestas zonas, a densidade 
d poboación rural oscila entre 16 e 554,4 habitantes/ Km2 (Torres Luna e col., 1989), a densidade 
d gando vacún/ Km2 entre 1,4 e 96,8 cabezas, a densidade de gando vacún/ Km2 de superficie 
agraria útil (SAU) entre as 5,7 e as 368,2 cabezas e a porcentaxe de SAU/ Km2 entre o 14 e o 68% 
(Anónimo, 1991). 

Os resultados <leste traballo demostraron que de acordo cos criterios bacteriolóxicos de 
potabilidade establecidos no Real Decreto 1139/ 1990, só un 23% do total de mostras analizadas 
resultou ser apta para o consumo (24,7% de pozos e 20,7% de mananciais) (Figura 14). As mostras 
de auga de pozo non potables presentaron unha concentración media de coliformes e estreptococos 
inferior á observada en mananciais, mentres que o nivel medio de Clostridium sulfito-reductores 
ou bacterias heterotrofas foi superior (Táboa 10). 

Un aspecto importante que se deriva <lestes resultados é que, se se comparan con estudios 
precedentes realizados (Combarro e col., 1988; Álvarez Seoane, 1988), as malas condicións hixiénico
sanitarias da auga empregada para uso doméstico na área rural de Galicia, lonxe de mellorar co 
t mpo, seguen persistindo, como o demostra o feito de que a porcentaxe de mostras potables 
obtida ne te traballo foi tanto ou máis baixa cá obtida nos mencionados estudios, levados a cabo 
ant do ano 1988. Se se clasifican as mostras de auga analizadas por Combarro e col. (1988) de 
acordo co criterios actuais de potabilidade, salvando as diferencias metodolóxicas, pódese com
probar qu a porcentaxe de mostras potables encontradas por Araujo (1993) foi bastante inferior 
Figura15 . Mesmo e a comparación se fai a nivel de porcentaxe de mostras de auga subterránea 

n qu detectaron diferentes indicadores (Táboa 11) refórzase a idea de que o nivel de conta-
mina i "' n uperior. 
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Distribución xeográfica das zonas de mostraxe de auga subterránea de Galicia (Araujo, 1993) . (Fig. 13). 
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Porcentaxe de mostras de auga subterránea potable en Galicia (Araujo, 1993). (Fig. 14). 
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TÁBOA 10 

Valores medios (± erro estándar) dos diferentes parámetros bacteriolóxicos determinados 
nas mostras de auga subterránea consideradas como non potables 

Pozos (192)* Mananciais (146) Total (338) 

M.A. M.G. M.A. M.G. M.A. M.G 

CP 156,5±33,0 20,4±1,2 145,8±33,2 25,7±1 ,2 151,9±23,6 22,5±1 ,1 

CP 43,5±17,9 3,4±1 ,1 75,0±28,4 4,8±1 ,2 57,1±15,9 3,9±1 ,1 

Ecª 20,1±6,7 2,4±1,1 39,3±17,0 3,7±1 ,2 28,4±8,3 2,9±1 ,1 

SP 71 ,0±19,2 6,5±1,2 101 ,3±39,0 7,0±1 ,2 84,1±20,1 6,7±1,1 

CSRb 16,4±4,0 3,1±1,1 7,7±3,5 2,0±1 ,1 12,6±2,7 2,6±1,1 

BH37c 913,8±121,7 162,0±1 ,2 528,3±215,6 52,8±1 ,2 747,2±119,3 99,8±1,1 

BH22c 1884,4±278,1 405,9±1 ,2 1003,2±253,2 154,9±1 ,2 1503,8±193,3 267,7±1,1 

Abreviaturas: M.A. , media aritmétrica; M.G., media xeométrica; CT, coliformes totais; CF, coliformes fecais; Ec, E. coli; SF, estreptococos 
feca is; CSR, Clostridium sulfito-reductores; BH37, bacterias heterotrofas a 37ºC; BH22, bacterias heterotrofas a 22ºC. 

•Número de mostras. 

": NMP/ 100 ml; b: UFC/20 mi; e: UFC/ ml. 
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Por ntax de most.ras de auga subterránea potable obtidas en dous estudios realizados en dous períodos de tempo consecu
tivo (Combarro e col., 1988; Araujo, 1993). (Fig. 15). 
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TÁBOA 11 

Porcentaxes de mostras de auga subterránea nas que se detectou a presencia de diferentes 
indicadores de contaminación fecal en dous períodos de tempo diferenciados 

Indicadores de contaminación fecal 

Coliformes totais 

Coliformes f ecais 

Escherichia coli 

Estreptococos f ecais 

Clostridium sulfito-reductores 

• Datos obtidos de Combarro e col. 1988. 

# Datos obtidos de Araujo, 1993. 

1988* 1989-1992# 

63,8 71 ,5 

23,8 40,0 

21 ,3 33,0 

36,3 48,5 

32,1 27,8 

Os datos que se acaban de comentar demostran que o problema non é exclusivo dunha 
determinada zona de Galicia, senón que este pode ser xeneralizado. É máis, a proporción de 
fontes de auga subterránea non potable pode supera-lo 90% en zonas nas que se desenvolva unha 
forte actividade agrícola-gandeira, tal como puxeron de manifesto González e col. (1995) a partir 
do estudio de 88 mostras de auga de pozos (tradicionais e de barrena) e mananciais dunha cunea 
l;en delimitada de Galicia. 

Outro aspecto que se deriva da análise dos datos presentados por Araujo 0993), é unha clara 
estacionalidade na detección de mostras de auga subterránea potables. Considerando conxuntamente 
tódalas mostras, a porcentaxe delas que cumpre· coas especificacións lexislativas oscilou entre o 
57,5% en inverno e o 16,3% en outono. A maior diferencia detectouse nas mostras recollidas en 
mananciais, pois, mentres en inverno o 44,4% non contiñan indicadores bacterianos, no outono 
detectouse, no 84,5% das mostras, a presencia de todos ou dalgún dos indicadores de contamina
ción por riba dos niveis máximos esixidos pola lexislación vixente (Figura16). Aínda que non se 
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Evolución da proporción de mostras potables detectadas nas augas subterráneas ó longo das diferentes épocas do ano 
(Araujo, 1993). (Fig. 16). 
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representou, esta variación estacional tamén se produciu nos niveis medios de contaminación 
bacteriolóxica que presentaron as mostras de auga non potable. É dicir, pódese asegurar que en 
Galicia, ó igual que noutras partes do mundo, o lavado pola auga de chuvia dos contaminantes 
acumulado na estación seca e o efecto de concentración que se produce ó diminuí-lo volume das 
reserva de auga na estación seca, poden se-los responsables do menor nivel de potabilidade das 
augas subterráneas nas épocas de outono e verán. O feíto de que esta variación estacional sexa 
máis evidente en augas de manancial pode ser debido a que ó ser menos profundas, estas poden 
estar sometidas a unha maior influencia dos factores derivados dos cambios climáticos. 

A partir dos datos expostos, é evidente a baixa dispoñibilidade de auga subterránea apta para 
o consumo en Galicia. lso non ten porque ser sorprendente se ternos en conta que se dan circuns
tancias que poden contribuír de forma significativa á contaminación biótica da auga subterránea. É 
sabido que na maior parte das zonas rurais de Galicia a evacuación de residuos fecais se realiza en 
fosas sépticas (e, mesmo, ó aire libre) que están ó lado das vivendas e, conseguintemente, próxi
mas ós pozos. Neste mesmo sentido, a maioría das cortes están ó lado das vivendas familiares, 
principalmente cando se trata de pequenas explotacións, que non sempre están provistas de fosas 
de recollida de refugallos fecais ou que, aínda dispoñendo delas, poden incorrer nos mesmos 
problemas que as fosas sépticas (construcción deficiente). Todo iso, sen deixar de lado a importan-
ia da ontaminción difusa se ternos en conta que a fertilización dos campos se realiza en gran 

m dida con esterco orgánico de orixe animal. 

Nun intento por establecer unha relación entre a dispoñibilidade de auga subterránea apta e 
tód lo factores que acabamos de sinalar, no traballo presentado por Araujo 0993) levouse a cabo 
unha análi pormenorizada dos datos. A análise estatística entre os ni veis de contaminación das 

u ntr a proporción de mostras potables e a densidade de poboación das zonas nas que 
11 r n , d mo trou a ausencia de correlación significativa. O mesmo sucedeu cando esta 

fi a d n idade de gando ou a actividade agrícola. Estes datos indicarían que a 
nt mina i "' n das augas subterráneas de Galicia depende máis doutros factores que da densidade 

d p i ,. n ou a actividade agrícola-gandeira. 

O que ocorre é que se dá unha relación inversa entre a densidade de gando ou a actividade 
grícola e a densidade de poboación, de forma que, en xeral, aqueles municipios con maior 

d n idade de gando presentan unha menor densidade de poboación e viceversa. Isto explicaría a 
au ncia de correlación entre os niveis de contaminación das augas subterráneas e cada un dos 
parámetros analizados de forma independente. Cando se representa a proporción de mostras 
potabl ou os niveis de contaminación presentes nas mostras de auga, fronte á densidade de 
gando e densidade de poboación de forma conxunta, a menor proporción de mostras potables ou 
os maiores niveis de contaminación obtéñense no grupo de mostras recollidas nos municipios con 
maior actividade agrícola-gandeira ou maior densidade de poboación (Figura 17). Todo isto indica 
que a contaminación das augas estudiadas pode proceder maioritariamente de residuos fecais 
humanos ou animais, dependendo das características da zona de procedencia. Con respecto a isto, 
pódese observar que a contaminación da auga de pozos depende máis da densidade de poboación 
que da actividade agrícola-gandeira, mentres que a dos mananciais parece máis influída por esta 
última. 
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Proporción de mostras de auga potables detectadas en pozos e mananciais con respecto ó total de mostras , agrupadas en 
relación coa densidade de gando dos municipios nas que foron recollidas (Araujo, 1993). (Fig. 17). 

Estudios sobre contaminación parasitolóxica da auga subterránea de Galicia 

Os traballos sobre a incidencia da contaminación parasitolóxica da auga subterránea centráronse 
na investigación da presencia de amebas de vida libre en diferentes fontes localizadas , fundamen
talmente, nas provincias da Coruña e Pontevedra (Paniagua Crespo, 1984; Benito Rueda, 1985; 
Martí Mallen, 1985; Paniagua Crespo e col., 1986; Benito Rueda e col., 1987; Varela Mato e col., 
1987; Paniagua Crespo, 1988; Paniagua Crespo e col., 1990; Penas Ares e col., 1994). 

A incidencia de amebas de vida libre , xunto coa localización e as especies máis frecuente
mente achadas nas fontes de Galicia resúmense na Táboa 12. Como pode observarse, en xeral 
pódese concluír que a proporción de fontes nas que se detectou a presencia de amebas, aínda que 
variable duns traballos a outros, é moi elevada (entre o 60 e o 90,9%): 

Localización 

A Coruña 

Pontevedra 

Santiago de 
Compostela 

A Coruña e 
Pontevedra 

·A Coruña e 

Pontevedra 

TÁBOA 12 

Proporción de /antes de auga de Galicia nas que se detectou a 
presencia deamebas limax e especies máis frecuentes 

Porcentaxe de 
Especies máis frecuentes 

fontes positivas 

Acanthamoeba dividionensis, 
60% Acanthamoeba polyphaga e 

Acanthamoeba gruberi 

83,3% Acanthamoeba dividionensis 

Acanthamoeba culbertsoni, 
80,0% Acanthamoeba polyphaga e 

Acanthamoeba castellani 

Naegleria spp. e Tetramitus 
72,7% 

rostratus 

90,9% Acanthamoeba quiria 
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Por outra parte , da Táboa 12 dedúcese tamén que as especies de amebas detectadas con 
maior frecuencia varían duns traballos a outros. Non obstante, as que máis se repiten correspon
d n a Acanthamoeba divionensis e Acanthamoeba polyphaga, xunto con especies do xénero 
Naegleria. Á parte das especies máis frecuentes, nas fontes de Galicia detectáronse outras moitas 
species de amebas que se resumen na Táboa 13, na que se detallan as especies de amebas 

present s na auga de diferentes fontes, mananciais de auga mineral natural e augas termais. 

TÁBOA 13 

Especies de amebas de vida libre identificadas a partir de mostras de auga subterránea 

Orixe das Especies de amebas detectadas 
mostras 

Verán Inverno 

Acanthamoeba quina, Acanthamoeba Acanthamoeba quina, Acanthamoeba 
Fontes* paradivionensis, Naegleria spp., paradivionensis, Acanthamoeba polyphaga, 

Vahlkampfia spp. Acanthamoeba castellanii, Naegleria spp . 

Naegleria gruberi, Naegleria spp., Tetramitus rostratus, Valhkampfia spp., Acanthamoeba 
Fon tes** castellanii, Acanthamoeba culbertsoni, Acanthamoeba polyphaga, Acanthamoeba 

divionensis, Acanthamoeba rhysodes 
--

Auga 
Acanthamoeba castellanii, Acanthamoeba polyphaga, Acanthamoeba culbertsoni, 

mbotellada 
pro edente de 

Acanthamoeba astronyxis, Acantamoeba divionensis, 

manan iai # 
Acanthamoeba quina, Valhkampfia spp., Naegleria spp., Tetramitus rostratus 

--

Au a 
Acanthamoeba lenticulata, Acanthamoeba polyphaga, Valhkampfia baltica, 

t rmai @ 
Valhkampfia salina, Valhkampfia spp., Naegleria spp., Flabellula spp., 
Lingulamoeba spp., Paramoeba aesturina 

•.;. .... 

• Paniagua Crespo e col. , 1990. •• Benito Rueda , 1985; Martí Mallen, 1985; Paniagua Crespo e col. , 1986; Benito Rueda e col. , lC:.;>7. 

#Var la Mato col. , 1987. @ Penas Ares e col. , 1994. 

Finalmente, a análise global dos diferentes traballos permite sinalar que en todos eles -e 
detectou unha elevada incidencia de amebas neste tipo de augas, independentemente da presern -.:a 
ou ausencia de cloro residual, das características bacteriolóxicas, da estación do ano, do pH ou .--Ja 
temperatura. 

Discusión final 

Nos diversos traballos expostos, a cualificación das mostras de auga subterránea realizouse en 
función da definición de auga potable expresada na lexislación vigente para auga potable. Sen 

mbargo, convén deterse un pouco neste aspecto porque eremos que esta regulamentación (Real 
D creto 1138/ 1990, vixente na actualidade) non é concreta no que a augas subterráneas de con.su
mo privado (unifamiliar ou plurifamiliar) se refire. De feito, ternos dúbidas de que sexa est~ a 
r gulamentación legalmente aplicable ás augas subterráneas de consumo privado. 

O propio Real Decreto refírese á Regulamentación Técnico-Sanitaria para o abastecemento e 
control da calidade das augas potables de consumo público. Non está claro ó que se está refirindo 
ando expresa o termo "augas potables de consumo público,, porque se este comprende só 

aqu la augas susceptibles de ser consumidas por un núcleo maior ou menor de poboación, estase 
d ixando fóra deste ámbito tódalas augas que se explotan dunha forma particular (pozos e mananciais 
particulares). De ser isto certo, urxe a necesidade de dispoñer dunha normativa que permita 
ualificar d forma correcta a calidade de auga para uso particular ou de especificar con maior 
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claridade este termo, máxime cando, polo menos en Galicia, unha proporción moi alta da poboación 
se abastece deste tipo de auga. 

Polo contrario, se o termo "augas potables de consumo público,, se refire ó público en xeral , 
ben de forma individual ou colectiva, en ningún caso se fai referencia ó control analítico de pozos 
e mananciais particulares. Á parte dos sistemas de abastecemento, só se fai referencia á valoración 
da potabilidade da auga dunha fonte pública non conectada hidraulicamente a un sistema de 
abastecemento de auga potable de consumo público. 

Independentemente do confuso do termo e aínda que se puidese pensar que a responsabilidade 
do control desta auga é dos propietarios particulares que_ a explotan, non é menos certo que 
debería existir unha norma legal concreta pola que rexerse á hora de facer unha valoración da 
calidade sanitaria <leste tipo de augas. É máis, se desde o punto de vista legal, a auga non é un 
elemento privado, senón de dominio público, a Administración debería ter parte ou toda a 
responsabilidade do seu control. E, isto último, sobre todo cando se trata dun consumo privado da 
auga sen fins lucrativos. Concretamente, non estaría de máis que a lexislación especificase o 
·ontrol analítico da potabilidade das augas subterráneas de consumo privado refiríndose ó número 

mínimo de mostras que debe analizarse, o intervalo de tempo recomendado entre dúas mostraxes 
consecutivas e os parámetros que deben medirse. Desde o noso punto de vista, e a partir dos 
resultados obtidos, propoñemos que debería determinarse Escherichia coli, estreptococos fecais, 
Clostridium perfringens e bacterias heterotrofas polo menos en 4 mostras recollidas, unha en cada 
estación, ó longo dun ano. Se os resultados son óptimos podería reducirse a mostraxe, sempre e 
.. :ando non se produza ningún fenómeno que poida afecta-la súa calidade. 

Ademais, pensamos que as autoridades competentes deberían levar, pola súa parte , un con
trol analítico de, polo menos, unha parte representativa destas fontes de auga e dispoñer dun 
1:enso delas para poder actuar rapidamente no caso dunha epidemia. 

Sexa como sexa, e aínda que estamos de acordo que na medida do posible o control sanitario 
de calquera auga de consumo debe practicarse de forma que se garanta a súa inocuidade, eremos 
que deberían realizarse estudios que permitan establecer unha relación entre os límites bacteriolóxicos 
•rnpostos para cualificar unha mostra de auga de consumo rural como potable e a existencia dun 
1 isco real para esta poboación. En caso contrario poderiamos estar poñendo trabas ó uso dunha 
determinada fonte de auga que non supón ningún risco para a saúde das personas que pretenden 
t'mpregala, cos conseguintes prexuízos que iso supón. 

Non obstante, a simple adopción duns límites bacteriolóxicos sobre bases epidemiolóxicas 
non resolve o problema de auga potable na zona rural galega se non vai acompañada doutras 
medidas simultáneas de diferente índole. Naturalmente, o establecemento de prohibicións á ex
plotación dun acuífero contaminado ou ó asentamento de vivendas separadas non conectadas a 
unha rede de subministración de auga potable, non pode levarse a cabo se non se ofrece a 
l iosibilidade de equipar a toda poboación dun abastecemento adecuado de auga potable. Isto, 
considerando as condicións orográficas de Galicia, é bastante utópico, e, polo tanto, imposible de 
poñer en práctica. 

Unha solución podería se-la esixencia de que toda vivenda non conectada a unha rede de 
distribución de auga potable, dispuxese dun sistema de tratamento da auga que empregue para o 
consumo. Aínda que esta é unha medida posible, o certo é que non é fácil que o mantemento 
<leste tipo de sistemas sexa efectivo se non é realizado por personal cualificado. 

Por outra parte, o establecemento duns límites bacteriolóxicos para que unha auga poida ser 
consumida sen risco para a saúde require tamén unha referencia a métodos analíticos estandarizados 
ªseguir por parte de tódolos laboratorios que interveñan no seguimento da salubridade <leste tipo 
de augas . É coñecida a enorme diversidade metodolóxica que existe a disposición do microbiólogo 
para levar a cabo unha análise bacteriolóxica da auga. De non existir un método de referencia 
perfectamente estandarizado e contrastado, a variabilidade dos resultados obtidos por diferentes 
laboratorios impide calquera comparación directa que se pretenda realizar. 
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Á parte de todo o dito, desde o noso punto de vista, eremos que debería poñerse unha énfase 
especial en medidas preventivas que conduzan a unha reducción dos ni veis de contaminación da 
auga subterránea empregada para o consumo en Galicia. Entre as moitas medidas que se poderían 
t mar, nós citámo-las seguintes: 

- Dictaminar normas sobre as condicións que deben reuni-los sistemas de evacuación de 
residuos fecais. 

- Impedi-la instalación de fosas de recollida de zurro próximas a fontes de auga de consumo. 

- Controla-las condicións de explotación dos recursos hídricos de forma que os pozos ou 
mananciais estean protexidos fronte a contaminacións externas. 

- Con obxecto de redud-los problemas derivados da contaminación difusa, cando esta se 
debe ó emprego de grandes cantidades de zurro como fertilizante, dictar normas que leven consi
go o cumprimento dunha serie de condicións impostas ás fosas de recollida do zurro e especifica
das por Carballas e Díaz-Fierros (1990), principalmente as encamiñadas a unha reducción da 
presencia de microorganismos potencialmente patóxenos. 

- Todo iso acompañado de programas de educación sanitaria encamiñados a que a poboación 
tome conciencia da importancia que ten para a saúde, o mantemento dunhas condicións hixiénico
sanitarias óptimas na auga de uso doméstico. 

AUGAS LITORAIS 

A importancia da contaminación microbiolóxica das augas litarais, á marxe da alteración 
l "' i a u p ida producir, radica fundamentalmente no efecto que esta exerza sobre a aptitucle 

uga para o baño ou para o cultivo de moluscos. En ámbolos casos, supón un grave perif'1J 
para a aúd pública, por canto que os organismos patóxenos poden sobrevivir e manterse viabifs 
n ste co ist mas durante períodos de tempo relativamente longos. Isto adquire gran transcendenoa 
naquelas augas nas que de forma natural ou artificial se cultivan moluscos ou outro tipo de animJ ~s 
filtradores . Estes organismos, pola súa forma de alimentarse, son capaces de concentrar e reter un 
gran número de bacterias e virus se estes se encontran na auga circundante, aínda que sexa a 
baixas concentracións e, particularmente, a altas temperaturas. Isto require que a auga de n .1r 

onde son cultivados teña que ser dunha moi alta calidade bacteriolóxica para que o consumo ce 
moluscos non supoña un perigo para a saúde das persoas que os consumen. 

En Galicia, a práctica de verter refugallos sen tratar ou insuficientemente tratados nas auvs 
costeiras, está amplamente extendida. Esta circunstancia adquire a súa maior dimensión nas maD,;s 
das nosas rías xa que, como é sabido, estes ecosistemas posúen as características idóneas para a 
súa explotación con fins económicos e recreativos que fan que a poboación que se asenta nas SÚ.:!S 

marxes sexa elevada. Se a esta situación engadímo-la carga bacteriana transportada polos ríos que 
desembocan nas súas augas, o vertido final de residuos fecais ás nosas rías pode alcanzar cotas o 
suficientemente elevadas como para influír seriamente nas súas posibilidades de productividade. 

Porque as rías constitúen as zonas litorais máis importantes das nosas augas costeiras. a 
totalidade de estudios de contaminación microbiolóxica, á marxe das praias fluviais , realizáronse 
sobre elas. Por esta razón consideramos oportuno estructura-la exposición dos datos de conta·-üi
nación microbiolóxica en tres bloques: estudios de contaminación bacteriolóxica das rías de Galicia 
(rías de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros-Noia, Ares-Betanzos e outras como A Coruña, Ferrol, 
Ortigueira C d ira, ou O Barqueiro e Viveiro), estudios de contaminación parasitolóxica das 
auga litorais d Galicia e calidade sanitaria das praias marítimas. 

Ante d xpoñer en detalle a información sobre o nivel de contaminación das nosas augas 
litorais , é necesario facer mención á lexislación aplicable a estas augas . Neste sentido, podemos 
inalar dúa normativas nas que se fai referencia a requisitos de calidade bacteriolóxica. Por unha 
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parte, 0 Real Decreto 734/1988, do 1 de xullo (BOE do 13 de xullo, corrección de erros no BOE do 
l6 de xullo), polo que se establecen normas de calidade das augas de baño, e que son as mesmas 
que para augas superficiais, tal como se pon de manifesto no apartado "Augas superficiais <leste 

capítulo. 
Por outra, o Real Decreto 345/1993, do 5 de marzo (BOE de 27 de marzo, corrección de erros 

no BOE do 5 de xuño) polo que se establecen as normas de calidade das augas e da producción 
de moluscos e outros invertebrados mariños vivos, o cal incorpora as normas relativas á calidade 
das augas esixidas pola Directiva 79/923/CEE. Neste ámbito, a Táboa 14 amosa que as zonas de 
producción de moluscos poden ser clasificadas en tres categorías (A, B e C) de acordo co nivel de 
contaminación bacteriolóxica que presenten os moluscos cultivados nelas. Estas tres categorías 
responden, así mesmo, a tratamentos diferentes a que teñen que ser sometidos estes moluscos 
antes de ser destinados ó consumo humano directo e inmediato. 

TÁBOA 14 

Clasificación e condicións aplicables as zonas de producción de moluscos e outros invertebrados mariños vivos 

r Límites máxinlos referidos a 100 g de carne 

! e líquido intervalvar* Condicións esixibles ós 
productos recollidos antes de ¡ Categoría 

1 destinalos ó mercado** ~ ¡ Coliformes fecais Escherichia coli 
1 
) 

i Tipo A 300 230 ~ 

i 
~ 

6.000 4.600 Tratamento nun centro de ¡ 
~ Tipo B (90% das mostras) (90% das mostras) depuración, ou reinstalación ; 
1-

! Reinstalación durante un período longo 
~ de tempo (mínimo 2 meses) asociada ou ~ Tipo C 60.000 ~ -
~ non a depuración, ou depuración 
f 

L. intensiva durante suficiente tempo 

* Segundo unha proba de Número Máis Probable (NMP) na que se utilicen 5 tubos e 3 dilucións. 

** Os productos procedentes de tódalas zonas de producción, sometidos ou non a un proceso de tratamento, e destinados ó consumo 
;; imano inmediato, deberán cumpri-las seguintes condicións bacteriolóxicas: terán menos de 300 coliformes fecais ou 230 E. coli por cada 100 
;; de carne e líquido intervalvar e ausencia de salmonela en 25 g de carne. 

ESTUDIOS DE CONTAMINACIÓN BACTERIOLÓXICA DAS RÍAS DE GALICIA 

Ría de Vigo 

Os datos de contaminación bacteriolóxica desta ría proceden de dous estudios non coinci
dentes no tempo e realizados con obxetivos diferentes. O primero deles, realizado en 1987, corres
ponde ó informe sobre o Plan de Saneamento para Cinco Sistemas de Rías en Galicia promovido 
pola Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas e que inclúe a ría de Vigo, amais 
das rías de Ferrol, A Coruña, Arousa e Pontevedra (Anónimo, 1987a). O segundo corresponde ó 
Programa RENVCAMG, posto en marcha polo Servicio Galego de Saúde da Xunta de Galicia. O 
subprograma MV <leste programa, que inclúe o estudio da calidade sanitaria das augas de cultivo 
de moluscos das rías de Vigo, Pontevedra, Arousa e Muros-Noia, foi encargado ó Laboratorio de 
Microbioloxía do Instituto de Investigación e Análises Alimentarias, e realizado entre os anos 1989-
1991. 

Polo que respecta ó estudio sinalado en primeiro lugar, os datos presentados consistiron, 
entre outros, nos recontos de coliformes totais e fecais obtidos, aparentemente, nunha única mostraxe 
a partir de mostras de auga recollidas en nove puntos próximos ás marxes de toda a ría. O máis 
destacable <leste traballo é que a auga da inmensa maior parte da ría presenta niveis de contami
nación baixos (apta para cultivo e baño), a excepción do litoral do municipio de Vigo e as enseadas 
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de Moaña, Cangas e Baiona-Praia América. Especialmente elevada é a contaminación fronte á área 
urbana de Vigo e na desembocadura do río Lagares (non aptas para baño ou cultivo de moluscos). 

O segundo traballo (Araujo e col., 199lc; Araujo e col., 1991d; Araujo, 1993) levado a cabo na 
ría de Vigo incluíu o reconto de diferentes indicadores de contaminación fecal en 47 mostras de 
auga e 5 de sedimentos das zonas I, III e IV e en 20 mostras de mexillóns de batea recollidas nas 
cinco zonas de cultivo en que está dividida a ría (Figura 18). 

Zonas e puntos de mostraxe da ría de Vigo. Os puntos de mostraxe de mexillóns están representados por círculos, os de at:15a 
por cadrados, os polígonos de batea por liñas continuas e as zonas por liñas discontinuas (Araujo, 1993). (Fig. 18). 

En xeral, a conclusión que se extrae <leste traballo é que a contaminación bacteriolóxica da 
auga das zonas de cultivo da ría de Vigo é relativamente baixa. A análise estatística dos datos 
demostrou a ausencia de diferencias significativas entre os tres niveis de profundidade. Sen embar
go, cando se agrupan os resultados obtidos en toda a columna de auga e se dividen por zonas de 
cultivo, a análise estatística indicou a existencia de diferencias significativas entre as zonas IV e I e 
entre as zonas III e IV. Un exemplo gráfico do que acabamos de describir pode verse na Figura l_; , 

na que se representan os valores medios de coliformes fecais obtidos en mostras de auga de tres 
zonas de cultivo da ría de Vigo. Estes feítos poñen de manifesto que, aínda que a contaminación 
parece ser homoxénea en toda a columna de auga, non ocorre o mesmo entre distintas zonas da 
ría, aparecendo unhas máis contaminadas ca outras. 

e o nivel de contaminación bacteriolóxica da auga da ría de Vigo foi baixa, non ocorre o 
m mo cando se analizan mostras de mexillóns procedentes das zonas de cultivo. A Figura 20 
d mo tra que o recontos medios de indicadores foron moi elevados en tódalas zonas e moi 
up rior ó achados nas mostras de auga. Neste caso, a análise estatística mediante a aplicación 
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i\.econto de coliformes fecais. Valores medios (± erro estándar) obtidos na columna de auga de tres zonas de cultivo da ría de 
Pontevedra. Sp: Superficie, Pm: Profundidade media; Fd: Fondo (Araujo, 1993). (Fig. 19). 

Recomo de coliformes totais (CT), coliformes fecais (CF), Escherichia coli (Ec) e estreptococos fecais (SF). Valores medios(± 
erro estándar) obtidos nos mexillóns das cinco zonas de cultivo da ría de Vigo (Araujo, 1993). (Fig. 20). 
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do test de Mann-Whitney, demostrou a ausencia de diferencias estatisticamente significativas entre 
os r contos dos diferentes indicadores de contaminación levados a cabo en cada zona de cultivo. 

Pola súa parte, os sedimentos caracterizáronse polo seu alto contido de bacterias indicadoras, 
n omparación co detectado na columna de auga (niveis medios superiores nunha ou dúas ordes 

d magnitude) . Neste caso, as diferencias foron estatisticamente significativas, e nalgúns casos 
chegaron a detectarse concentracións de arredor de 106 microorganismos en 100 g de sedimento, 
como sucedeu cos Clostridium sulfito-reductores. Este feíto indica a alta capacidade que pode ter 
este hábitat para concentrar nel niveis de microorganismos, a súa importancia en número pode ser 
decisiva se se producen fenómenos que provoquen a súa resuspensión na auga. 

Ría de Pontevedra 

A primeira referencia que se ten sobre a contaminación bacteriolóxica na ría de Pontevedra 
corresponde ó Programa ESCORP, iniciado en 1980 e centrado exclusivamente na ría de Pontevedra 
(Anónimo, 1982). Este traballo constituíu unha contribución destacable no campo da microbioloxía 
desta ría, posto que, como afirma o propio responsable do equipo de bacteriólogos, "eran muy 
escasos los datos disponibles sobre el aspecto microbiológico de las rías Bajas y el caso se agudiza 
al referirse a la ría de Pontevedra". De feíto , na revisión bibliográfica realizada sobre o tema, cita 

tudios moi fragmentarios realizados esporadicamente (ver Programa Escorp, Fase I, Anexo I, pp. 
199) e centrados en bacterias heteroutrofas fundamentalmente. 

O Programa ESCORP comprendeu o reconto de coliformes, estreptococos fecais , Clostridium 
ulfito-r ductores e bacterias heteroutrofas en mostras de auga recollidas a <lúas profundidades 
up rfi i fondo) e en 20 estacións de mostraxe, entre o 21 de febreiro e o 11 de abril de 1980. 
l m i a mo tras de auga, analizáronse tamén mostras de sedimentos recollidas en 15 puntos 

p r t da a ría. Os resultados obtidos neste estudio revelaron a presencia de elevad s 
ntaminación na auga e sedimento da parte interna da ría ata a illa de Tambo e Marín. 

ontaminación, en menor medida, mantíñase ó longo da marxe norte ata Sanxenxo. Polo 
ntrari , na zona aberra da ría e na marxe sur non se detectou contaminación, ou unha certa 

ontaminación na enseada de Bueu (Combarro, 1981; Anónimo, 1982; González e col., 1984). A 
Figura 21, na que se representa o nivel de coliformes fecais nos diferentes puntos da ría, ilustra o 
que acabamos de comentar. 

Os resultados presentados no informe sobre o Plan de Saneamento para Cinco Sistemas de 
Rías en Galicia (Anónimo, 1987a) confirmaron en gran medida os do Programa ESCORP. É dicir, a 
partir das análise de mostras de auga recollidas en 8 puntos de mostraxe púxose de manifest a 
existencia de <lúas zonas diferenciadas desde o punto de vista microbiolóxico: unha zona interior, 
altamente contaminada e na que non é posible o baño e o cultivo de moluscos, e outra exterior (a 
partir da illa de Tambo) onde non se detectou contaminación bacteriana. 

Estes dous estudios que acabamos de comentar refírense a mostras de auga ou sedimentos 
recollidas na ría de Pontevedra, á manee de que coincidan ou non coas zonas de cultivo de 
moluscos. Polo contrario, no subprograma MV do Programa RENVCAMG recolléronse mostras de 
auga, sedimentos e mexillóns procedentes, en exclusiva, das tres zonas de cultivo de moluscos 
(Figura 22) . 

O resultados obtidos neste traballo permitiron comprobar que o nivel medio de contamina
ión bacteriolóxica da auga de cultivo de moluscos é, ó igual que na ría de Vigo, relativamente 
aixa, contrariamente ó que sucedeu no sedimento. A aplicación do test de Mann-Whitney ós 

dato agrupados por niveis de profundidade, demostrou a inexistencia de diferencias significativas 
ntr o distintos niveis de profundidade de auga, pero si se encontraron diferencias co sedimento. 

t al anzáronse concentracións superiores nunha ou <lúas ordes de magnitude. 

Por outra parte, a análise estatística dos datos permitiu comprobar que entre os recontos dos 
dif r nt indicadores non existían diferencias significativas, tanto entre estacións de mostraxe 
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Nivel medio de coliformes fecais obtidos en mostras de auga de superficie recollidas en diferentes puntos de mostraxe da ría 
de Pontevedra (Adaptada de Anónimo, 1982). (Fig. 21) . 

ü 

Zonas e puntos de mostraxe da ría de Pontevedra. Os puntos de mostraxe de mexillóns están representados por círculos, os 
de auga por cadrados, os polígonos de batea por liñas continuas e as zorras por liñas discontinuas (Araujo, 1993). (Fig. 22). 
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pertencentes a unha mesma zona de cultivo, como entre aquelas procedentes de zonas diferentes. 
En xeral , pode dicirse que o nivel medio de contaminación fecal na auga foi similar entre as tres 
zonas de cultivo, tal como o exemplo representado na Figura 23 . 
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lif rm s fecais. Valores medios (± erro estándar) obtidos na columna de auga das tres zonas de cultivo da ría ílo:: 

l : Sup rficie; Pm: Profundidade media; Fd: Fondo (Araujo, 1993). (Fig. 23). 

ituación diferente obtense cando se analizan os resultados obtidos coas mostras de mexillfr ·, 
obtidas das tres zonas de cultivo. O primero que se observa é que o nivel medio de contaminad(~- •. 
fecal dos moluscos é moi superior á da auga que os circunda (entre 2 ou 3 e, mesmo, máis or :l··>:· 
de magnitude) (Figura 24). En segundo lugar, o nivel de contaminación na zona III é claramen~ 
uperior ó alcanzado nas outras dúas zonas, con niveis significativamente diferentes . Isto man:a 

claramente unha diferencia entre as zonas de cultivo da ría de Pontevedra. 

Ría de Arousa 

Os datos de contaminación bacteriolóxica desta ría dispoñibles proceden, ó igual que ocon ·.a 
coa de Vigo, do informe sobre o Plan de Saneamento para Cinco Sistemas de Rías en Galicia 
obtidos de mostras de auga recollidas en 11 puntos localizados ó longo da franxa costeira (Anóri ;_ 
mo, 1987a); e do subprograma MV do Programa RENVCAMG obtidos a partir de 156 mostras de 
auga e sedimento recollidas en 8 zonas de cultivo de moluscos e de 63 mostras de mexillóns de 
batea procedentes das nove zonas de cultivo en que está dividida a ría de Arousa (Figura 25). 

Polo que respecta ó primeiro estudio, a conclusión máis relevante é que o estado microbiolóxíco 
da auga correspondente á maioría da ría é boa en xeral, a excepción de certo nivel de contamina
ción nas enseadas de Rianxo, Boiro, Ribeira e O Grove, e dunha elevada contaminación na área 
ir undante de Vilagarcía. 

En canto ó segundo estudio, eminentemente máis amplo, os resultados das análises 
bact riolóxicas de auga confirmaron en gran medida a conclusión do anterior estudio . En xeral, os 
niv i m dios de contaminación bacteriolóxica na columna de auga foron moi baixos e ademais 

490 



O) 

o 

5 

4 

.::::;, 3 
(/) 

Q) o 2.48 
--0 

~ 2 
u 
e 

Q) 
TI 

o 
+-' 
e 
o 
o 
Q) 

o: o 

DcT 
-CF 
~Ec 
~SF 

11 

Zonas de cultivo 

111 

fao:conto de coliformes totais (CD, coliformes fecais (CF), Escherichia coli (Ec) e estreptococos fecais (SF). Valores medios (± 
t"CW estándar) obtidos nos mexillóns das tres zonas de cultivo da ría de Pontevedra (Araujo, 1993). (Fig. 24). 

Zonas e puntos de mostraxe da ría de Arousa . Os puntos de mostraxe de mexillóns están representados por círculos, os de 
auga por cadrados, os polígonos de batea por liñas continuas e as zonas por liñas discontinuas (Araujo , 1993). (Fig. 25). 
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non se deron diferencias significativas entre os recontos obtidos nos tres niveis de profundidade. 
ó contrario, estas diferencias foron altamente significativas cando se compararon os resultados da 
columna de auga cos do sedimento. Neste último, os recontos medios foron moi superiores, 0 que 
onfirma os datos obtidos nas mostras de sedimento das rías de Vigo e Pontevedra. 

A existencia de diferencias significativas tamén se demostrou entre a media dos recontos de 
varios indicadores presentes nas distintas zonas de cultivo, de forma que as zonas máis contamina
das, e as que presentaron maiores diferencias coas demais, foron a I, II e VI, aínda que entre estas 
tamén se deron diferencias . A Figura 26, na que se amosan os recontos medios de coliformes fecais 
e estreptococos fecais obtidos nas 8 zonas de cultivo a tres niveis de profundidade, confirma o que 
se acaba de expoñer. Dedúcese así que os niveis de contaminación non son uniformes entre as 
diferentes zonas de cultivo da ría de Arousa (Yañez e col., 1990; Arauja e col., 1991d; Garrido e 
col. , 1992). Esta afirmación confirmase totalmente cando se analizan os datos obtidos coas mostras 
de mexillóns nos que, por outra parte, se detectou unha concentración de microorganismos moi 
superior (Araujo, 1993) . 
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R conto d oliformes fecais (CF) e estreptococos fecais (SF). Valores medios (±erro estándar) obtidos na columna de auga 
d oito zona de cultivo da ría de Arousa. Sp: Superficie; Pm: Profundidade media; Fd: Fondo (Araujo, 1993). (Fig. 26). 
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A análise estatística dos datos obtidos nas mostras de mexillóns permitiu observar que entre 
os polígonos da zona VI se detectaron diferencias significativas nos recontos de diferentes indicadores 
de contaminación fecal , o que permitiu subdividir esta zona en <lúas subzonas: VIga (polígonos 
v ilagarcía A e G) e VIi (polígono Vilagarcía I) . Estas diferencias puxéronse de manifesto tamén 
entre os niveis medios de contaminación da zona I e os das zonas III , IV, V, VI, VII, VIII e IX, igual 
que entre os polígonos da zona II e os das zonas IV, V, VII e VIII. Aínda que os recontos levados 

3 cabo nas mostras procedentes das zonas I e II , son os que difiren dos obtidos nun maior número 
de polígonos ou zonas, tamén se encontraron niveis de contaminación estatisticamente diferentes 
entre outras zonas, tales como a VI coa VII, ou a VII coa IX, etc. Os resultados desta análise 
estatística reafírmanos no que xa apuntaramos ó principio:- o estado sanitario non é uniforme en 
toda a ría de Arousa, senón que existen diferencias claras entre as diferentes zonas de cultivo, tal 
como pode observarse na Figura 27. 
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erro estándar) obtidos nos mexillóns das nove zonas de cultivo da ría de Arousa (Araujo, 1993). (Fig. 27). 
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En resumo, na ría de Arousa pódense distinguir tres grandes áreas en función dos niveis de 
contaminación bacteriana: 

a) Unha área, con moi baixa calidade, que comprende a subzona VIga e as zonas III, II e I 
(toda a marxe norte , desde a desembocadura do río Ulla ata Ribeira). Pola súa vez, dentro desta 
área, pódense distinguir <lúas subáreas; unha formada polas zonas I e II, cunha contaminación moi 
elevada, e outra constituída pola III e VIga con niveis de contaminación sensiblemente inferiores. 

b) Unha segunda área, constituída polas zonas IV, V, VIi e VII, con alta calidade sanitaria, na 
que tódalas zonas se poden considerar aptas para o cultivo. Nesta tamén podemos distinguir dúas 
subáreas; por unha parte, as zonas VII e VIi, con calidade sanitaria excelente (o 100% das mostras 
contén menos de 300 CF/ 100 g) e, por outra, as zonas IV e V, nas que o 20% das mostras superou 
os 300 CF/ 100 g. 

c) Por último, unha terceira área formada polas zonas VIII e IX, localizadas na boca da ría , con 
niveis de contaminación intermedios. 

Ría de Muros-Noia 

Os únicos datos de que dispoñemos proceden dos obtidos no Programa RENVCAMG e u> 
rresponden á análise bacteriolóxica de mostras de mexillóns recollidas nos polígonos Muros B r_'.a 
zona I e Muros A e Noia A, ambos da zona II (Figura 28). 

1 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~--J 

Zonas e puntos de mostraxe da ría de Muros-Noia. Os puntos de mostraxe de mexillóns están representados por círculos, os 
polígonos de batea por liñas continuas e as zonas por liñas discontinuas (Araujo, 1993). (Fig. 28). 

Os valores medios dos diferentes indicadores de contaminación obtidos nas <lúas zonas de 
cultivo e tán representados na Figura 29. O máis destacable é que o grao de contaminación 
a umulado nos moluscos foi moi elevado. Aínda que a análise estatística dos resultados demostrou 
a ausencia de diferencias estatisticamente significativas entre as <lúas zonas, pódese dicir que ª 
mái contaminada correspondeu á zona II (Araujo, 1993). 
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Análise global dos datos de contaminación bacteriolóxica das zonas de 
cultivo de moluscos das rías de Muros-Noia, Arousa, Pontevedra e Vigo 

PVD 

Zona 

1 

II 

III 

rv 
V 

VI 

VII 

VIII 

media 

1 

II 

III 

media 

TÁBOA 15 

Mostras de auga (%) con recontos de coliformes fecais ou de estreptococos 
fecais/ 100 ml iguais ou inferiores a un valor dado (Garrido e col., 1992) 

N* 

11 

14 
2 

31 

8 

41 
11 

31 

28 

37 

53 

300 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

93 
100 

94 
96 

100 

100 

86 
100 

100 

100 

98 

100 

100 

98 
82 

84 

85 

85 

CF 

10 

91 

36 
100 

90 
88 

44 
73 

84 
70 

61 

35 
57 

51 

5 

82 

36 
100 

74 

75 

29 

55 

68 
56 

50 
27 

47 
42 

2 

36 
36 

100 

58 

50 
20 

36 
45 

39 

39 
16 

28 

27 

300 

64 
100 

100 

97 
100 

100 

100 

94 
96 
93 

83 

92 

90 

100 

36 

79 
100 

97 
100 

98 

91 

94 
90 
86 
68 
83 

79 

SF 

10 

27 

21 

50 

65 

50 

37 

36 
58 

46 

36 
43 

55 

47 
VGO I 

III 

IV 

13 

17 

17 

100 

100 

94 
98 

92 

88 

65 

81 

62 
41 
18 

38 

62 
41 
12 

36 

54 

24 

o 
21 

92 

94 
88 

92 

69 
82 

53 
68 

62 

35 
47 
47 media 

Abreviaturas: CF, coliformes fecais; SF, estreptococos fecais ; ARS, Arousa; PVD, Pontevedra; VGO, Vigo. 
• úmero de mostras considerado. 
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Clase B -Clase C -
A Ramallosa 

Repr sentación gráfica dos diferentes tipos de zonas de producción de moluscos da ría de Vigo, clasificadas segunc..:, o 
D r to 345/ 1993. (Fig. 30). 

-1 

o 

R pre entación gráfica dos diferentes tipos de zonas de producción de moluscos da ría de Pontevedra, clasificadas segundo 
o D r to 345/ 1993. (Fig. 31). 
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~ 
liiil 

j --
Clase A 

Clase B 

Clase C 

Clase O 
Ca1a m1ña l 

l\cpresentación gráfica dos diferentes tipos de zonas de producción de moluscos da ría de Arousa, clasificadas segundo o 
Decreto 345/ 1993. (Fig. 32). 

Clase C -Clase O W!N#l 

R ·presentación gráfica dos diferentes tipos de zonas de producción de moluscos da ría de Muros- oía, clasificadas segundo 
0 Decreto 345/ 1993. Fig. 33). 
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A primera conclusión que pode deducirse dos datos obtidos no Programa RENVCAMG é que 
a auga da zonas de cultivo das tres rías (Arousa, Pontevedra e Vigo), aínda que presenta unha 
certa contaminación fecal (nunhas zonas maior ca outras) en xeral, foi bastante baixa. A Táboa 15 
ilustra convenientemente a calidade encontrada nas mostras de auga estudiadas, nas que nunha 
elevada porcentaxe deron resultados inferiores a 5/ 100 ml e, mesmo, negativos. Esta Táboa tamén 
pon de manifesto a presencia de determinadas áreas ou zonas en que a presencia de contamina
ción parece máis evidente: a I, 11 e VI, na ría de Arousa; a 11 e III na ría de Pontevedra, aínda que 
aquí a I tamén pode ser importante; e, por último, a III e IV na de Vigo, aínda que tamén a I 
manifestou certo grao de contaminación medida polos estreptococos fecais. 

Outro aspecto que se deriva da análise desta Táboa é que a ría de Vigo contén niveis de 
contaminación fecal relativamente máis elevados cás outras <lúas, principalmente cá de Arousa, a 
xulgar polo número de mostras que deron resultados negativos en cada unha delas. A análise 
estatística dos resultados obtidos con tódolos indicadores de contaminación fecal en cada un dos 
niveis de profundidade da columna de auga das tres rías, sinalou claramente as augas de cultivo de 
moluscos da ría de Vigo como as máis contaminadas das tres, mentres que é Arousa a que dispón 
da auga de mellor calidade bacteriolóxica. Probablemente, a principal razón destas diferencias 
entre as tres rías estribe na densidade de poboación que habita nas súas marxes e, polo tanto, na 
cantidade de residuos fecais que se verten a elas. 

Por outra parte, a Táboa 16 pon de manifesto a calidade bacteriolóxica das zonas de cultivo 
de moluscos das rías de Muros-Noia, Arousa, Pontevedra e Vigo, baseándose nos recontos de 
coliformes fecais ou estreptococos fecais achados nas mostras de mexillóns procedentes delas. Se 

mparámo-los resultados obtidos das mostras de mexillóns cos obtidos na auga que os baña, o 
prim r qu destaca é que os recontos medios de bacterias en mexillóns foron moi superiores 

ntr 1 3 rd de magnitude) ós achados nas augas das mesmas zonas, o que vén a confirma
apa idad de concentración que presentan estes moluscos. 

D ac rdo co que se acaba de expoñer, non cabe dúbida de que niveis de contaminación n. oi 
baixos en auga son compatibles con niveis altos nos mexillóns presentes nela. A clasificación das 
zonas de cultivo en diferentes tipos de zonas de producción de acordo co Real Decreto 345/1993, 
permite observar que os mexillóns procedentes da maioría das zonas requiren un proceso de 
depuración antes de destinalos ó consumo humano directo e, mesmo, hai zonas en que se cultivan 
mexillóns que non poderían ser consumidos aínda que fosen sometidos ó proceso de depuración 
máis completo esixido pola lexislación. É dicir, son as zonas clasificadas arbitrariamente por nós 
como de tipo D. De forma gráfica, a distribución dos diferentes tipos de zonas de producción nas 
rías de Muros-Noia, Arousa, Pontevedra e Vigo, de acordo cos resultados amosados na Táboa '6, 
amósase nas Figuras 30-33. 

Outro dos aspectos importantes que se observa ó compara-los resultados obtidos nas diferen
tes rías é que, en xeral, en cada unha delas as zonas máis contaminadas son as que se encontran 
na marxe norte ou na proximidade de núcleos de poboación importante ou de achegas importan
tes de residuos fecais. Así, na ría de Arousa, a zona VI encóntrase inmediatamente na desemboca
dura do río Ulla, que recolle as augas residuais de Santiago, Padrón e doutros núcleos de poboación 
de menor importancia que fan que no tramo final do río Ulla os niveis de contaminación 
bacteriolóxica poden chegar a ser moi altos. As zonas I, 11 e III encóntranse na marxe dereita da ría, 
polo que as descargas do río Ulla tenderían a desprazarse ata a boca precisamente pola marxe 
norte posto que, como é sabido, as rías presentan circulación estuárica positiva (a auga entra polo 
ur sa polo norte). Ademais, nas proximidades destas zonas encóntranse núcleos de poboación 
orno Boiro ou A Pobra do Caramiñal, que poden contribuír a alcanzar eses niveis de contamina
ión por medio dos seus vertidos de augas residuais. Na zona IX, este efecto é menor quizais 

p rqu , ó localizarse na mesma boca da ría, o factor de dilución e o poder autodepurador do mar 
pod n er uficientes para contrarrestalo. Isto mesmo debería suceder, de forma máis acusada, na 
z na VIII , dado que a auga que pode entrará ría por aquí, non debería estar contaminada. Sen 
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embargo, os recontos de coliformes e estreptococos fecais obtidos nas mostras de mexillóns per
miten clasificar esta zona como bastante contaminada. Cremos que a presencia dun núcleo de 
poboación tan importante como O Grove, xunto coa existencia de importantes empresas conserveiras 
pode provocar un volume de residuos o suficientemente importante como para influír na calidade 
dos moluscos cultivados nesta zona. 

- -

TÁBOA 16 

Mostras de mexillóns (%) con recontos de coliformes fecais ou estreptococos fecais/ 100 g 
iguales ou inferiores a un valor dado (Arauja, 1993) 

CF SF 

Ría Zona N 60000a 6000b 300c 20 60000 6000 300 20 CIASIFICACIÓN 

MN I 5 100 80 80 o 100 80 60 o cd ce cr 
11 9 89 78 44 o 89 67 56 44 D D 

media 93 79 57 o 93 71 57 29 

ARS I 5 80 40 20 20 60 20 20 o D D 

11 10 70 70 30 10 80 70 20 o D D 

III 5 100 80 60 20 100 60 o e e B 

IV 5 100 80 20 100 80 20 B B B 

V 5 100 80 40 100 60 B B A 

VIga 9 100 33 11 100 89 44 o B B e 
VIi 5 100 80 100 60 40 A A B 

VII 5 100 60 100 60 A B A 

VIII 9 100 67 22 100 89 56 33 B B e 
IX 5 100 80 20 100 40 o B B B 

media 94 89 60 27 94 73 54 19 

PVD I 5 100 60 40 100 40 o B B B 

11 5 100 80 20 100 60 o B B B 

III 16 94 94 19 6 94 75 13 o D D 

media 96 96 39 15 96 85 27 o 
VGO I 4 100 75 50 o 100 75 o o e e e 

11 4 100 50 o 100 50 50 o B B e 
III 4 100 25 o 100 75 o o B B e 
IV 4 100 50 25 75 75 o o B B D 

V 4 100 75 o o 100 50 o o e B e -
media 100 90 35 5 95 65 10 o 

Abreviaturas: ver pé de Táboa 15. 

ª Lúnite superior de CF en mexillóns, segundo a Directiva 91/ 492 e o Real Decreto 345/ 1993 no que se establece a necesidade de 
somete-los moluscos a unha reinstalación antes do seu consumo humano. 

b Límite superior de CF para o 90% das mostras de mexillóns, segundo a Directiva 91/ 492 e o Real Decreto 345/ 1993 no que se 
establece a necesidade de somete-los moluscos a depurar antes do seu consumo humano. 

e Límite superior de CF en mexillóns para podelos destinar directamente ó consumo humano, segundo a Directiva 91/ 492 e o Real 
Decreto 345/ 1993. 

d Clasificación das zonas de producción de moluscos de acordo cos límites máximos de CF, segundo o Real Decreto 345/ 1993. 

e Clasificación das zonas de producción de moluscos de acordo cos límites máximos de Ec, segundo o Real Decreto 345/ 1993. 
r Clasificación das zonas de producción de moluscos se esta se fixese en función dos recontos de SF e tomando como límites máximos 

os establecidos para CF. 

A localización· xeográfica e a proximidade a núcleos de poboación, tamén permiten entende
los resultados da ría de Pontevedra. Non hai máis que pensar que nas proximidades da zona II se 
encontra Bueu e que a zona III, á parte de estar máis cara ó interior da ría e, por conseguinte, máis 
próxima á cidade de Pontevedra, encóntrase na manee dereita, polo que debería encontrarse baixo 
os efectos das súas augas residuais. É máis, pódese constata-la influencia do abrigo que a xeografía 
brinda ós parques de cultivo situados nas zonas de mostraxe, cando se ten en conta que a zona I, 
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a pesar de estar próxima á boca da ría e na marxe esquerda, se cualificou como zona de produc
ción tipo B. 

Todas estas xustificacións son totalmente válidas para explica-los niveis de contaminación das 
rías de Vigo Muros-Noia. 

Na Táboa16 tamén se amosa a porcentaxe de mostras de mexillóns cunha concentración de 
estreptococos fecais inferior ou igual a un valor dado. Se clasificarámo-las zonas de producción 
baseándose nos recontos <lestes indicadores, tomando como referencia os límites máximos esta
blecidos para coliformes fecais , os resultados conduciríannos a unha clasificación máis restrictiva 
no 30% das zonas de cultivo. Se ternos en conta que os estreptococos fecais son considerados por 
moitos autores como mellares indicadores que os coliformes fecais , non só pola súa maior resis
tencia a condicións externas, senón tamén ás condicións do interior do aparello dixestivo dos 
moluscos (Plusquellec e col., 1983), eremos que se debería propoñe-lo seu reconto, para estable
cer con maior seguridade a salubridade dunha zona de cultivo. 

En calquera caso, neste traballo púxose de manifesto que a pesar de que a auga das rías non 
parece moi contaminada, esta contaminación é suficiente para provocar un alto grao de contami
nación nos moluscos cultivados nelas . O que se deduce da análise dos resultados obtidos con 
mostras de mexillóns, é que estes, dada a súa capacidade de filtrar grandes volumes de auga, son 
un reflexo amplificado da microbiota das augas que os rodean, de forma que o seu estudio pode 

r máis representativo da salubridade do medio en que se cultivan. Neste sentido, parece acertada 
a sixencia lexislativa da análise de mostras de moluscos para cualifica-las augas onde se cultivan. 

Sen embargo, a capacidade de filtración e concentración de materia suspendida por parte dos 
m luscos , está sometida á influencia de diversos factores, tales como estado fisiolóxico , idade e 
tamañ d pr pio molusco, salinidade, temperatura (ver Bonadona e col. , 1990; Burkhardt e col., 
1 2 , m smo, poden existir grandes diferencias en función da especie de molusco (Bonadona 

l. , 1990). p riso que a propia auga na que viven os moluscos debería someterse tamén a 
ntr l para vitar que nalgún momento, pola razón que sexa, os resultados non reflictan correc

tam nt ar alidade . Precisamente, e aínda que non verificamos experimentalmente este punto, a 
partir dos datos amasados aquí non parece desatinado afirmar que, se nos atemos ó que dicta a 
l xislación, para que unha zona sexa considerada apta para o cultivo, o nivel de microorganismos 
indicadores presentes na auga, ten que ser extremadamente baixo. 

Finalmente, non queremos deixar pasa-la oportunidade de poñer de manifesto un aspecto 
moi importante á hora de levar a cabo un estudio de contaminación bacteriolóxica, é dici . a 
metodoloxía a seguir para realiza-lo reconto de indicadores de contaminación fecal. Se se compara 
a clasificación das zonas de producción de moluscos presentada na Táboa 16 coa Orde do 29 de 
xullo de 1993, pola que se declaran e clasifican as zonas de producción de moluscos bivalvos e 
outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia 
(Diario Oficial de Galicia do 11 de novembro de 1993) prodúcense bastantes discrepancias, de 
modo que en xeral os resultados presentados aquí indican unha maior contaminación nos mexillóns. 
Aínda que os datos non teñen por que ser directamente comparables, unha das causas desta 
discrepancia pode estar na distinta metodoloxía empregada para realiza-las correspondentes análises 
bacteriolóxicas. Neste sentido, os resultados publicados por Araujo e col. (1995) demostraron que 
o método oficial español é totalmente inadecuado para levar a cabo un reconto de coliformes 
fecais en mostras de mexillóns se se compara co método descrito no «Laboratory Procedures for 
the Examination of Seawater and Shellfish,, (A.P.H.A., 1985). 

Ría de Ares-Betanzos 

A práctica totalidade dos datos de contaminación microbiolóxica que se van tratar neste 
apartado proceden de diferentes traballos realizados polo Laboratorio de Microbioloxía do Institu
t de Investigación e Análises Alimentarias (Zugaza, 1988; Sueiro e col. , 1989; Sueiro e col. , 1991a; 
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1991b; 1991c; 1991d; Arauja e col., 1991a; 1991b; Gómez Argüello, 1992; Combarro e col. , 1993), 
sen deixar de facer referencia ó informe sobre o Plan de Saneamento das rías galegas, rías de 
Viveiro, O Barqueiro, Cedeira, Ortigueira, Ares e Betanzos (Anónimo, 1992a). O máis destacable 
deste último é que , desde o punto de vista bacteriolóxico, os niveis de contaminación da auga da 
ría de Ares-Betanzos non impedían o seu emprego para o baño ou os cultivos mariños. 

Polo que respecta ós traballos que irnos tratar con máis profundidade, podemos diferencialos 
en tres fases . En primeiro lugar levouse a cabo un estudio preliminar, no que se fixaron nove 
estacións de mostraxe , a súa localización pode observarse na Figura 34. En cada unha delas 
recolléronse mostras a tres niveis de profundidade (superficie , profundidade media e sedimento). 
Nunha segunda fase, e tomando como base os resultados obtidos na primera, elixíronse tres 
estacións adicionais (Figura 34), das cales se tomaron mostras tamén a tres profundidades , cunha 
periodicidade mensual durante un ano. Por último, e a partir das poboacións de coliformes, 
estreptococos fecais e bacterias mariñas illadas das mostras da segunda fase realizouse un estudio 
máis amplo das súas propiedades de resistencia a axentes antibacterianos. 

Trala análise por separado dos diferentes puntos de mostraxe seleccionados na fase prelimi
nar, dedúcese que a contaminación non é homoxénea ó longo de toda a ría , senón que existen 
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Ría de Ares-Betanzos . Os puntos de mostraxe empregados no estudio preliminar están numerados do 1 ó 9. As tres estacións 
smaladas coas letras K, Te W, utilizáronse no estudio estacional (Zugaza, 1988). (Fig. 34) . 
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focos puntuais onde a devandita contaminación pode alcanzar niveis bastante elevados. Poderiamos 
concluír que , empregando o criterio de reconto de coliformes fecais, as estacións máis contamina
das na columna de auga foron as localizadas nas áreas máis internas da ría (2, 6 e 7; Figura 35). Por 
outra parte , na maior parte dos puntos, os niveis de microorganismos no sedimento foron superio
res ós da columna de auga, fundamentalmente cando se realizan recontos de Clostridium sulfito
reductores (Figura 36), o que pon de manifesto a importancia <leste hábitat como posible reservorio 
de organismos potencialmente patóxenos. 

Log (NMP/100 ml ) 

3 

2 

······ ~ -- . ---- . -- , -. 

~ 

Es ta c ións de mostraxe 

Di tribución de coliformes fecais en nove estacións da ría de Ares-Betanzos a tres niveis de profundidade. Sp: superficie; um: 

profundidade media; Sd : sedimento (Combarro e col. , 1993) . (Fig. 35) . 

Outra das conclusións importantes derivadas <leste estudio inicial foi o feito de que a determi
nación da sensibilidade a 8 axentes antibacterianos, revelou que o 88,5% dun total de 113 cepas de 
coliformes illadas do estuario da ría de Ares-Betanzos, foron resistentes a un ou máis antibacterianos 
e un 65 ,5% multirresistentes (2 ou máis antibióticos) . Na Táboa 17 pode apreciarse este elevado 
nivel de resistencia, así como os padróns de resistencia das cepas illadas. 

uperfici 

Prof. m dia 

edimento 

Total 

TÁBOA 17 

Porcentax es de resistencia múltiple dos illados bacterianos. 
% de illados resistencia a 1- 7 antibacterianos (Zugaza, 1988) 

o 1 2 3 4 5 

(49) 4,0 18,3 40,8 16,3 8,1 4,0 

(30) 3,3 23,3 3,0 20,0 20,0 3,3 

(34) 2,9 35,3 32,8 17,6 5,8 2,9 

(113) 3,5 24,7 28,3 17,6 14,1 3,5 

Entr par ' nt , número de filados estudiados en cada nivel. 
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Estacións de mostrax e 

Distribución de Clostridium sulfito-reductores en nove estacións da ría de Ares-Betanzos a tres niveis de profundidade. Sp: 
~uperficie ; Pm: profundidade media; Sd: sedimento (Combarro e col., 1993) . (Fig. 36). 

Á vista dos resultados expostos, creuse conveniente un estudio máis detallado <leste ecosistema 
no que se incluíu a análise da evolución que sofren os diferentes parámetros microbiolóxicos , de 
T1odo que permitise ter unha información máis ampla do estado ecolóxico-sanitario que puidese 
presenta-la ría de Ares-Betanzos ó longo das diferentes estacións do ano. Os resultados indicaron 
unha contaminación bacteriolóxica relativamente constante ó longo do ano, excepto casos puntuais , 
o que pode ser debido a que non se produciu unha variación relevante nas medidas dos parámetros 
físico-químicos, en especial a temperatura. Pola súa parte, ó longo de todo o estudio estacional 
observouse que, mentres os recontos dos diferentes indicadores foron moi similares nas mostras 
de auga de superficie e profundidade media, no sedimento, polo contrario, foron de arredor dun 
ou dous logaritmos superiores ós da columna de auga, confirmando os datos do estudio inicial 
(Figura 3 7). 

Como se sinalou ó principio, a terceira fase do traballo realizado sobre a ría de Ares-Betanzos 
correspondeu á análise das propiedades de resistencia a 32 axentes antibacterianos de 686 bacte
rias gram-negativas e 405 cepas de coliformes e 281 cepas de bacterias mariñas) e a 26 antibióticos 
de 251 cepas gram-positivas (estreptococos fecais) illadas ó longo das diferentes épocas do ano. 

Os resultados do estudio da incidencia de coliformes resistentes ós 32 antibióticos demostra
ron un elevado índice de resistencia, xa que o 90,4% das cepas illadas foron resistentes polo 
menos a un axente antibacteriano e o 77,3% foron multirresistentes, non achándose ademais 
diferencias entre a columna de auga e o sedimento. Entre os coliformes resistentes puidéronse 
determinar ata 27 marcadores de resistencia diferentes, e aproximadamente 1/ 3 da poboación 
presentou resistencia a 3-7 antibióticos diferentes, e un 4,41 % foron resistentes a máis de 18 
antibióticos (Táboa 18), o que é unha proba evidente <leste elevado nivel de resistencia. 

Os 32 axentes antimicrobianos ensaiados poden subdividirse en 3 grupos, pola súa estructura 
química común (cefalosporinas, aminoglucósidos e penicilinas) e un cuarto grupo de antibióticos 
con estructuras químicas diferentes entre si, ecos anteriores. O grupo de antibióticos fronte ó que 
se illou o menor número de coliformes resistentes , correspondeu ós amino-glucósidos, mentres 
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Fluctuación mensual da poboación de coliformes fecais en superficie (Sp), profundidade media (Pm) e sedimento (Sd) da ría 
d Are -Betanzos. Cada punto representa o valor medio dos logaritmos dos recontos efectuados en tres puntos. As barras 
v rti ais repr entan o erro estándar asociado (Sueiro e col., 1991d). (Fig. 37). 

TÁBOA 18 

Frecuencia de marcadores de resistencia na poboación de colif ormes illados de mostras de superficie, 
profundidade media e sedimento da ría de Ares-Betanzos (Gómez Argüello, 1992) 

Nº marcadores de resistencia 

1-2 3-6 7-10 11-17 18-27 

Superficie 15,27 27,06 30,53 10,38 4,15 

Prof. media 23,6 20,52 23,95 13,66 4,08 

Sedimento 21 ,73 19,95 23,43 18,20 5,18 

Total 20,24 22,69 26,15 16,51 4,41 

que a frecuencia de coliformes resistentes a cefalosporinas, penicilinas e antibióticos do grupo 4 
foi moito máis elevada e bastante similar entre si (Figura 38). Púidose constatar ademais, que o 
nivel de resistencia dos coliformes con respecto ás cefalosporinas foi maior fronte ás de primeira 
xeración e inferior fronte ás de terceira, o que demostra que canto máis tempo se leva empregando 
un antibiótico, maior é a incidencia de bacterias resistentes. 

Un feito destacable é que a frecuencia de coliformes resistentes e multirresistentes non foi 
onstante ó longo do ano, senón que, xeralmente, foi superior durante os meses de primavera e 

verán. Iso, non só cando se consideran os 32 antibióticos en conxunto, senón tamén con respecto 
atro grupo en que se subdividiron, aínda que esta fluctuación foi máis acusada cando se 

on ideraron as cefalosporinas por separado (Figura 39). 

Polo que respecta á incidencia de estreptococos fecais resistentes ou multirresistentes, os 
d to indicaron que esta foi moi superior á observada para coliformes (case do 100%). A Táboa 19 
ilu tra claramente a elevada incidencia de cepas resistentes entre a poboación de estreptococos 
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Distribución de coliformes multirresistentes a cefalosporinas (Cef), aminoglucósidos (Amg), penicilinas (Pen) e grupo 4 (Grp 
ó.), en superficie (Sp), profundidade media (Pm) e sedimento (Sd), da ría de Ares-Betanzos (Gómez Argüello, 1992). (Fig. 38). 
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Estacións do ano 

Variación estacional de coliformes multirresistentes a cefalosporinas (Cef), aminoglucósidos (Amg), penicilinas (Pen) e grupo 
4 (Grp. 4), illados da ría de Ares-Betanzos (Gómez Argüello, 1992). (Fig. 39). 
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TÁBOA 19 

Frecuencia de marcadores de resistencia presentes na poboación de estreptococos illados de mostras de 
superficie, profundidade media e sedimento da ría de Ares-Betanzos (Gómez Argüello, 1992) 

Nº marcadores de resistencia 

3-8 9-12 13-17 18-26 

Superficie 3,67 17,96 67,08 11,18 

Prof. media 1,17 17,62 56,45 22,33 

Sedimento 2,22 18,87 55,50 23,31 

Total 1,57 18,31 59,94 19,89 

fecais illados da ría de Ares-Betanzos, pois un 80% dos illados foi simultaneamente resistente a 
máis de 13 axentes antibacterianos. Este elevado índice de resistencia tamén se observou cando se 
analizan os 4 grupos de antibióticos por separado. Ó igual que acorría coa poboación de coliformf s, 
os aminoglucósidos foron os axentes máis efectivos, e, neste caso, tampouco se detectaron dLe
rencias en función da profundidade á que se obtiveron as mostras. Unha clara diferencia coa 
poboación de coliformes é que entre os estreptococos fecais non se deu unha variación estacion:?J 
na irtcidencia de cepas resistentes ou multirresistentes (Figura 40). 
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Estacións do ano 

Variación estacional de estreptococos fecais multirresistentes a cefalosporinas (Cef), aminoglucósidos (Amg), penicilinas (Pen) 
e antibióticos do grupo 4 (Grp 4), illados da ría de Ares-Betanzos (Gómez Argüello, 1992). (Fig. 40). 

Unha elevada incidencia de cepas resistentes tamén se observou entre a poboación de bacte
ria mariñas (Táboa 20). O 98% delas foi resistente a un ou máis antibióticos e o 97,5% foi 
multirresi tente (máis de 40% dos illados foron resistentes a un número igual ou superior a 18 
ax entes antibacterianos), non encontrándose tampouco diferencias entre a columna de auga e 
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sedimento. Este elevado índice de resistencia mantense tamén para os catro grupos de antibióticos 
por separado, aínda que a maior incidencia de cepas resistentes se obtivo fronte ás cefalosporinas 
e 0 menor fronte ós aminoglucósidos (Figura 41). Diferencias entre grupos de antibacterianos 
tamén se observaron cando se representan os datos obtidos nas catro estacións do ano . Neste caso, 
e a diferencia da poboación de coliformes, só se puido constatar unha variación anual con respec
to á incidencia de cepas resistentes a penicilinas e amino glucósidos (Figura 42). 

TÁBOA 20 

Frecuencia de marcadores de resistencia na poboación de . bacterias 11iariñas, illadas de mostras 
de superficie, profundidade media e sedimento da ría de Ares-Betanzos (Gómez Argüello, 1992) 

Nº marcadores de resistencia 

1-2 3-7 8-17 18-23 24-32 

Superficie 5,05 22,22 28,28 26,26 16,16 

Prof. media 3,12 23,94 31,20 18,72 21 ,85 

Sedimento 2,32 23,23 29,01 25 ,55 18,27 

Total 3,54 23,11 29,48 23,46 18,18 
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Distribución de bacterias mariñas multirresistentes a cefalosporinas (Cef), aminoglucósidos (Amg), penicilinas (Pen) e antibióticos 
do grupo 4 (Grp 4), en superficie (Sp) , profundidade media (Pm) e sedimento (Sd) da ría de Ares-Betanzos (Gómez Argüello, 
1992). (Fig. 41). . 

Todo isto suxírenos que as bacterias mariñas illadas da ría de Ares-Betanzos presentan valores 
de resistencia extremadamente altos, moi superiores ós que cabería esperar. Se ternos en conta que 
as bacterias de orixe mariña non adoitan estar expostas á acción de a"ntibióticos de uso clínico 
habitual, poderiamos pensar que esta elevada incidencia de cepas resistentes débese a que se 
producen fenómenos de transferencia de resistencias , en forma de factores R transferibles, a partir 
de microorganismos que estean en ambientes expostos a estes antibióticos (por exemplo, coliformes). 
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Estacións do ano 

Varia ión estacional de bacterias mariñas multirresistentes a cefalosporinas (CeD, aminoglucósidos (Amg), penicilinas (Pen' e 
antibi ti o do grupo 4 (Grp 4), illadas da ría de Ares-Betanzos (Gómez Argüello, 1992). (Fig. 42). 

N ntido, Kelch e Lee (1978) propuxeron que a partir dunha matriz de correlación entre as 
r i tencias a antibióticos de diferentes grupos bacterianos, podía descubrirse se os padróns de 
r istencia a antibióticos varían de forma sistemática ou non. É dicir, unha alta correlación (ín&"'e 
de correlación superior a 0.7) indicaría unha variación sistemática entre padróns de resistencia a 
antibióticos, e, unha baixa correlación (inferior a 0.7) significaría unha variación non sistemática. 

Cando se constrúe unha matriz de correlación considerando os 32 antibióticos conxuntamente, 
os niveis de correlación entre coliformes e bacterias mariñas non son moi elevados. Sen embargo, 
cando se fai para cada un dos grupos de antibióticos por separado, si se obteñen índices de 
correlación superiores a 0.7, en especial para o grupo 4 (Táboa 21). Estes índices de correlación 
elevados indican que a resistencia das bacterias mariñas ós antibióticos non ocorre ó chou, senón 
de forma sistemática. A explicación máis razoable é que se produzan fenómenos de transferencia 
de propiedades de resistencia a antibióticos entre diferentes grupos de bacterias. 

Non cabe dúbida de que a alta porcentaxe de bacterias alóctonas e autóctonas resistentes a 
quimioterápicos illadas no estuario da ría Ares-Betanzos e a posibilidade de transferencia a bacte
rias patóxenas para o home e animais, constitúe un elevado risco para a saúde pública. Así pois, os 
resultados <leste estudio lévannos a considerar que a deterioración de ecosistemas de estuario 
como consecuencia do vertido directo e incontrolado de augas residuais nas súas marxes, non só 
se reduce a graves alteracións ecolóxicas e económicas (por canto que supón a eliminación da 
principal fonte de recursos pesqueiros da nosa Comunidade), senón que tamén implica un alto 
risco para a saúde pública. Todo iso, sen deixar de chama-la atención sobre os efectos que o uso 
in ontrolado de antibióticos pode exercer na poboación bacteriana dos ecosistemas naturais. 

Este resultados, por outra parte, tamén apoian a idea de que a mera determinación numérica 
da bacterias indicadoras de contaminación, por si soa, e sobre todo en ambientes mariños, non é 
ufi iente para avalia-lo risco ecolóxico-sanitario asociado a vertidos incontrolados que se efec

túan ne te ambientes. 
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TÁBOA 21 

Matriz de conrrelación de resistencia a antibióticos do grupo 4 entre bacterias mariñas gram-negativas e 
coliformes, illadas de mostras de auga e sedimento da ría de Ares-Betanzos (Gómez Argüello, 1992) 

Bacterias mariñ.as Coliformes 

Vib Aer Past Ser Ced Pse Es ch Kl Ent Ser Klu Colif 

Vib 1.00 0.68 0.55 0.86 0.81 0.59 0.10 0.29 0.13 0.37 0.85 0.94 

Aer 1.00 0.66 0.57 0.87 0.83 -0.36 0.47 -0.64 0.61 -0.24 0.79 

Past 1.00 0.53 0.78 0.65 -0.16 0.33 0.17 0.77 0.74 0.75 

Ser 1.00 0.73 0.57 0.21 0.30 0.16 0.21 0.19 0.87 

Ced 1.00 0.92 -0.41 0.28 0.13 0.67 0.65 0.94 

Pse 1.00 -0.05 0.26 0.89 0.71 0.11 0.78 

Es ch 1.00 0.75 0.82 -0.05 0.87 -

Kl 1.00 0.83 0.52 0.83 -

Ent 1.00 0.29 0.76 -

Ser 1.00 0.23 -

Klu 1.00 -

Colif 1.00 

Vib, G. Vibrio; Aer, G. Aeromonas; Past, G. Pasteurella; Ser, G. Serratia; Ced, G. Cedecea; Pse , G. Pseudomonas; Esch, G. Escherichia; 
Kl, G. Klebsielta; Ent, G. Enterobacter; Ser, G. Serratia; Klu, G. Kluyvera; Colif, xeral coliformes 

Rías da Coruña, Ferrol, Ortigueira, Cedeira, O Barqueiro e Viveiro 

Os datos de contaminación microbiolóxica sobre estas rías foron obtidos do informe 
correspondente ó Plan de Saneamento para cinco sistemas de rías en Galicia (Ferrol, A Coruña, 
Arousa-Umia, Pontevedra e Vigo) e ó Plan de Saneamento das rías galegas, rías de Vivero, O 
Barqueiro, Cedeira, Ortigueira, Ares e Betanzos. Seguimento, control e xestión do plan de 
saneamento, rías da Coruña, Ferrol, Arousa, Pontevedra e Vigo (Anónimo, 1987a; Anónimo, 1992a). 

Os resultados do primeiro estudio foron obtidos a partir de mostras de auga recollidas en 7 
puntos de mostraxe da ría da Coruña e en 9 da ría de Ferrol. Con respecto á ría da Coruña, a 
conclusión á que se chegou foi que a contaminación biolóxica e microbiolóxica é alta na ría do 
Burgo, onde á baixa capacidade de dilución se unen innumerables vertidos de pequena entidade, 
industrias e achegas do río Mero. Na ría exterior, a contaminación é elevada nas proximidades da 
cidade da Coruña, praia de Santa Cristina e praia de Santa Cruz, nas que as augas incumpren as 
condicións de baño e cría de moluscos. 

Na ría de Ferrol, a contaminación biolóxica é alta en gran parte do interior da ría, a partir da 
ponte das Pías. Tamén resultou elevada nas enseadas da Malata e Caranza, en Astano e na zona 
po1tuaria e de estaleiros de Ferrol. En xeral, en toda a marxe norte. Os niveis de coliformes foron 
elevados, en particular, nos bancos de cultivos mariños de· maior extensión, que, ó estar situados 
na zona interior da ría, se encontran afectados por niveis de contaminación non tolerables. 

Finalmente, os niveis de contaminación microbiolóxica das augas das rías de Ortigueira, 
Cedeira, O Barqueiro e Viveiro, en xeral, non impiden o seu emprego para o baño e cultivos 
mariños. 

ESTUDIOS DE CONTAMINACIÓN PARASITOLÓXICA DAS AUGAS LITORAIS DE GALICIA 

Os datos sobre a incidencia de parásitos de importancia sanitaria para o home en augas 
litorais corresponden á investigación de amebas en augas das rías e de praias marítimas (Álvarez 
Pérez, 1986; Arias Fernández e col., 1989; LLoves Pequeño, 1992). 
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Os r sultados presentados por Arias Fernández e col. (1989) puxeron de manifesto o illamiento 
d amebas potencialmente patóxenas para o home en augas mariñas. Aínda que o xénero máis 
fr cuentemente illado correspondeu a Platyamoeba, o achado máis importante foi o illamento da 

p ci pot ncialm nte patóxena Acanthamoeba polyphaga nunha mostra tomada en primavera 
Táb a 22 . Por outra parte, aínda que se recolleron mostras en <lúas épocas do ano, a ausencia de 

varia ións significativas nos valores de temperatura ou salinidade entre as <lúas estacións de mostraxe, 
impediu avalia-la influencia <lestes factores sobre a presencia ou ausencia de amebas. 

Finalmente, LLoves Pequeño (1992) encontrou unha grande incidencia de Amebas limax en 
mostras de auga próxima a unha batea da ría de Vigo, que lle permitiu chegar á conclusión de que 
estas zonas son hábitats apropiados para o desenvolvemento e supervivencia destas amebas. Sen 
embargo, o feito de non encontrar amebas mariñas estrictamente de vida libre conduciuno a 
sinalar que estas zonas non son hábitats idóneos para estas outras amebas, todo o contrario do que 
ocorre nas praias e estuarios da ría de Vigo (Álvarez Pérez, 1986) . 

Orixe das 
mostras 

Prahs 

E tuari 

TÁBOA 22 

Especies de amebas de vida libre identificadas a partir de mostras 
de auga litoral (Arias Fernández e col.) 1989) 

Especies de amembas detectadas 

Primavera Inverno 

Acanthamoeba polyphaga) Platyamoeba Platyamoeba douvresi) Platyamoeba 
douvresi, Platyamoeba weinsteini, weinsteini, Platyamoeba langae, 
Platyamoeba langae,Platyamoeba Platyamoeba murchelanoi, Platyamoeba 
murchelanoi, Platyamoeba plurinucleolus, plurinucleolus, Platyamoeba flavellata, 
Platyamoeha .fiavellata, Clydonella Clydonella rosenfieldi, Clydonella 
r enfieldi, Clydonella sindrmanni, sindermanni, Vexillifera ottoi, 
Vexillifera ottoi, Vex illif'era hrowni, Lingulamoeba leei, Hyalodiscus 
Hyalodiscus angelovica, Ovalopodium angelovica. 
carrikeri. 

Platyamoeba douvresi, Platyamoeba Platyamoeba langae, Platyamoeba 
weinsteini, Platyamoeba langae, Vexillifera murchelanoi, Platyamoeba flavellata, 
otti, Vexillifera browni, Para moeba Platyamoeba calycinucleolus, Clydonella 
aestuarina, Vanella niira. sindermanni. 

CALIDADE SANITARIA DAS PRAIAS MARÍTIMAS 

A información sobre a calidade sanitaria das praias marítimas de Galicia incluída nesta revi
sión obtívose dos informes técnicos do Programa de Control e Vixilancia Sanitaria das Praias da 
Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ós anos 1987-89 (Anónimo, 1987b; 1988; 1989b). 
Aínda que non puidemos acceder a datos máis recentes, segundo tódolos indicios, a situación non 
variou de forma significativa nos sucesivos anos. A cualificación das diferentes praias realizouse da 
m ma forma que para as praias fluviais, tal como se especifica no apartado "Augas Superficiais" 
de te capítulo. 

De acordo coa Figura 43, pódese constatar que arredor do 80% das praias marítimas estudia
da conteñen auga nas cales se pode realiza-lo baño sen ningún tipo de risco sanitario. Ademais, 
o datos indican que a situación permanece practicamente inalterable ó longo dos anos, tanto 
ando analizan os dato no seu conxunto, como individualizados por provincias (Figuras 44-

46. 

a Figura 44-46 tamén se pode observar que Lugo é a provincia que goza das praias con 
m llor calidad anitaria (case un 100% das praias avaliadas), mentres que Pontevedra se situa no 
~ tr mo p to . 
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OS USOS DA AUGA 

FRANCISCO X. FUMEGA PIÑEIRO 

RAMÓN G. RO MANÍ BARRIENTOS ( t) 

Ct) O autor non chegou a ver impreso este capítulo, pola súa inesperada morte, mais a 
pervivencia que o libro fai dunha vida adicada a cultura, permítenos expresar a través dél o noso 
sentimento de respeto e honra ó seu traballo a prol da Xeografía de Galicia. (N. d. C.). 





A dispoñibilidade dos recursos de auga constitúe sen dúbida un factor de primeira orde na 
conformación do xeito de vida e das paisaxes agrarias. Pero esta dispoñibilidade hídrica entraña 
unha realidade moi diferente naqueles lugares nos que a auga pala súa abundancia ocupa un lugar 
máis secundario como factor condicionante dos xeitos de vida e de producción agraria. Desde 
unha óptica xeográfica non é posible compara-la problemática da auga en Canarias, onde o tema 
da auga se ten discutido case desde o comezo da colonización, coa mesma cuestión en Galicia , 
pois aquí, a relativa abundancia dos recursos hídricos chegou ó extremo de minimizar, ou desapa
recer practica.mente, a oposición entre secaño e regadío, <lúas realidades ben diferentes máis alá 
da Iberia húmida. No primeiro caso, a escaseza de auga é unha realidade coa que conviven os 
afectados pola falta de recursos, mentres que no segundo acostum.ados a realiza-lo simple xesto de 
abrí-la billa e ter auga en abundancia, só constitúe unha novidade nos escasos períodos de forte 
seca. Pero a auga comeza a ser un ben escaso que hai que xestionalo con sabiduría, pasto que a 
manipulación humana e, concretamente, a contaminación, poden comprometer non tanto a cantidade 
dos recursos como a calidade dos mesmos. Trátase de elixir un modelo de desenvolvemento que 
contemple non só o aforro de auga senón tamén que sexa posible aínda beber auga da billa. En 
efecto, o incremento da poboación nas cidades, o desenvolvemento industrial e o uso cada vez 
maior de fertilizantes na agricultura, ameazan con degrada-los nasos recursos hídricos. 

Esta realidade incuestionable motivou a preocupación incipiente dos poderes públicos polo 
tema dos recursos hídricos. Así, a Xunta de Galicia, con competencia en materia de regulación de 
augas, realizou os primeiros estudios para garantí-las subministracións e mantemento da calidade 
das augas potables dos núcleos de poboación con máis de dous mil habitantes, ademais da depu
ración das augas residuais, aspecto este último moi pouco atendido na Comunidade galega. Non 
obstante, as actuacións débense ampliar a tódolos ámbitos que afectan ó ciclo da auga, xa que sen 
dúbida por infiltración, disolución de fertilizantes ou o vertido de augas contaminadas, por citar só 
dous exemplos, constitúen unha ameaza constante para as capas freáticas, cando non son trans
portadas directamente sobre os cursos de auga. o aproveitamento dos recursos a través dos 
diferentes usos debe compatibiliza-la conservación dos acuíferos cunha explotación racional dos 
mesmos. 

O primeiro e principal uso da auga é o doméstico, polo menos en canto á necesidade, polo 
que tódalas civilizacións tiveron que loitar para se apoderaren dela. A presión da demanda fomentou 
o desenvolvemento dos oficios relacionados coa auga, entre os que o augador era o máis popular. 
A irrigación artificial practicamente non existía e a industria esixía poucos recursos. En cambio, 
hoxe en día a agricultura de regadío converteuse, a escala mundial, na principal consumidora da 
auga, ó se converte-la irrigación, xunto cos fertilizantes, no medio esencial para aumenta-la 
productividade agraria. As necesidades da industria tamén medran, se ben neste eido cada vez é 
máis factible a posibilidade de pensar en solucións que requiren moita menos_ auga. En canto ó 
uso recreativo, das fontes e estanques pasouse ós parques acuáticos e á piscina de ondas. 
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A NATUREZA DO PROBLEMA: DE BEN LIBRE A BEN ESCASO 

Xa empezan a quedar afastados aqueles tempos e aqueles manuais de economía clásica nos 
que o tratamento da auga era abordado dende a súa consideración de ben libre, en contraposición 
cos bens escasos que eran os que chamaban a atención dos economistas. A auga dos innumera
bles ríos e regatos que percorren o noso país foi considerada durante a maior parte do tempo 
coma un ben libre polo conxunto da sociedade: "auga que non vas beber, déixaa correr". Esta 
consideración non supón, de ningún xeito, que non fose un recurso valioso que podía chegar a ser 
escaso en determinadas épocas do ano e sobre o que existía unha ampla lexislación que delimita
ba os dereitos e os deberes dos usuarios. Esta regulamentación fai dubidar da súa condición de 
ben libre, posto que deriva, en parte, da escaseza que caracteriza os recursos hídricos, posto que 
non son ampliables á vontade. A súa presencia non amosa un carácter cíclico nin dende o punto 
de vista temporal nin do espacial, e, por último, renóvanse a través do ciclo hidrolóxico. 

O CICLO DA AUGA 

O ciclo da auga está determinado pola acción de múltiples elementos interrelacionados dun 
xeito sistémico: precipitacións, evaporación, fluencias superficiais ou subterráneas, reservas e con
sumos feítos no ciclo biolóxico. O funcionamento <leste sistema como un circuíto case pechado, 
explica que o volume de auga existente a escala planetaria sexa unha cantidade case constante 
que se atopa sempre en movemento. 

Sobre o conxunto das augas superficiais (mares, lagos, ríos, encoros, etc) prodúcese m1ha 
vaporación física debida á acción da calor do sol que reviste unha importancia desigual en 

fun i ,,. n d moitos factores que inciden no proceso (ventas, latitude, temperatura da auga, te . pe
r tura da ma a de aire, etc.). Esta evaporación física vese acompañada pola fisiolóxica, noc¡ón 
bi l "' xica que se plasma na evapotranspiración como concepto referido á evaporación realizada 
nun organi mo vexetal. Outra diferenciación de interese é a que se establece entre a evapora -:ión 
potencial, que non se ve limitada pola ausencia de auga, e a evaporación real, determinada pola 
dispoñibilidade da mesma. Deste xeito fórmanse as nubes que orixinan, por medio das precipitadóns, 
unha renovación e reposición das augas superficiais e subterráneas que poden evaporarse de 
novo ou fluír cara ó mar onde se repite, unha vez máis, o proceso sinalado. A fluencia contine.atal 
atópase estreitamente ligada ás temperaturas e ás precipitacions, sendo máis reducida canto meno
res sexan estas últimas. Outro factor que xoga un papel importante é a natureza permeable ou 
impermeable do rochedo que conforma a bacía vertente e que adquire un protagonismo maio ·na 
formación das bolsas subterráneas de auga. A altitude, a vexetación e as pendentes inciden tamén 
na fluencia superficial e subterránea. Estes fluxos configuran o ciclo hidrolóxico e diferéncianse 
dos fenómenos hídricos que regulan os balances de agua no solo, e dos fenómenos hidroxeolóxicos 
que se ocupan das relacións que se establecen entre os fluxos superficias e subterráneos. A escala 
planetaria a evaporación total dos océanos supera as precipitacións e son as fluencias continentaies 
as que compensan a dita diferencia. Esta concepción sistemática do ciclo hidrolóxico debe com
pletarse coa inclusión do mesmo dentro dun sistema maior do que forma parte o clima e a 
biomasa, que presenta como nexo de unión esencial a propia presencia da auga que, dun xeito 
complexo, se intercambia coa atmosfera, a biosfera e a litosfera, renovándose continuamente. Polo 
tanto, o conxunto da auga do planeta constitúe un recurso unitario que pasa por distintas fases que 
motivan unha presencia temporal e espacial desigual segundo os momentos e lugares. 

Vista así a auga, como unha unidade multifásica, non está de máis lembra-lo feíto de que 
calquera intervención que o home faga nalgunha das fases do ciclo hidrolóxico supón unha 
intervención con distintos graos de intensidade, sobre o conxunto do sistema. Os cambios recentes 
que viviu e está a vivir a sociedade galega supoñen, en síntese, un cambio da escala de actuación 
obre o medio xeográfico parella ó desenvolvemento dos modos uniformizadores da sociedade de 
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consumo actual. A dita evolución vólvese fundamental para poder explicar moitas das alteracións 
notables que coñecen as fases máis vulnerables do ciclo da auga. 

Se ben é certo que a auga é un dos elementos esenciais do medio eco-xeográfico, non é 
menos certo a importancia crecente que adquire o <lito elemento como medio de transporte dos 
desperdicios das actividades humanas. A relación que se establece entre os volumes de auga 
consumida e os volumes de auga que presentan algún tipo de degradación, despois da súa utiliza
ción polo home, amósase moi desfavorable. As cantidades de auga realmente consumidas son 
mínimas en comparación cos volumes de auga degradada. A degradación tradúcese tamén, dun 
xeito xeral, nunha prolongación do circuíto natural do c~clo da auga. 

Todo isto lévanos a cataloga-la auga como un ben escaso, dende sempre codiciado polo 
papel que xoga na vida e na maior pa1te das actividades económicas, que presenta un crecemento 
continuo, no seu uso e demanda, que o converten, hoxe en día, nun ben preciado, cada vez máis 
caro e máis escaso. Parello a este aumento no seu consumo transcorre a deterioración dos ecosistemas 
vinculados con este elemento primordial, basicamente os problemas de degradación e destrucción 
dos nosos ríos e regatos. 

Aínda que a situación dos nosos recursos hidráulicos non pode ser cualificada de satisfacto
na polos problemas de degradación ambiental que presenta o país e repercuten no conxunto do 
ecosistema, non debemos esquecer que a porcentaxe representada polos fluxos de auga é extre
madamente reducida dentro do volume total que configura o seu ciclo. Nesta perspectiva mundial 
as reservas de regulamentación son enormes dado o escaso volume que se move nos intercam
bios. Un feito que mitiga os problemas derivados da precariedade dos volumes apropiados para o 
consumo humano radica na velocidade con que se recicla a auga: calcúlase en 10 días a media de 
vida dunha molécula de auga na atmosfera e en 20 o tránsito dunha gota entre a súa fonte e o 
océano (BETHEMONT, ]., 1980). A escala local a panorámica é bastante distinta, posto que a 
concentración espacial da poboación se traduce nun aumento do consumo humano e das cantida
des de auga degradada en determinadas áreas da nosa xeografía. 

POBOACIÓN E ESPACIO 

O mundo occidental enxendra no século XIX un novo tipo de cidade que presenta como 
denominador común a concentración. A dita concentración afecta á producción e á poboación 
debido, sobre todo, ó perfeccionamento das técnicas de producción. Como teñen posto de manifesto 
algúns autores, esta modernización "implicó un proceso en el cual, al modenizarse las sociedades, 
se expansionaron los mecanismos de sus mercados , tanto en alcance como en influencia. Se 
incrementó el tamaño de las unidades de producción, así como el número y la complejidad de las 
decisiones de producción, lo que provocó la impersonalidad en el uso de los servicios" (BERRY, B. 
J. L. 1975, pp. 25-26). Esta perda de personalidade dos usos afecta, como veremos con posterioridade, 
tamén de igual xeito ó uso da auga. 

O que resulta evidente, ó noso entender, é que as consecuencias do proceso, é dicir, a 
urbanización, revisten pronto unha importancia moito maior cá propia industrialización. O 
crecemento cuantitativo da producción enxendra de xeito inmediato un fenómeno cualitativo que 
se plasma no que se dá en chama-la sociedade urbana, que nas latitudes económicas nas que se 
atopa o noso país se identifica plenamente coa economía de mercado e a sociedade de consumo. 

Unha vez definido o concepto do urbano e empregando no seu estudio soamente aqueles 
asentamentos (non concellos) que teñen máis de 20.000 habitantes, seguindo as recomendacións 
das Nacións Unidas, Precedo Ledo (1987) pon de manifesto o retraso do proceso en Galicia con 
relación a Europa e a importancia da urbanización no presente século. O seguinte cadro, tomado 
de Precedo Ledo, pon de manifesto a evolución do índice de urbanización en Galicia e en Europa. 

527 



Fisterra 

Pala vea 
O Burgo 
Casanova de Eirís 
O Temple 
Vilarrodís 
Pastoriza Vivendas da Marina C d . 

Roibo e eira Sta. Cruz 
Meicende 
Vilaboa 
Acea da Má 
Fonteculler 
Oseiro 

Freixeiro 
Piñeiros 

•cerceda 

•ardes 
•Santa Comba 

Negreira Arzúae 

• ftSANTIAGO 
utes Milladoiro• eCobas 

Noia Padrón 

o 20 

km 

eVílalba 

•Guitiriz 

eRábade 

• Mondoñedo 

9LUGO 

• Monterroso e sarria 

eBecerreá 

Monforte 

9o Carba/liño 
90URENSE 

e •AValenza 

• 
Ríbadavia •Maceda 

•Al/ariz 
•celanova 

eOuiroga 

everín 

• A Rúa 

•A Pobra de Trives 

• Viana do Bolo 

Habitantes dos núcleos (en miles) 

• • • • • • • 1-1,99 2-2,99 3-4,99 5-9,99 10-19,99 20-49,99 50-99,99 100 e + 

Fonte: Nomenclator. \NE 
Elaboración: R. G. Romaní Barrientos 

Ci l os de mái d 1000 habitante n 1991. Tomado de "Atlas Galicia"; Nigra. (Fig. 1). 
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-
Índice de urbanización en Galicia e Europa Occidental 

-
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 

-
GALICIA 12,2 13,3 14,2 16,0 18,6 21 ,6 24,3 28,5 33 ,1 

-
EUROPA OCCID. - - 47,0 - - 55 ,0 58,0 63,0 65,0 

Ponte: Estrnctura del territorio y organización comarcal. Precedo Ledo , A. (1987) . 

A comezos de século soamente A Coruña e Ferrol superan os 20.000 habitantes , mentres que 

0 resto das cidades galegas superan os 10.000 habitantes, .coa excepción de Pontevedra que con
taba, dun xeito aproximado, con 8.000 habitantes. Na actualidade destaca Vigo á cabeza, que 
experimentou o maior crecemento, seguida da Coruña, Ourense, Santiago, Ferrol, Lugo e Pontevedra. 

Os límites tradicionais da cidade vense desbordados na actualidade, debido ás forzas centrífu
gas emanadas dende estes lugares centrais, que crecen e expanden os seus modos de vida polo 
seu concello e polos concellos veciños. Hoxe non é raro oír falar da rexión urbana de Vigo ou da 
Coruña. Este proceso en curso, básico para entende-los cambios que se producen nos usos da 
auga, é o que nos leva a profundar un pouco máis no estudio da concentración espacial da 
poboación galega en certas áreas que demandan cada vez unha maior cantidade de auga para 
satisface-las súas necesidades . A aproximación pode ser feita, por un lado, partindo de datos 
agregados, a nivel municipal, que nos dan unha visión da evolución e a significación real dos 
rnovementos espaciais que afectaron a Galicia no presente século. Dada a forte dispersión que 
presentan os asentamentos no noso país e a baixa porcentaxe dos núcleos que superen os 7.000 
habitantes , somos conscientes do papel ilustrativo e enganoso que comporta a relación superficie/ 
pc,boación a nivel concello, se ben resulta de utilidade para poñer en realce aquelas áreas onde se 
pruducen as maiores concentracións humanas. 

A principios de século unicamente A Coruña, Vigo e Ferrol superan os 300 hab./Km2 no 
UALxunto galego. Na actualidade o número de concellos que superan esta densidade é moito 
maior, pero a súa localización espacial é bastante restrinxida. Dos 30 concellos que cumpren a dita 
condición 7 conforman a área A Coruña-Ferrol, 12 pertencen a área Vigo-Pontevedra e 5 localízanse 
na Ria de Arousa. Destacan tamén Ourense, Santiago e unha serie de concellos (Rábade, Pontecesures 
e A Guarda) que deben a súa porcentaxe á exigüidade territorial sobre a que se desenvolve o seu 
termo municipal. 

Este incremento considerable non pode levamos a engano sobre a importancia real do proce
se urbano galego, posto que das 30.000 entidades que conforman o sistema de asentamentos 
gal.ego, tan só 34 superan na actualidade os 5.000 habitantes e unicamente 24 superan os 6.000. 
Outro trazo que caracteriza a urbanización galega é a súa dinámica temporal: dos 9 núcleos que 
existen no ano 1900 con máis de 5.000 hab., pasouse a 11en1950. Dende este momento prodúcese 
un acelerón nas taxas de crecemento urbano que se mantén con forza ata o momento actual, se 
brn é entre 1965 e 1975 cando manifiesta maior intensidade, chegando na última data a 20 o 
número de asentamentos que superan os 5.000 habitantes . 

A industrialización tardía e o mantemento dunha estructura agraria de pequenos propietarios, 
que non xeran o mercado necesario para coloca-los productos das actividades urbanas ata épocas 
bastante recentes, explican a debilidade do proceso urbano. A emigración supuxo tamén un freo 
mm primeiro momento, aínda que logo foron as cidades e cabeceiras comarcais as que absorberon 
ª porcentaxe máis importante dos emigrantes que optaron polo retorno. A importancia que ten o 
proceso urbano na configuración actual da problemática dos usos da auga deriva da concentración 
do consumo en áreas onde os recursos hidráulicos non son moi abundantes in situ , como acontece 
na rexión da Coruña ou da Ría de Vigo, e na estreita relación que se establece entre a aumento do 
consumo de auga por persoa e o grao de urbanización. 
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20 

km 

De O a 24,9 De 25 a 49,9 

Fonte: Censos de Población. INE 
Elaboración: R. G. Romaní Barrientos 

D n idad de poboación n 1991. (Fig. 2). 

Habitantes / Km
2 - -De 50 a 99,9 De 100 a 199,9 200 e Máis 
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Os concellos bañados pola Ría de Vigo, que dende o punto de vista funcional gravitan arredor 
da cidade de Vigo, excluíndo o de Pontevedra contan con preto de 400.000 habitantes que non 
deixan de eleva-lo consumo per capita de auga. Neste sector non é onde se atopan, precisamente 
os ríos máis importantes do país debido á proximidade que amosa a dorsal meridiana no seu 
desprazamento occidental en busca do mar, a través da Serra do Suído e os Montes do Testeiro. 
Nestes montes é onde nace o río máis importante, o Lérez, que desauga na Ría de Pontevedra. No 
Suído teñen as súas fontes os ríos Verdugo e Oitabén que conflúen no concello de Soutomaior e 
desembocan xuntos na Ría de Vigo, sen poder alcanzar un desenvolvemento lonxitudinal notable . 
Son os que cobren unha parte importante das necesidades de auga que ten este sector. Gracias ás 
achegas extraídas do río Oitabén, por medio da construcción do encoro de Eiras cunha capacidade 
de almacenamento de 22 millóns de metros cúbicos, abastécese a cidade de Vigo e gran parte dos 
concellos da Ría, incluídos algúns da península do Morrazo. A presencia de relevos residuais que 
chegan practicamente á costa, como acontece coa Serra do Galiñeiro, tampouco permiten o 
desenvolvemento de ríos con caudais importantes nos concellos da ribeira viguesa. 

A área articulada en torno á Coruña presenta unhas características similares, aínda que os 
recursos son máis abundantes que na Ría de Vigo e a poboación é menor. A maior parte do 
consumo cóbrese coa auga do río Mero, onde se construíu o encoro de Cecebre que conta cunha 
capacidade de 22 millóns de metros cúbicos. A zona de Ferrol tamén presenta unhas características 
parecidas , aínda que os recursos son menores, pois o encoro das Forcadas, construído sobre o río 
do mesmo nome, ten unha capacidade moito máis cativa (8 i;nillóns de metros cúbicos) . Polo 
tanto, a comparación entre os recursos e as demandas no contexto da súa distribución espacial, 
permite constata-la existencia dalgunhas bacías con balances hidráulicos deficitarios para poder 
cubrir satisfactoriamente as demandas que se xeran nos núcleos situados nas mesmas. Este papel 
de ben de consumo prioritario que adquire a auga e a necesidade de racionaliza-la súa utilización 
atópanse na base das políticas hidráulicas. 

OS USOS DA AUGA 

A multitude de usos cotiáns que facemos da auga está na orixe do papel que esta adquire no 
substrato ideolóxico de case tódalas culturas. A parte dos usos que non son facilmente percepti
bles e evidentes ante os ollos do home actual, condicionado en gran parte polos fitos e sinais que 
aparecen revestidas cunha mensaxe económica, o consumo humano, en calquera das súas facetas , 
fixo sempre da auga un ben codiciado. O cambio máis relevante operado na percepción popular 
da auga apunta á perda do seu carácter de ben abundante e barato, fácil de localizar no territorio , 
poñéndose de resalte o seu papel como elemento diferenciador do espacio. A alza do consumo en 
puntos onde os recursos non son abundantes supón rupturas bruscas entre a oferta e a demanda 
e, en síntese, a mercantilización da auga nun país onde, polo seu percorrer continuo dende as 
serras ata o mar, foi sempre considerado un símbolo de liberdade. 

Os usos principais que da auga se fan no mundo moderno son o consumo humano, domés
tico ou colectivo, o consumo agrícola , o industrial, o recreativo e a producción de enerxía, todo 
isto xunto co uso da auga como vía de transporte e comunicación. Estes usos , como veremos máis 
adiante, non son novos, xa que a novidade radica nos cambios cuantitativos e cualitativos que 
experimentaron no presente século. Dende o punto de vista cuantitativo a irregularidade que 
caracteriza a distribución espacial da auga viuse agravada polo recente proceso de concentración 
puntual da poboación, que intensifica e incluso crea novos usos ligados estreitamente ó mundo 
urbano que fan que a demanda medre de xeito continuo. 

O consumo humano estímase que pode cubrirse cun mínimo de 15 litro~ diarios, se ben as 
necesidades se crean na medida en que abundan os recursos. Algúns rexistros de consumo efec
tuados en áreas deprimidas de Europa dan unhas medias que oscilan arredor dos 30 litros auga/ 
día . Co avance da urbanización estes módulos de consumo dispáranse debido, fundamentalmente, 
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ó incremento de vivendas e familias que teñen acceso ó seu uso, e á socialización de moitos dos 
lementos que conforman a cultura material da nosa sociedade. O aumento do número de 

asentamentos e cidadáns que teñen acceso a dispor de servicios hixiénicos e auga corrente é 
notable en Galicia, igual có incremento do consumo. Estudios de consumo doméstico feítos en 
U A estiman, segundo o U.S. Geological Survey, que o inodoro e o baño supoñen o 79% do 
consumo do fogar, os electrodomésticos o 10%; outro 10% repártese entre lava-lo coche, a casa e 
rega-lo xardín e , soamente o 1 % se destina a bebida. Isto supón que, a nivel estatal, o consumo de 
auga con fins hixiénicos se multiplicou por máis de 5, se ben a cantidade exacta é difícil de 
determinar. De xeito parello, o consumo urbano con fins públicos (regas, limpeza, servicios múl
tiples, etc.) e colectivos (hospitais, escolas, etc.) acelerouse nos últimos anos. Estímase que a 
principios de século unha poboación estaba ben abastecida se dispuña de 20 litros por persoa e 
día; a media da demanda urbana hoxe, no seu conxunto, é de 388 litros por persoa e día no estado 
español (MOPU, 1985). Estudios feítos para Europa occidental sobre o consumo a longo prazo 
consideran necesarios de 1.100 a 1.300 metros cúbicos por habitante e ano. 

O consumo de auga para a rega dos cultivos amósase de difícil cuantificación, non só pola 
dificultade de localización, senón tamén pola irregularidade temporal, vinculada á distribución 
mensual das precipitacións. Un trazo que permite establer unha distinción importante en relación 
co outros usos deriva da maior importancia que ten o consumo neto do sector agrícola. Mentres 
o usos domé ticos e industriais devolven a maior parte da auga que empregan, no caso do uso 
agrícola os volumes de auga captada e devolta presentan diferencias notables. Con todo, se ben a 
niv 1 estatal as hectáreas de regadío se multiplicaron aproximadamente por dez no presente sécu-
1 , o consumo estímase que creceu dun xeito proporcional, na Comunidade galega a evolución 
d v lum de hectáreas de regadío tamén se viu incrementada nos últimos anos, se ben o proceso 
r p nd a utro parámetros e ritmos moi diferentes dos acontecidos no Estado. Outra cuestión 

p i 1 in id ncia no tema deriva da dificultade que supón tratar de establecer módulos de 
n um agríe la, posto que se ben é certo que as captacións subterráneas individuais non deixc: 
m drar, tampouco é menos certo o abandono de moitas terras e pozas tradicionais, que c nfi

guran unha parte importante das terras censadas como regadío. 

A auga é un dos compoñentes esenciais para a producción industrial, e os volumes de coff u
mo supoñen case a metade do consumo de auga no seu conxunto, sendo este tipo de uso o q ... e 
coñeceu un maior índice de crecemento no presente século. A importancia que adquire a auga 
como elemento conformante do proceso de producción, e a súa incidencia no prezo final do 
producto, fai que sexa nesta utilización onde primeiro se tentou racionalizar e baixa-lo consumo. 
A medida que avanza o proceso de urbanización e con el o perfeccionamento e a aparición de 
novas técnicas de aproveitamento e tratamento hidráulico, diminúe o consumo industrial p r 
establecemento e aumenta o doméstico. 

Dependendo da rama industrial e da antigüidade e tipoloxía dos métodos de fabricación varía 
considerablemente o consumo de auga. A pesar destas variacións son as industrias de primeira 
transformación as que presentan os módulos máis elevados. Os datos que se manexan a ni-rel 
europeo, concretamente no caso de Alemaña, sobre o consumo de auga por ramas industriales 
sitúan a industria química (31 %) á cabeza, seguidas da siderurxia (16'5), madeira-papel (1 3%), 

carbón (8'5%), alimenticia (7'2%), aparecendo despois outras moitas cuns consumos moito máis 
reducidos. 

A coincidencia, non casual por certo, da concentración da poboación e da concentración da 
industria en zonas moi concretas do noso país e a incidencia que ámbolos consumos, humano e 
indu trial, teñen no consumo total fan <leste elemento un ben problemático. Outra demanda, 
importante no noso país, deriva do uso que se fai da auga con fins hidroeléctricos a través do 
r gulamento do caudais por medio de encoros. 

D nd o punto de vista cualitativo o esencial radica no aumento considerable da capacidade 
aor ión ó medio por parte da sociedade actual. A auga non escapa á degradación antrópica 
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xeneralizada. Xunto coas alteracións que se inflixen directamente sobre o elemento, existen toda 
unha serie de rupturas nos equilibrios naturais ligadas ás grandes obras estructurais que se requiren , 
na sociedade actual, para poder dispor das cantidades necesarias de auga. 

o sinalado ata o momento debe posibilita-la toma de conciencia por parte dos usuarios deste 
preciado elemento, ó tempo que deixa ver claramente a necesidade de poñer en marcha unha 
política hidráulica que permita, mediante a toma de decisións e a súa plasmación en actuacións, 
satisface-las demandas e racionaliza-lo consumo e, polo tanto, a economía do recurso. Todo isto 
debe ser feito sen esquece-lo carácter social da auga e o seu papel no medio ambiente, inseríndose, 
en suma, nunha política global de ordenación do territorio. O basamento de calquera política 
hidráulica ten tres ámbitos concretos de actuación: o lexislativo, o institucional e o da planificación 
hidrolóxica. 

O ordenamento xurídico, que permite e indica o modo como se deben instrumentaliza-los 
outros dous piares, é abordado dun xeito específico nun capítulo deste libro. A organización 
institucional fai referencia, dunha maneira xenérica, á xestión do recurso: estudios de mercado, 
conservación, poder decisorio, etc. Do mesmo xeito, a planificación permite programa-las actuacións 
que se levarán a cabo dende as institucións. Sen dúbida, na actualidade, a estrela da política 
hidráulica sitúase no dominio das técnicas coa construcción de grandes encoros, a economización 
da auga reducindo os volumes captados e aumentando os depurados, control de novos recursos, 
etc. 

A transformación que coñeceron os tipos de aproveitamento débese fundamentalmente a 
estes cambios técnicos. En Galicia o aproveitamento inconexo ou oportuno coñeceu unha gran 
difusión espacial dende sempre, debido á abundancia dos recursos e á existencia dunhas deman
d8s relativamente baixas. O segundo tipo de aproveitamento, denominado "integral" , require certa 
planificación e a realización de obras de captación, almacenaxe e derivación, posto que a satisfación 
d:1 demanda non pode ser feita en tódolos puntos do sistema ó mesmo tempo, coincidindo este 
tipo de situacións co inicio do aproveitamento das augas subterráneas. Se ben o recurso é abun
détnte, superior á demanda, debe ser regulamentado para satisface-las necesidades de tódolos 
usuarios, tal como acontece no mundo rural coas quendas da rega. 

Cando as demandas son superiores ou iguais cós recursos, pode ser necesario realizar gran
des obras que permitan transferir caudais dunhas bacías a outras, atopándonos entón <liante do 
qu:~ se deu en chamar aproveitamento "integral conxunto". E, por último, no referente á xestión do 
rt>curso tamén se aprecia unha evolución que vai dende o control directo dende a comunidade de 
usuarios, xeralmente organizada a nivel parroquial ou de lugar, ata O§ procesos de privatización da 
xestion da auga, que fan que cada vez sexan menos os concellos que xestionan este recurso dun 
Xeito directo, optando por delega-la súa xestión a empresas privadas especializadas. 

Vexamos, polo tanto, nun primeiro momento, os usos da auga na Galicia tradicional que, no 
to·:ante ós módulos de consumo podemos levar sen medo ata comezos da década dos sesenta, 
cando se acelera un pouco máis o proceso de urbanización, para tratar despois os usos da auga na 
actualidade. 

OS USOS NA SOCIEDADE TRADICIONAL 

O uso tradicional da auga quemáis ríos e regatos de tinta fixo correr e que tivo unha impor
tancia cuantitativa maior no noso país é, sen dúbida, o uso agrícola. O resto dos usos, industrial e 
doméstico, tiveron unha importancia menor, dende a óptica dos volumes consumidos, e en moitos 
casos, e~tán estreitamente vinculados ó uso anterior. Moitas derivacións feitas sobre os cursos dos 
_nosos ríos coa finalidade de obte-la forza motriz empregada nos muíños, batáns, e outros enxeños, 
son aproveitadas con fins agrícolas unha vez que cumpr.iron a súa finalidade inicial. Do mesmo 
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xeito, a auga das fontes destinadas ó consumo humano tamén era almacenada en pías e canalizada 
cara ás leiras que eran susceptibles de beneficiarse dos seus poderes estimulantes. 

endo a localización unha preocupación xeográfica constante, non é raro que en bastantes 
tudios de localización do hábitat rural se caese na tentación de relaciona-los índices de concen

tra ión ou dispersión dos asentamentos, coa maior ou menor abundancia de puntos de auga e a 
súa distribución espacial. Exemplos seleccionados, dun xeito premeditado, co fin de proba-la dita 
relación, poden atoparse facilmente no país. Na zona oriental, no dominio das lousas, é onde 
atopámo-las menores densidades de asentamentos e tamén onde as dificultades para realizar 
captacións subterráneas de auga son maiores, dado que a baixa permeabilidade das lousas limita 
as posibilidades de formación de acuíferos nas zonas de fractura e diaclasado. Nun sentido ben 
diferente, a zona do baixo Miño e das Rías Baixas, no dominio dos grandes batolitos graníticos do 
oeste, presenta un maior número de asentamentos por quilómetro cadrado, coincidindo así mesmo 
con potentes mantos , formados pola alteración in situ do granito. Ademais na zona existen impor
tantes sistemas de diaclasas que aumentan considerablemente as posibilidades de almacenamento 
de auga. Deste xeito, estas formacións soltas da rocha alcanzan porosidades que poden supera-lo 
35%, e van diminuíndo en profundidade ata alcanza-la rocha inalterada. Esta visión determinista 
que confire un papel decisivo á auga choca coa realidade, posto que factores como a altitude, 0 

clima, o réxime de propiedade, e un longo etc., actuando todos eles ó mesmo tempo, son os 
únicos que permiten explicar satisfactoriamente o verdadeiro papel que xoga a auga na distribu
ción dos pobos. A existencia de altas densidades sobre zonas de lousa, ou baixas sobre os granitos 

materiais <1:uaternarios, permiten destaca-lo papel primordial que xogan as técnicas tradicionais 
d abastecemento de auga e a multitude de factores que inciden na localización. Os pozos permi
t n un abast cemento satisfactorio de auga sen ter que recorrer a ríos ou fontes. 

O trazo que caracterizan e definen a relación entre a sociedade tradicional e a utilización da 
d n int tizar e, no noso país, no termo autoxestión. A dita independencia xorde da 

iI p rt n i u mpr tiveron as captacións subterráneas individuais ou colectivas. Este tipo de 
pr v itam nto, xunto á densidade que presenta a rede hidrográfica galega, fixeron da auga un 

n abundante, barato e cunha demanda que era cuberta de sobras polos recursos da propia área 
on umidora, e xestionada directamente polos usuarios. 

O USO AGRÍCOLA 

Sendo aínda unha incognita e unha fonte de hipóteses o momento en que se inicia o regadío 
en Galicia, o certo é que a captación e derivación das correntes de auga, superficiais ou subterrá
nea , ten unha longa historia. Na cidade de San Cibrao de Las (San Amaro-Ourense) apareceu 
unha fonte-alxibe que desauga, de xeito natural, na área existente entre a segunda e a terceira 
muralla, onde Pérez Outeiriño (1987) pensa que se explotaba unha gandería estabulada. Na lagoa 
de Antela, os romanos construíron unha canle de desaugamento cos laterais de pedra e cunha 
altura de 2 m , que ía dende Vilar de Barrio ata Ponte Liñares, ó longo de 26 km e cunha anchura 
de 17 m. Se ben é certo que a práctica da rega puido iniciarse en calquera <lestes momentos dunha 
maneira puntual e moi localizada, onde parece existir unha unanimidade maior entre os investiga
dores é que non foi ata a alta Idade Media cando se puxeron, dun xeito máis xeneralizado, os seus 
fundamentos e comezou a súa difusión. 

Poderiamos subscribi-la afirmación de Abad Flores (1977) de que Galicia é unha terra de 
caño edafolóxico, aínda que ó non ser secaño climatolóxico, o seu problema pasa a un segundo 

plano nas preocu pacións dos poderes políticos. Isto permite explicar que sexan tan só catro os 
r aadío planificado en Galicia por parte da Administración pública, e que tan só dous funcionen 
na ctualidad : o da Terra Cha lucense e o da Lagoa de Antela na Limia Alta. O regadío do Cabe en 
Monfort de Lemos e o do Ulla no seu tramo final atópanse en estado ruinoso, sen ter chegado ª 
fun ionar pl nam nte en ningún momento. Polo tanto, o problema fundamental da nosa agricultu-
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ra radica nos riscos e ameazas ligados á seca estival que padece unha parte importante do país e 
que está na base da ampla difusión que coñece a irrigación. Esta necesidade de auga e as posibi
lidades que ofrecen os mantos areosos procedentes da alteración das rochas graníticas para a 
captación de acuíferos determinan en boa medida, nunca na súa totalidade, a expansión da irriga
ción. Como ben puxo de manifesto Abel Bouhier 0979), a articulación do regadío galego procede 
sobre todo dunha vontade humana de organización, ligada así mesmo ó elevado grao de ocupa
ción que presentan os territorios agrícolas e que esixe a posta en práctica dunhas determinadas 
técnicas e unha organización particular do espacio agrario. 

A difusión espacial do regadío 

Hoxe en día, a pesar da súa relativa antigüidade, a mellor aproximación á difusión e presencia 
do regadío en Galicia segue sendo a feita por Abel Bouhier (1979) no seu estudio sobre este vello 
complexo agrario. Para este autor, baseándose no catastro e nas enquisas directas sobre o terreo, 
a zona en que as terras irrigadas supoñen máis do 2% da superficie agrícola aparece dun xeito 
continuo e homoxéneo, sendo os termos agrícolas con bancais e os de organización dobre, bancais 
e agras mesturadas, onde se concentra a maior parte das mesmas e , así mesmo, onde a súa 
organización está moito máis perfeccionada. Fóra <lestes sectores, a irrigación amosa un carácter 
máis marxinal e dá a impresión de que a organización agraria non está concibida para a irrigación, 
que parece ser un fenómeno aínda recente. Tras compara-la distribución do regadío no 1752, 
partindo dos datos do Catastro de Ensenada, coa que este presenta na década dos setenta, chega 
1 unha serie de conclusións que lle permiten afirmar que o dominio do regadío é unha prolonga
ción da área portuguesa do Miño, e que as prácticas humanas e técnicas do labor irrigado deberon 
progresar do sur cara ó norte e do sudoeste cara ó nordeste, remontando o curso dos río ata 
quedar bloqueado sobre as posicións anteriormente adquiridas. Se ben tecnicamente podería 
segui-la expansión, a organización agraria e o medio humano non estaban preparados para recibilo 
mm momento en que xa quedaban atrás as grandes reorganizacións dos terrenos de cultivo. 
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CADRO 1 

Tipos de rega na agricultura galega (1989) 

Provincia/Comarca Aspersión Localizado Gravidade Outros métodos Total 

Nº expl. Ha Nº expl. Ha Nºexpl. Ha Nº expl. Ha Nºexpl. Ha 

Coruña, A 4389 597 2243 382 43404 18738 8632 1822 52956 21539 
etentrional 2145 241 1586 176 14730 4140 4360 1074 19847 5631 

Occidental 1078 122 404 81 15310 6502 2891 397 17895 7102 
Interior 1166 234 253 125 13364 8096 1381 351 15214 8806 
Lugo 3743 1347 2171 420 31519 19921 8463 2575 42053 24263 
Costa 372 30 191 31 6214 1729 427 39 6645 1829 
Terra Cha 533 819 135 57 3480 3158 3570 963 7115 4997 
Central 1601 332 1451 237 8366 6331 1846 1275 12012 8175 
Montaña 291 44 61 30 5140 3911 126 53 5403 4038 
Sur 946 122 333 65 8319 4792 2494 245 10878 5224 
Ourense 1948 929 776 196 42212 16152 6758 952 50010 18229 
Ourense 1152 237 384 117 20825 4894 4073 302 25352 5550 
Barco, O 200 90 102 32 8861 5461 203 57 9178 5640 
Y, rín 596 602 290 47 12526 5797 2482 593 15480 7039 
Pontevedra 5959 430 2566 468 52896 20535 7669 800 61801 22233 
Montaña 1530 136 1061 104 12451 9641 1468 353 14253 10234 
Litoral 2255 158 999 183 20563 4294 3534 236 24681 4871 
Interior 1493 56 51 7 6242 2145 307 39 7181 2247 
Miñ 681 80 455 174 13640 4455 2360 172 15686 4881 
GALICIA 16039 3303 7756 1466 170031 75346 31522 6149 206820 86264 

ns Agrario 1989. INE. 

Elab ra i n: H. . Romaní Barrientos e F.X. Fumega Piñeiro 

P l tanto, coa excepción da Baixa Limia, pódese afirmar que a porcentaxe das terras irriga
da d cr ce, a partir do baixo Miño, no sentido sur-norte, sudoeste-nordeste e oeste-leste. O 
r laxam nto desta práctica cultural demostra que o regadío, partindo do Miño portugués, progresa 
en abanico nestas direccións: ó longo de toda a fachada marítima, sobre o flanco occidental da 
Dorsal e, remontando os ríos , sobre o seu flanco oriental, así como polas plataformas do medio e 
baixo Arnoia. Esta situación pervive, se ben con pequenos cambios puntuais, no momento actual 
debido ó fracaso que coñeceron unha boa pa1te dos proxectos oficiais de regadío. 

As técnicas de irrigación 

A irrigación tradicional na Galicia non puxo en escena grandes medios técnicos nin precisou 
de grandes obras dado o seu carácter individual e local. Dun xeito case xeneralizado trátase de 
p equenos regadíos baseados na conxunción de múltiples prácticas levadas a cabo no marco espa
cial da parroquia ou do lugar. A compartimentación do relevo e a dimensión das explotacións, 
maioritariamente en réxime de propiedade, xunto coa abundancia de pequenos caudais e pequenos 
acuíferos permitén entende-la importancia que adquire no país o pequeno regadío . En conxunto 
as terras irrigadas superan na actualidade as 135.000 ha, correspondendo as maiores porcentaxes 
ó prados naturais, moitos dos cales aparecen acompañando ós ríos no seu percorrido. 

Nicolas Tenorio (1984) recolle os costumes e xeitos de vida das xentes de Viana do Bolo a 
principio de éculo, e fai notar que, despois das terras destinadas a horta, son os prados os que 
adquiren un valor maior, por riba dos viñedos e das terras dedicadas a castiñeiros, atribuíndo a 
cau a do eu elevado custo á importancia que o gando vacún ten, en relación á riqueza do país. 
P lo tanto, a auga era un recurso que non sempre se presentaba en cantidade suficiente na 
natureza e qu o home debía procurar por medio do emprego das técnicas axeitadas, logrando 
qu pa a e dos u estado natural ó estado de recurso. O conxunto de técnicas empregadas buscan 
tr b cti o claro dende os primeiros tempos históricos: extraer, almacenar e derivar. 
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A extracción, entendida dun xeito amplo, fai relación a calquera subtracción de auga nalgunha 
das fases do seu ciclo. Nun sentido máis restrictivo, cando nós falamos de auga extraída, estamos 
a referirnos á auga que non é captada no seu percorrido superficial pola corteza terrestre. En 
conxunto, as técnicas empregadas para poder explota-las augas subterráneas non cambiaron moito, 
na súa esencia, ó longo do tempo. Jacques Bethemont (1980) considera máis oportuno efectuar 
unha distinción entre técnicas pesadas e lixeiras que entre técnicas modernas e antigas. As técnicas 
lixeiras baséanse na utilización de augas que case rozan a fluencia superficial, técnica que na 
economía galega tradicional coñece un desenvolvemento considerable baixo dúas formas principais: 
os pozos e as pozas. 

Dun xeito case absoluto nun primeiro momento os pozos son ou ben de cegoñal ou de 
polea. O primeiro consiste nunha pértega que xira arredor dun eixe axial, que nun extremo ten un 
cubo e no outro un contrapeso. O seu rendemento é baixo dada a escasa profundidade do pozo 
e a necesidade de contar sempre ca presencia do labrego para poder funcionar. Cando a profundidade 
do pozo é superior ós 5 metros, este sistema é substituído polo da polea ou ben polas bombas de 
man e logo, dende a década dos 50, polos de motor. Nun primeiro momento, debido á escasa 
implantanción da electrificación rural, empregábanse pequenas bombas de gasolina que podían 
ser transportadas dun pozo a outro e así rendibilizar mellor o seu custo. A súa difusión tivo grande 
importancia nun momento en que empezan a escasea-los brazos novos no campo, e supuxo un 
impulso considerable na construcción de novos pozos individuais. 

CADRO 2 

Procedencia das augas de rega na agricultura galega (1989) 

Provincia/ Augas subterráneas Augas Augas Augas insuficientes 

comarca superficie suficientes 

Nºexpl. Ha Nº expl. Ha Nºexpl. Ha Nº expl. Ha 

Coruña, A 14651 1906 43394 19630 31468 10191 25016 11345 

Setentrional 8215 703 14545 4927 15618 3907 5478 1725 

Occidental 4104 728 14970 6373 7322 1914 12180 5186 

Interior 2332 475 13879 8330 8528 4370 7358 4434 

Lugo 13896 2787 31360 21474 24606 11179 20633 13081 

Costa 1026 83 6064 1745 4660 965 2604 863 

Terra Cha 2137 576 5294 4421 4887 3215 2488 1782 

Central 3889 782 9004 7392 6688 3837 6182 4338 

Montaña 1160 573 4528 3465 2504 1479 3516 2558 

Sur 5684 773 6470 4451 5867 1683 5843 3540 

Ourense 19448 3208 33144 15024 31477 9897 21516 8335 

Ourense 12562 1490 14538 4061 15134 2628 11954 2922 

Barco, O 1515 645 8114 4996 5619 3115 4117 2527 

Verín 5371 1073 10492 5967 10724 4154 5445 2886 

Pontevedra 18295 2495 50387 19735 37881 10319 28950 11913 

Montaña 4433 963 12066 9271 7819 3902 .7832 6332 

Litoral 9325 1003 18084 3868 15894 2769 10629 2101 

Interior 533 30 7085 2215 6026 1685 1649 561 

Miño 4004 499 13152 4381 8142 1963 8840 2919 

GAIJCIA 66290 10396 158285 75863 125432 11586 96115 44674 

Fonte: Censo Agrario 1989. INE. 

Elaboración: R. G. Romaní Barrientos e F.X. Fumega Piñeiro 
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Esta forma de irrigación amosa a súa maior presencia dentro da área de dominio da irrigación 
máis sofisticada e densa. Abel Bouhier 0979) di que a súa distribución é bastante xeneralizada 
pero cunha tendencia á concentración nos lugares máis ricos en mantos freáticos , sobre granito~ 
d biotita profundamente descompostos, como acontece nas comarcas de Ourense, Ribadavia, A 
Arnoia, Cortegada e O Salnés. Nun primeiro momento o cubo que colgaba dun extremo do 
balancín ra de madeira, coa boca estreita e bastante fondo (balde), despois foi substituído polos 
de ferro e, na súa última etapa polos de plástico. A área de difusión dos pozos de polea ou dos que 
empregan bombas manuais para extrae-la auga é similar á sinalada por Abel Bouhier para os pozas 
de cegoñal, pois a variación técnica responde a unha necesidade xurdida da dificultade de emprega
lo cegoñal cando o pozo supera os 5 metros de profundidade. 

As pozas, pola súa parte, son unhas reservas que, se ben varían moito de tamaño e forma 
' normalmente non superan os dous metros de profundidade e o seu contorno é reducido. Nestas 

cavidades, cun fondo tapizado por terra batida, almacénase a auga que se vai empregar na rega. A 
súa construcción pode ser de terra ou de pedra. As primeiras adoitan ter unha forma circular ou 
oval e están pechadas por un murallón ancho na base, que adoita ser de arxila ou sábrego. As de 
pedra requiren a utilización dunha cantería ben escuadrada que permita unha ensamblaxe rudi
mentaria, formando un muro de retención chamado "valado,, que na parte superior ten un rebaixe, 
ou «bordadoiro", que guía a auga cando reborda a poza cara á canle. Na parte inferior do muro 
apar ce un burato, en ocasións máis , chamado «Ollo,, ou "pozañeira,, que se abre para permitir que 
corra a auga para a rega e péchase , con terróns de terra ou trapos, para que a poza se encha de 
novo. 

A alimentación das pozas permite diferenciar varios tipos en función da maneira como se 
toma a auga. Algunhas pozas están provistas por fontes que manan mesmo no fondo da charca ou 

br o s us lados . Outras veces, sobre todo nas cabeceiras dos vales, é normal que o campesifw 
int r pt unha corrente de auga con vistas a almacenar unhas reservas máis ben pequenas, pero 
ufi i nt para pod r regar unha área reducida por medio dun sistema de distribución relativa

m nt inx lo . Est procedemento, levado a cabo de xeito colectivo ou individual, permite asegu
ra-la rega das pa1tes baixas dos outeiros situados por riba dos niveis de descarga dos perímetros 
lási os. Tamén se atopan con moita frecuencia pozas que toman a auga por medio da construc

ción dunhas galerías subterráneas , chamadas «minas" , que oscilan entre 5 e 15 metros de lonxiturie 
buscan a capa freática. Se ben as consideracións de orde numérica ou volumétrica non teflen 

moita importancia neste tipo de irrigación, o seu interese específico no eido agrícola vólve.~e 

evidente pola ampla difusión espacial que adquire este tipo de aproveitamento. 

Aínda que na irrigación por pozas se conxugan os tres obxectivos básicos que fan da auga 1n 
recurso, é dicir, a captación, o almacenamento e a derivación, será na irrigación feita a partir dos 
ríos onde se perfecciona e adquiren maior importancia as técnicas de almacenamento e deriYJ
ción. 

No almacenamento das augas é , sen ningunha dúbida , onde o home puxo o maior enxeño e 
dedicou os maiores esforzos. A finalidade dos represamentos é moi diversa (agrícola, urbana, 
industrial, recreativa, etc.) pero os obxectivos que perseguen este tipo de acondicionamentos 'On 

fundamentalmente de dous tipos: regula-los caudais coa finalidade de mitiga-los desequilibrios 
estacionais, e o almacenamento coa finalidade de producir enerxía hidroeléctrica que, aínda bus
cando regula-las variacións estacionais, está pola súa vez condicionado polas fluctuacións que 
presenta a demanda de enerxía ó longo do ano. Esta diferenciación dual non sempre se axusta dun 
x ito claro á r alidade, posto que é frecuente atopar encaros con utilidades múltiples. 

O sistema de derivación a partir de pequenas presas feítas sobre os ríos e regatos atópase 
amplamente difundido por toda a zona de regadío, sendo preponderante naqueles sectores máis 
1 ado por onde discorren as cabeceiras dos ríos e onde a facilidade de realizar obras de menor 

escala é notoria. Dest xeito vemos que son os concellos que teñen unha parte da súa superficie 
municipal no sectores da Dorsal occidental os que presentan unha maior difusión deste tipo de 
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irrigacion. Dende o punto de vista técnico, a construcción da presa e a apertura da canle é a 
mesma en tódolos lugares, introducíndose matizacións locais en función dos materiais xeolóxicos 
da zona, das pendentes, etc. 

Con todo, a pesar do tratamento individual dadas as distintas maneiras de acomete-la irriga
ción, non é raro atopar unha combinación das distintas técnicas, destacando o emprego conxugado 
da técnica presa-poza. Isto permite a alimentación da poza a partir de derivacións feítas de correntes 
superficiais de auga, co que se aumenta a reserva e a velocidade de reposición, feíto que se 
traduce nunha intensificación da rega. 

Xestión da auga 

O aproveitamento da auga para a rega vén organizado dende tempos inmemoriais polo 
costume, posto que no mundo rural galego sempre se considerou o dito elemento como un 
recurso de interese xeral para a comunidade, organizada nunha asociación ou comunidade de 
regadores. Non eran moitas as terras que dispoñían de auga propia, sendo moi frecuente que o 
conxunto das leiras irrigadas dunha aldea ou parroquia empregasen auga de propiedade comunal. 

No caso dos pozos é máis frecuente atopar leiras con auga propia, pero esta propiedade pode 
ser individual ou colectiva, e o límite teórico que ten o regadío neste caso depende da capacidade 
que teña o pozo para renova-la auga que lle subtraen. No caso dos pozos individuais é frecuente 
que , como consecuencia de ter feíto as partillas das terras entre os herdeiros, o seu uso sexa 
compartido por varios propietarios que deben busca-la fórmula de consenso que permita o 
aproveitamento e gozo do dereito de rega que cada un ten. 

A xestión das pozas colectivas amosa unha gran diversidade e modos de consensua-lo 
repartimento. Para efectua-la rega establécese unha quenda entre os veciños que é moi variable no 
tempo e nos volumes correspondentes a cada regador, dependendo dos lugares e das reservas 
cl ispoñibles. Normalmente comeza a rega polas terras que están na cabeceira, próximas á poza, e 
remata polo fondo, invertendo a orde ó ano seguinte . É moi corrente que o repartimento da auga 
se atope regulamentado por un rateo escrito que consagra, na maioría dos casos, a norma da 
proporcionalidade entre o volume total de auga dispoñible e a superficie a regar, aínda que sexa 
o costume a norma que regula os actos e problemas da vida cotiá. Cando se producen secas 
importantes e as pozas non se repoñen con facilidade é frecuente que se manteña unha reducción 
proporcional dos volumes de auga dun xeito consuetudinario. A pesar do dito, os modos de 
repartí-la auga son extremadamente variados dun lugar a outro, incluso sendo lugares da mesma 
parroquia, polo cal é moi difícil dar unha norma xeral a nivel galego. De acordo cos traballos de 
Nicolas Tenorio (1984), Xaquín Lorenzo (1982) e Abel Bouhier (1979) vexamos, como botóns de 
mostra, algúns dos sistemas que se empregan en diversos lugares do país. 

Nas terras de Viana do Bolo á hora de efectua-lo repartimento do tempo que debe dura-la 
rega, teñen en conta a dimensión e a situación de cada parcela: as que se atopan máis próximas á 
poza ou ós regos principais réganse de primeiras e soamente aproveitan a auga que vén por eles, 
mentres que as parcelas do fondo usan os "decorres,, ou sobrantes das leiras anteriores. Como 
sinala Nicolás Tenorio "la cantidad de agua que recibe cada prado o hue1ta se mide por el tiempo, 
Y tanto la medida como el orden establecido para regar, no obedece a otra ley ni reglamento que 
la costumbre establecida desde antiguo, pero en tiempos ha solido ocurrir que naciesen contien
das entre los regantes, y entonces se procedió siempre a lo que llaman partijas de aguas, por las 
cuales teniendo en cuenta el caudal de las corrientes, se asigna a cada predio la que puede 
aprovechar, según su extensión y el sitio en donde está enclavado,, (1984, p. 252). A parrilla faina 
un perito nomeado pola comunidade ou polo que pide a partición, sempre que o acepten os 
clemais, que determina o regulamento da rega para o conxunto dos propietarios ou terras. 

En San Xes (Ourense) o repartimento faise por terras: cada 24 ferrados teñen un día de auga, 
feíto que obriga a xuntarse varios veciños ata alcanza-la superficie sinalada. O repartimento faise 
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tódolos anos nunha xuntanza veciñal e do mesmo exclúense as terras que se dediquen a cultivos 
que non requiren rega. Vexamos como se fai a rega seguindo a X. Lorenzo: " Comezan a regar ó 
saí-lo sol, facendo tantas regas como veciños son; mais estas regas teñen as súas dificultades polos 
el mento que precisan ter en conta: en primeiro lugar, a rega ten que estar de acordo coa 
cantidade de terra de cada un; logo, esta auga varía consonte as herdades estean lonxe ou preto da 
poza e a rega vai por costa ou por chairo, favorecendo con máis auga ós de lonxe e de rega chaira 
porque perden máis auga polo camiño,, (1982, p. 33). Na parroquia de Lobeira (Ourense) , Xaquín 
Lorenzo (1982) recolle dous sistemas distintos na mesma parroquia. En Facós, dividen o día en 
catro sortes que duran arredor de tres horas cada unha, e a noite en <lúas de 6 horas . Pola contra 

' en Quintas regan soamente de día (catro quendas) e pola noite deixan que se encha a poza. 
Existen outras diferencias que recolle con detalle o autor ourensán. 

No occidente ourensán, terras de Melón, Avión e Beariz, Bouhier (1979) constata a existencia 
de repartimentos baseados en rateos proporcionais á superficie das terras a regar, expresados en 
tempo total. O usuario, no tempo que lle corresponde, debe represa-la auga coa que vai efectua
la rega , organizando as tarefas como máis lle conveña. Unha vez rematada a quenda, o novo 
usuario pecha outra vez a poza e rega as súas terras. Noutras zonas reúnense os regadores en 
torno á poza e cunha vara miden a auga da poza e procédese a un repartimento proporcional. á 
superficie regada. As cotas de auga correspondentes a cada beneficiario están indicados por talos 
d h rba ou vimbio atados á vara. Cando se esgota unha quenda dáse un berro e desvíase a auga 
ás t rras do novo usuario. 

Est s istemas de organización social en torno ó recurso auga son só unha pequena mostrada 
div r idad d sistemas creados nun contexto xeográfico moi plural , como é o caso galego, onde 
a mpartimentación do relevo, resultante en gran medida da tectónica terciaria, supón unha 
mai r div r idad d matices , na cultura material das distintas comarcas naturais e culturais. 

u fai r f r ncia ás servidumes que comporta a rega veñen determinadas pola data en 
m za r mata a temporada de irrigación, normalmente en xuño e a mediados de setembro, 
tivam nt , aínda que pode adiantarse ou retasarse cando a seca aprema. A construcción de 

n va canles ou pozas e a conservación das existentes é unha tarefa na que normalmente partici
pan tódolos usuarios , ben achegando o traballo persoal ou, no caso de contrata-la obra, a parte 
orrespondente en diñeiro ou froito. 

O terceiro tipo de irrigación, feito a partir dos ríos, presenta como trazo diferencial máis claro 
en relación ós anteriores o cambio de escala da intervención. Salvo nas cabeceiras altas dos vales 
fluviais , onde proliferan actuacións tendentes a facer captacións individuais, a irrigación feita a 
partir dos ríos ten polo xeral un carácter colectivo. A importancia económica e técnica da empresa, 
xunto á man de obra que require a construcción da presa e a canle de derivación principal ou 
colectiva, está estreitamente relacionada coa importancia dos caudais que leva o río en cuestiót . 
Cando o río que alimenta o regadío é importante permite unha irrigación continuada e abundante, 
sistema que se coñece como "auga de levada». Esta presencia de volumes importantes de auga faí 
que, fronte a un incremento notable do número de regadores, non sexa necesario alongar moito as 
quendas e permite, ademais , a liberación das tarefas nocturnas, ó face-la rega durante o día. Pola 
noite a auga déixase correr libremente ou diríxese cara ós prados. 

Nos puidemos constata-la importancia <leste tipo de técnicas na Dorsal occidental galega. Na 
parroquia de Amiudal (Avión), consérvase unha levada que conduce as augas do río Couso ata as 
terra de Amiudal. A levada de Cendín, nome que lle dan os veciños, foi construída de mutuo 
acordo por 9 herdeiros que , unha vez rematada a obra, dispuñan dun día de rega cada un. Tiveron 

rios problemas de cálculo materializados na dobre canle que se pode apreciar ó longo da levada, 
po to qu , nun primeiro intento, cando chegaron a Amiudal decatáronse de que a auga non lle 
p rmitía regar tódalas terras , polo cal se viron na obriga de construír outra canle dous metros por 
ri da anterior. 

540 



o funcionamento satisfactorio, cando a superficie irrigada é importante , fai necesario en 
moitos casos contratar unha persoa que se encargue da distribución da auga. O "levador" ou 
"levadeiro" elíxeno os usuarios ou sae dunha subasta ó mellor ofertante, e a súa remuneración 
pode ser en diñeiro ou en especies. A maior comprexidade e esforzos que require este tipo de 
técnica permite comprender que sexa moi frecuente que as parrillas ou rateos da auga estean 
consignados por escrito e baixo a custodia dunha familia cun grao elevado de estima social na 
comunidade. Coa finalidade de poder reflecti-los cambios que se producen nos bens raíz e nos 
dereitos sobre a auga é normal que se renoven cada 10 ou 15 anos. 

O USO INDUSTRIAL 

Para comprender plenamente a evolución dos usos da auga na actividade industrial é necesa
ri o subliñar, dun xeito aproximado, as fases e características máis salientables do proceso de 
industrialización galego. O papel determinista que ten a auga no proceso industrial é cada vez 
menor, a medida que se producen e difunden unha serie de innovacións tecnolóxicas que posibi
litan que as decisións de localización dependan cada vez menos da presencia de auga. Estes 
cambios, inscritos nun marco xeral de transformación que afecta á agricultura, á industria, ó siste
ma de asentamentos, á estructura social e ó pensamento e comportamentos da poboación, atópanse 
na base do proceso de concentración espacial da industria naquelas áreas onde se atopan as 
maiores densidades de poboación. Outro feito que debemos recordar é o dobre papel que xoga a 
auga no proceso industrial. Por unha banda, como fonte de enerxía, e, por outra, como elemento 
necesario en moitos procesos de fabricación . Esta ligazón explica o retraso de moitas actividades 
industrias en relación co ritmo de producción da enerxía hidroeléctrica. 

A totalidade dos informes feitos sobre o panorama industrial galego no século XIX coinciden 
en sinala-la debilidade do sector, reducido a pequenas ferrerías, fábricas de curtidos, muíños, 
lenzos, salgaduras de pescado e outras actividades de pouca importancia, que satisfacen as de
mandas de artigos de consumo diario. Outro trazo onde o diagnóstico é tamén unánime refírese á 
decadencia e retraso técnico que presentan a maior parte das instalacións. 

Unha boa parte destas actividades requiren o emprego da auga nalgunha das fases que 
compoñen o proceso de producción. A explotación de pequenas minas de ferro e a utilización do 
carbón vexetal son dúas características que presentan as ferrerías galegas e que, coa difusión do 
carbón asturiano ou inglés e o ferro vasco, determinan en parte a súa desaparición. Estes 
establecementos empregaban forxas catalanas e precisaban de pequenos saltos de auga. A auga 
tiña un dobre uso: por un lado a auga cae sobre as pelas do rodicio facendo xirar un eixe que 
levanta o mazo; por outro lado, coa caída da auga con forza no interior dun sifón faise o baleiro e 
expúlsase o aire, que se dirixe por medio de. diversos enxeños ata o regazal para quenta-lo ferro 
que se vai traballar no mazo. As fábricas de curtidos sitúansense tamén nas proximidades dos 
leitos fluviais posto que necesitan a auga para os lavadoiros, onde se meten as peles 15 ou 20 días 
ata que collan consistencia, e para os caleiros onde se introducen en auga con cal apagada para 
que perdan parte do pelo. O liño tamén requiría o uso da auga, pois metíase en pozas para que 
podrecese a casca e saíse con máis facilidade. Os muíños, pequenos serradeiros, telleiras, e moitas 
actividades máis das que poderiamos falar, requiren auga para obte-la forza motriz, posto que a 
súa localización responde claramente á presencia da mesma. A industria conse1~eira , ligada á 
inmigración catalana dende mediados do século XVIII, tivo serios problemas a finais do XIX 
derivados de deficiencias técnicas, problemas de abastecemento de aceite e falta de mercado, e 
amosa unha localización costeira debido ó tipo de materias primas que emprega. 

Por todo isto, constátase que as principais industrias do país deben a súa localización á 
presencia, ata o século actual, ó seu contexto tecnolóxico obsoleto. A escasa modernización do 
sector industrial, cuns principios tecnolóxicos case inalterados dende a súa creación, fai que sexa 
necesaria a proximidade da auga para produci-la enerxía consumida e para o proceso de fabrica-
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ción. Deste modo, antes da posta en escena de técnicas que permiten unha maior liberdade de 
localización e a producción en masa, as colocacións estaban limitados, en gran medida, a aqueles 
tramos dos nosos ríos onde era fácil instalar un muíño, unha ferrería, un batán, etc. A busca desta 
facilidade permite comprender que sexan as correntes con caudais pequenos e caídas naturais 
suaves as que presentan un maior índice de concentración destas instalacións. A escasa presencia 
de centros de producción nos grandes ríos galegas, debido ás maiores dificultades técnicas, con
trasta coa enorme dispersión e a preferencia polas localizacións nos numerosos afluentes e 
subafluentes. 

Será coa entrada do século actual cando se produza unha primeira fase de modernización 
industrial, como consecuencia da introducción dunha serie de innovacións técnicas en sectores 
que xa estaban presentes con anterioridade. A partir de 1904-1905 coa mecanización do envasado 
e o abastecemento de aceite dende o sur de España, xunto coa conxuntura favorable da Primeira 
Guerra Mundial, supón o inicio dunha fase expansiva do sector conserveiro. Como sinalaron 
algúns autores, "á calor da producción conserveira, fóronse estreitando os membros dun trinomio 
que, no seu conxunto, expresa a ecuación da orixe da industria galega, isto é, o resultado da 
integración (vertical e horizontal) entre factorías dedicadas á construcción naval, á pesca propia
mente dita, e á conserva e salgadura do peixe,, (SEQUEIROS TIZÓN,]. 1986, pp. 89). O incremento 
da producción impulsou a construcción de barcos cada vez maiores e de industrias auxiliares. 

O desenvolvement.o da industria siderometalúrxica non coñecerá un impulso destacable ata o 
momento en que o sector eléctrico galego sexa capaz de abastecer unha industria renovada e 
orientada a consumir este tipo de enerxía. A minería, escasa no XIX, coñece un impulso no século 
XX ligado á penetración de capital estranxeiro, sendo exportada a maior parte da producción, f ·ito 

taculiza o desenvolvemento do sector mineiro-metalúrxico. No ano 1911 , Villar Granjel 
, d sta a dentro do panorama industrial galego a fábrica de carburo de calcio de Cee, onde 

u l tricidad obtida do salto do Xallas, o taller de reparación mecánica que a compañía The 
an "' inx Tin Mine ten en Carril e a fábrica de carburo de calcio de Arcade. 

Os intentos de crear unha industria agroalimentaria, ligados en gran medida a organizacíóLs 
agrarias d inspiración católica, non se plasmaron en logros materiais importantes. Tras unha chea 
de proxectos púxose en marcha no Porriño, un matadoiro dos dez planificados. O seu mérir'J 
consiste en amosar tanto os cambios que se dan no agro nestes anos como poñe-las bases paf2 o 
futuro desenvolvemento da agroindustria, que non se dará ata a década dos sesenta. 

Xunto con estes intentos aparecen toda unha serie de empresas de servicios estreitameme 
vinculadas ó desenvolvemento que coñecen as cidades e vilas galegas, empresas que cobren :...s 
necesidades de electricidade, auga, transporte, etc. Este auxe industrial e urbano potencia, ó mesmo 
tempo, unha lixeira expansión do sector servicios e da banca. Neste panorama innovador perviven 
as pequenas industrias que operaban no XIX, entre as que podemos destaca-la fábrica de Tabacos 
da Coruña que daba emprego a 2.000 mulleres, e abrénse novos establecementos que dedican a 
súa producción a mercados de ámbito local ou comarcal (aparición de numerosas publicacións, 
proliferación de pequenas imprentas, aserradeiros de madeira, etc.) . 

En canto á localización dos centros industriais, apréciase unha clara predisposición polas 
situacións costeiras, feito sen dúbida ligado ás características das actividades que conforman esta 
primeira fase de modernización. O papel que xoga a auga á hora de determina-la situación é aínda 
importante, se ben os avances técnicos permiten unha ce1ta liberación. O feíto de que a fábrica de 
carburo de calcio de Cee sexa pioneira na utilización da electricidade ilustra ben a situación: non 
é n cesario buscar situacións mesmo ó pé das correntes de auga, pero convén estar preto para 
facilitar abarata-lo transporte. Por outra banda, é imposible establecer aínda dun xeito aproxima
do o posibles módulos de consumo de auga, no estado actual dos nosos coñecementos. O 
aprovi ionam nto e a xestión da auga que se consume nestas empresas depende, na maior parte 
d ca os , das propias empresas, que realizan pola súa conta as tarefas necesarias para dispor de 
auoa propia . 
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A PRODUCCIÓN HIDROELÉCTRICA 

o almacenamento e derivación con vistas á producción hidroeléctrica amosa unha complexidade 
maior, xurdida esencialmente do cambio de escala que comportan as obras de acondicionamento 
que require este tipo de aproveitamento. Os comezos do sector eléctrico galego situánse a finais 
do século pasado e parten da existencia de recursos hidráulicos abundantes e baratos que mitigan, 
só en parte, a ausencia dunha actividade industrial ou urbana que potenciase a demanda. A 
iluminación pública das principais vilas galegas posibilitou o nacemento de pequenas empresas 
electricas de ámbito local ou comarcal. A iluminación de gas e a obtención da electricidade a partir 
de pequenas centrais de gas ou vapor supuxeron un novo freo para a entrada en escena da 
producción hidroeléctrica. Será no ano 1900 cando se desenvolva a primeira etapa realmente 
expansiva coa constitución da "Sociedad General Gallega de Electricidad,, e da «Electra Industrial 
Coruñesa,, . Constituí das estas sociedades "é a partir desse momento que comes;:a a prolif eras;:om de 
empresas eléctricas de carácter local, o crescimento da capacidade instalada e do capital investido 
no sector e, máis a modo, das áreas que recebem subministro eléctrico. De um ponto de vista 
empresarial as sociedades passam a ter urna maior continuidade e será sobre o eixo dalgumas 
delas que andando o primeiro ters;:o do século come~ará o processo de concentras;:om que culmi
nará coma forma~om do grupo eléctrico SGGE-FCGE, antecedente inmediato do que será a partir 
dos anos da pós-guerra o grupo PENOSA,, (CARMONA BADIA, PENA ESPIHA,1985, pp. 35-36). 
Serán as zonas de Vigo-Pontevedra e A Coruña-Ferro! as únicas que permiten o desenvolvemento 
de compañías fortes polo consumo urbano, industrial (Estaleiros, conserveiras) ou motriz (tranvía). 
Logo existen pequenas empresas que cobren áreas do interior e empresas autoproductoras da 
enerxía que consumen. 

A producción hidroeléctrica pronto toma a cabeceira en base a pequenos encoros que, para 
poder ser construídos, non precisasen fortes investimentos por parte dun sector aínda en vías de 
capitalización. Haberá que esperar ata o ano 1923 para que se constitúa por fusión unha empresa 
capaz de abarcar economías de escala, que poidan acomete-la construcción de grandes encoros, 
como o do Tambre, o primeiro que se constrúe en Galicia. Na década dos anos trinta o predominio 
hidráulico no sector eléctrico é absoluto e a concentración empresarial moi forte, se ben haberá 
que esperar ata comezos da década dos cincuenta para asistir ó verdadeiro avance do sector e das 
grandes obras de regulamentación e almacenamento dos recursos hidráulico. 

Coa construcción do encoro das Cunchas no río Limia e o de Leboreiro no río Mao no 1949 
iníciase unha etapa en que as actuacións supoñen cambios importantes na dinámica fluvial, 
incrementándose as transformación dos leitos e vales dos ríos. A evolución posterior do número 
de encoros e o aumento dos volumes regulamentados é por todos ben coñecida. 

O USO DOMÉSTICO 

A auga para uso doméstico participa, dun xeito xeral, das características sinaladas para a auga 
de uso agrícola . Nun bo número de casos é de propiedade comunal, aínda que tamén se atopan 
con profusión servicios privados. O primeiro caso afecta á maior parte das fontes e minas que 
aparecen en tódolos lugares da nosa xeografía . É este o momento de lembra-las pesadas tarefas en 
tempo e traballo do carrexo da auga para as necesidades da familia e da explotación agropecuaria, 
ben en baldes ou ben nas pipas da auga instaladas no carro. No segundo caso trátase de pozos 
que, se ben son _iguais que os empregados para rega-las terras, amosan como diferencia funda
mental un acabado en cantería máis elaborado e a súa posición dentro dos terreos que conforman 
0 perímetro da casa. Un momento álxido na construcción das fontes no mundo rural vai dende os 
anos da posguerra ata a década dos sesenta, feito plasmado na abundancia de pobos que teñen na 
súa fonte a simboloxía do réxime franquista. Como xa apuntamos con anterioridade, a auga que 
reborda do pío da fonte é conducida por medio de regos cara ás terras que se atopan máis abaixo. 
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En canto ó consumo, atopámonos con módulos realmente pequenos dado que as actividades 
que aumentan este uso na actualidade non foron práctica moi común ata despois da década dos 

sesenta. 

O USO RECREATIVO 

Os uso recreativo da auga resulta díficil de apreciar na súa totalidade dada a multitude de 
actitudes dependentes de aspectos compo1tamentais que operan nos individuos. Cantas paisaxes 
nas que participa a auga son consumidas avidamente por turistas que os converten en postais , por 
paseantes que percorren os sendeiros ribeiráns, por bañis~as fugaces que optan por un mergullo 
refrescante. Sensacións que converten a auga nun elemento vivido, unhas veces coas connotacións 
curativas dos nosos balnearios, outras coa acción potenciadora das augas da Lanzada, e aínda 
outras marcando itinerarios que se repiten ano tras ano. En síntese, unha gran diversidade de 
atributos que enlazan directamente con opcións económicas e sociais de moitas zonas. 

Outros usos xeran uns efectos que son máis fáciles de captar. A comercialización das augas 
minerais e os beneficios obtidos poden ser perfectamente cuantificables. O desenvolvemento da 
contrucción e da especulación urbanística en moitos concellos costeiros é un feito común, e tamén 
de fácil aprehensión. As disputas que saltan de vez en cando ás páxinas da prensa entre concellos 
situados augas abaixo dun río, e que manteñen opcións turísticas baseadas nesas augas, cos que 
verten os seus residuos augas arriba ilustran claramente a importancia crecente que ten o uso 
recreativo na conformación e consumo dun tempo de ocio cada vez máis dilatado. Como vemos o 
ten a entronca directamente coas políticas de conservación e coas técnicas de depuración das 
augas degradadas, así como co mundo do termalismo que parece vivir de novo un rexurdimento 
despois de anos de ostracismo. Así mesmo, recentemente proliferan polos concellos galegos, 
sobre todo por aqueles non ribeiráns, os complexos das piscinas e parques para a súa utilización 
durante o período estival. Aínda máis, este uso recreativo é un dos reclamos para a venda ou 
alugamento de apartamentos nas múltiples urbanizacións que se están a construír por toda a 
xeografía galega. 

AS MODIFICACIÓNS DOS USOS DA AUGA NA ACTUALIDADE 

AS TRANSFORMACIÓNS SOCIAIS E TÉCNICAS DO USO AGRÍCOLA 

Cos cambios inherentes ó proceso de industrialización, especialmente no que fai referencia ó 
de~"'nvolvemento do mercado, prodúcese un cambio na escala do proceso de difusión espacio
temporal de moitos elementos materiais , esenciais para poder optar por novas técnicas de irriga
ció11. Pronto se inicia a explotación de acuíferos máis profundos e máis estables. A presencia de 
pozos tradicionais con máis de 50 m non era un feito moi usual no país e, aínda que existisen 
algúns, non será ata alcanzar un certo grao de tecnificación que permita liberar ó home das tarefas 
de extracción cando se produza a eclosión do que poderiamos denominar técnicas pesadas. No 
proceso de difusión interrelaciónanse múltiples factores que inciden de distinto xeito. A mellara 
dos coñecementos xeolóxicos do país e, sobre todo, o grao de perfeccionamento que coñecen as 
técnicas de perforación, permiten construír pozos con maior profundidade e cun diámetro maior. 
Xunto a isto, a proliferación das técnicas de extracción individual, que liberan ó noso campesiño 
desta servidume da auga, baseadas nas bombas de gasolina ou diesel e logo, a medida que se 
desenvolvía lentamente a electrificación rural, nos motores eléctricos. Neste contexto difusor 
atopamos un mundo rural que, con fortes taxas de emigración que levan consigo un forte 
envellecemento da comunidade e a falta de brazos novos, amósase receptivo ás novas técnicas. 
Oeste xeito axiña se difunden os puntos de captación por todo o país en busca do aproveitamento 
das augas subterráneas e moitos labregos puideron gozar dun recurso, propio e persoal, que 
sempre cobizaron para as súas terras. 
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A situación actual do regadío 

O fenómeno de rarefacción da man de obra no mundo rural, sinalado como un dos factores 
explicativos da difusión das bombas individuais, supón ó mesmo tempo o abandono e a posterior 
destrucción dos sistemas de irrigación tradicionais e das fortes servidumes individuais que com
portan para o conxunto dos usuarios da auga. Esta desfeita afecta a moitas pequenas presas que 
fa n salta-los nosos ríos e regatos, a bastantes minas que deixan de manar por afundimento , a 
moitos pozos que son tapados, e, en síntese, ó conxunto de técnicas que conforman o que demos 
en chamar regadío tradicional. A pesar <leste abandono, o receo a perde-lo dereito sobre esas 
augas é unha constante case xeneralizada do campesiño actual, cousa por outra banda lóxica 
posto que <leste xeito pode recupera-la rega cando queira e as terras con auga teñen máis valor. 

Esta irrigación lixeira propiciou unhas cotas de autonomía dos regadores a das explotacións 
importantes, fosen individuais ou custeadas por pequenas comunidades de usuarios, que permi
ten, ó mesmo tempo, reducir dos gastos de producción a porcentaxe que teñen que paga-las 
explotacións conectadas a redes de distribución máis complexas. Este condicionante económico, 
xunto coa posta a punto do material hidráulico lixeiro, tamén está na base da proliferación de 
redes de distribución máis complexas xurdidas da libre asociación de propietarios. En conxunto, 
este tipo de regadío abarca importantes perímetros que configuran en gran parte o total de hectá
reas irrigadas da nosa comunidade. 

As redes de subministración máis importantes, onde xa se empregan técnicas pesadas, están 
vinculadas a iniciativas e estructuras de carácter administrativo, estatal ou autonómico. Un feito 
que reviste gran importancia á hora de facer intervencións a grande escala xorde da inadaptación 
de moitas das nosas estructuras agrarias, excesivamente parceladas e con morfoloxías de cuadrículas 
compactas que encarecen moito a distribución. Polo tanto, ponse de manifesto a necesidade de 
reestructura-las vellas morfoloxías para poder rendibiliza-los investimentos nas novas infraestructuras. 
O rexeitamento e fracaso dos plans levados a cabo en Galicia sobre terras privadas, onde non se 
puido interesar ós labregos propietarios (regadío do val de Lemos ou do Ulla), contrasta co éxito 
e bo fín dos regadíos feítos sobre terras tradicionalmente incultas (Terra Cha) ou gañadas para o 
cultivo (lagoa de Antela), e fala claramente da importancia que teñen as innovacións estructurais 
na súa difusión. 

As grandes transformacións de secaño en regadío feítas en Galicia están vinculadas ós plans 
desenvoltos polo Instituto Nacional de Colonización (INC) que posteriormente, no ano 1971, se 
integra xunto con outros organismos no Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). 
Destacaremos de seguido os principais proxectos <lestes organismos, anticipándolles que o fracaso 
practicamente xeneralizado dalgún dos citados proxectos deriva en -boa parte da súa concepción 
fóra de Galicia e, polo tanto, sen ter en conta a realidade donoso mundo rural agrario. 

O regadío do Ulla, nos concellos de Padrón e Pontecesures, non chegou a funcionar a pesar 
de construírse unha canle elevadora e unha rede de quenllas, de xeito que na actualidade se atopa 
nun estado totalmente ruinoso. Pola súa parte, o regadío do val de Lemos, feito ás costas dos 
propietarios, tampouco chegou a ter unha utilización satisfactoria e a funcionar como un conxunto 
integrado que permitise amortiza-las infraestructuras creadas. Entre os investimentos máis impor
tantes destaca a construcción dunha presa sobre o río Cabe, canles e quenllas de distribución. A 
pesar do intento de continuar este labor e poñer en funcionamento este regadío os resultados non 
foron nada estimulantes, posto que a pequena dimensión das explotacións agrarias non permitiu 
aplica-los criterios convencionais propios <leste tipo de transformacións agrarias, agravado o feito 
polo desacordo dos posibles usuarios. 

Os traballos feítos na Lagoa de Antela chegaron a mellor fín e supuxeron un desenvolvemento 
notorio da agricultura e da renda da comarca da Limia alta. Aínda que os proxectos de desecamento 
se remontan á época romana, como vimos, dende 1827 toman novo pulo co intento de limpa-la 
~anle romana coa finalidade de poder regar 24.000 ferrados de secaño. Con todo, a pesar do 
proxecto de desecamento de Jesús Palacios (1877) ou o . presentado polo conde Valvís (1938), 
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haberá que espera-las iniciativas do INC para que o desecamento da Lagoa sexa unha realidade: 
sobre a antiga lagoa creouse unha explotación de 138 ha que se cedeu á Deputación ourensá e se 
dedicou á cría de gando vacún, e se demarcaron 316 parcelas que foron outorgadas ós veciños da 
zona. En conxunto a contía de terras xeradas ascende a 3.000 ha, das que un 20% poden ser 
irrigadas mediante un sistema consistente nunha comporta basculante situada na canle principal 
de desaugamento. 

Na Terra Cha, baixo a supervisión do Instituto Nacional de Colonización, e sobre parte da 
superficie dos concellos de Castro de Rei e Cospeito, onde dominaba a carqueixa e o toxo, realízanse 
importantes traballos de transformación a regadío coas achegas do Miño e algúns dos seus tributa
rios. Destes traballos, que converteron en irrigables 1.800 ha, faise eco Abad Flores cando resalta 
o volume de auga elevado do Miño (1 .455 lis), con case 56 quilómetros de quenllas construídas 

' 32 quilómetros instalados de tubería fixa e 14 de tubería móbil, así como as 1.042 unidades de 
aspersores instaladas. 

Xunto a estas actuacións a escala fóronse creando moitos regadíos de menor perímetro, uns 
de iniciativa privada individual ou colectiva, e outros baixo os auspicios da Administración. A 
modo de exemplo pódese cita-lo regadío feíto dende o río Veduíno, onde se construíu a presa de 
Vilagundín, cunha capacidade de almacenamento de 18 millóns de metros cúbicos, que permit - 0 

regadío en terras de Cerceda, Val do Dubra e Ordes; os traballos iniciados polo IRYDA para 
converter en regadío terras do Val de Lourenzá, e moitos outros. Esta proliferación de pequenos 
regadíos trae como consecuencia, entre outras, a imposibilidade de coñecer, nin sequera dun xeito 
mínimamente coherente, os módulos de consumo de auga con fins agrícolas do país. A única 
maneira de coñecer un pouco a evolución e tendencia que presenta na actualidade é por medio do 

tudio da volución das terras regadas. 

Un d traz s que caracterizan o regadío actual en Galicia fai referencia ós rendementos por 
h , p i n a tante frecuencia son baixos en relación coas terras de secaño. Isto é debido ó 
ará t r d apoio que en moitas zonas ten a irrigación, sobre todo en zonas secas e con terras 

m diocr , fronte á consideración orientada a eleva-los rendementos en áreas xa de por si fértiles. 
É na provincia de Pontevedra onde se fai un uso máis racional das técnicas de irrigación, feito que 
sempre aconteceu así como puxo de relevo Abel Bouhier (1979), pero que recibiu estímulos 
recentes debido á proliferación dos cultivos hortícolas destinados ós mercados urbanos. 

O informe «La economía agraria gallega en 1939,, elaborado por Gonzalo Fernández e editado 
por COREN, permite destaca-las características principais do regadío na actualidade e a súa evolu
ción recente. A porcentaxe de terras irrigadas supón no ano 1987 o 17'6% das 773.178 ha que 
conforman o total da superficie agrícola útil, incluídos os prados. Son precisamente estes últimos 
os que ocupan a maior parte da superficie irrigada, posto que das 136.000 ha regadas as supefi
cies pratenses representan o 59'6%, fronte ó 40'4% que ocupan os cultivos. A distribución das 
terras en función do seu uso deixa ve-la reducción porcentual da superficie dedicada a cultivos, xa 
que os perímetros irrigados representan o 9'7% do total de terras de cultivo, mentres que pola 
contra os prados con auga supoñen o 39'4% da superficie total dedicada a prados naturais en 
Galicia. Por último, dentro das terras de cultivo, a maior parte das mesmas están ocupadas por 
cultivos herbáceos (96'7%), seguidos dos cultivos leñosos (1'8%) e o (1'5%) restante está ocupado 
por outros cultivos e terras en barbeito. 
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- Evolución da superficie regada dedicada a prados (ha) 
~ 

Ano Cultivo Naturais Total 

1973 54.600 75.900 130.500 

1975 55.400 78.000 133.400 

1977 56.600 77.600 134.200 

1979 56.700 75.300 132.000 

1981 52.700 80.400 133.100 

1983 52.200 80.400 132.600 

1985 52.900 81.200 134. 100 

1987 54.876 81.062 135.938 

Ponte: Gonzalo Fernández («La economía gallega en 1989·.). 

Do cadro anterior dedúcese a existencia dunha recesión que afecta ás terras de cultivo ó 
longo da década dos setenta e boa parte dos oitenta, ó contrario do que acontece coa superficie 
dedicada a prados naturais que experimentan, ó longo do período 1973-1987, un crecemento 
importante. Sen dúbida, o envellecemento poboacional explica en parte esta evolución, posto que 
os prados naturais requiren menos man de obra, ligado á expansión que coñecen as explotacións 
cunha orientación cada vez máis marcada cara á producción láctea. Na metade do período, espe
cialmente entre os anos 1979 e 1981, é cando se experimenta un maior retroceso das terras de 
cultivo. En conxunto, apréciase que o regadío non experimentou grandes cambios, e as pequenas 
oscilacións anuais débense a variacións de carácter conxuntural de pouca importancia. 

As novas solucións técnicas do regadío 

A persistencia da vella irrigación tradicional non supón a inexistencia de novas técnicas. É 
máis, a súa presencia indica moito acerca do seu significado profundo e real , tributaria dun contex
to económico ou espacio-temporal determinado. As vellas desviacións dos cursos de auga e a súa 
conversión nun recurso, aproveitando as curvas de nivel para instala-la canle ou canais principais 
e valéndose de sistemas de presas, cada vez maiores, para poder regula-los volumes captados, e as 
vellas pozas e "minas,, que fluían ata os estanques, que permitían o almacenamento das súas augas, 
continúan a ter unha importancia esencial na conformación da superficie regada no conxunto 
galego. Os cambios experimentados apuntan fundamentalmente á presencia cada vez maior do 
cemento na súa configuración, sobre todo na construcción .da canle de conducción principal e dos 
estanques que permiten almacenar e logo distribuír. Este vello procedemento de irrigación por 
gravidade, baseado na construcción de canles gravitarias que permiten a conducción dos volumes 
alrnacenados na parte superior da área irrigada, segue sendo empregado en regadíos modernos. A 
diferencia esencial establécese no xeito de capta-la corrente: fronte ás canles gravitarias que 
aproveitan a topografía para desvia-la corrente, os regadíos modernos, caso da Terra Cha, contan 
con estacións de bombeo que permiten eleva-la auga ata as ditas canles. Este procedemento 
permite poñer en regadío terras que, mediante o emprego das técnicas tradicionais, estaban con
denadas ó secaño, ó tempo que supón un aforro en traxectos e perdas de auga por infiltración ou 
evaporación. 

Un trazo común á multitude de procedementos por gravidade consiste no baixo custo econó
mico da distribución, sexa por escorrentía ou por infiltración mediante redes de sucos, debido a 
que non é necesario ningún material distribuidor. Este xeito de distribución require pendentes 
.suaves e o elevado consumo de auga por unidade de superficie é o seu incoveniente máis notorio. 
Sen dúbida, a non esixencia de investimentos materiais importantes fai <leste sistema unha opción 
moderna e viable ós ollos dos nosos agricultores. · 
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A rega por aspersión supón un paso máis na complexidade das técnicas e na racionalización 
dos usos agrícolas da auga. Entre os primeiros regadíos <leste tipo que se instalan en Galicia 
destaca, polo seu carácter pioneiro e polo grao de intervención espacial o da Terra Cha. A contía 
dos investimentos económicos necesarios para construí-la estación de bombeo e de compresión 
xunto coa rede de conductos que levan a auga baixo presión e os aparellos de aspersión, supoñe~ 
un freo importante para que a difusión espacial <leste sistema presente un ritmo rápido. A distribu
ción da auga por conductos que, fixos, semifixos ou móbiles, rematan nunhas embocaduras de 
rego permiten modula-las achegas en función de moitos factores (solos, época do ano, reservas 
dispoñibles, etc). Ademais permiten salva-las dificultades derivadas da topografía e, en síntese 
racionalizar e economiza-lo consumo. ' 

O terceiro procedemento coñece unha difusión espacial case testemuñal, confinándose a 
explotacións moi modernizadas e cun grao de capitalización elevado, e limítase a áreas onde a 
escaseza de auga é importante. Nestes contexto de penuria as achegas que se fan son reducidas e 
concéntranse na zona das raíces da planta. A carestía do sistema, dada a sofisticación do material 
empregado, faino inviable, de momento, nun país onde os recursos son elevados. Por últüno, 
tanto o procedemento por aspersión como o regadío con achegas localizadas deben acompañarse, 
cando as actuacións afectan a perímetros grandes, dunha adaptación das estructuras territonais, 
como aconteceu na lagoa de Antela ou na Terra Cha. 

A distribución porcentual de cada un dos procedementos sinalados, os volumes consumidos, 
a súa localización , etc. non poden ser coñecidos no momento actual. O que si podemos afiu-nar 
con rotundidade é o claro predominio que teñen os procedementos tradicionais de irrigación por 
gravidade en Galicia. 

A xestión 

n dúbida, a abundancia de recursos cos que conta o país fan que a eficiencia 11os 
proc d m ntos por gravidade, empregados dun xeito xeneralizado, sexa percibida polos ustL /i.os 
dunha maneira dimensionada. A ausencia dun prezo monetario, as perdas de volumes nas di.·Jn
tas fases do proceso, e sobre todo, a norma sinalada como máis común, consistente na distribe. ión 
da auga baseada no binomio superficie-quenda, o que permite reduci-las redes e as operaciór de 
control, pero non estimulan o uso racional do recurso. Nos procedementos por aspersión e ?or 
achegas localizadas é máis frecuente atopar outro xeito de xestión que se basea na relación que se 
establece entre o volume consumido e o prezo a satisfacer. Este sistema leva consigo t•nha 
racionalidade do uso que persegue a rendibilidade da auga e tradúcese nun descenso dos rn/ du
los de consumo agrícola. 

Estas breves consideracións teñen un valor moi relativo debido a que o sector agrícola a{ 'oita 
estar favorecido polas políticas estatais que tratan de harmoniza-los elevados consumos de ;.uga 
cuns beneficios relativamente baixos. O que evidencia, unha vez máis, a necesidade de abord:1-los 
usos da auga, e entre eles o uso agrícola, dentro dunha concepción global que se insira nunha 
política de ordenación do territorio. 

A PRODUCCIÓN INDUSTRIAL E O CONSUMO DE AUGA 

Na dimensión dos cambios, e na irreversibilidade do proceso iniciado a partir da década dos 
sesenta no eido industrial, está a diferencia esencial coa fase de modernización anterior á Guerra 
Civil. O resultado é a constitución dunha porcentaxe maior de poboación asalariada e urbanizada 
que permite a constitución dun mercado de consumo que facilita incrementa-la producción e a 
of rta industrial. Este incremento da producción tradúcese nun aumento cuantioso do consumo 
industrial d auga, posto que será a partir dos anos sesenta cando se desenvolvan grandes proxectos 

n tres ramas que teñen uns módulos de consumo elevados, a saber, a química, a siderurxia eª 
madeira e papel. Estas novas instalacións coinciden co incremento dos consumos das industrias xa 
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• 25.000 
empregos 

e 
10.000 

empregos 

Fonte: Censo de Población, 1991 , INE 
Elaboración: R. G. Romaní Barrientos 

• 5.000 
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• 2.500 
empregos 

• 1.000 
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• 
500 
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• 
250 

empregos 

Localización do emprego industrial 1991. (Excluidos os censos inferiores ós 100 empregos). Tomado de "Atlas Galicia"; Nigra. 
(Fig. 5) . 

551 



existentes e, nun bo número de casos, profundan o grao de concentración espacial da industria 
nas áreas costeiras . En todo caso, o interese céntrase non tanto nos volumes de auga consumidos 
polas industrias como polos vertidos das industrias nos ríos e no mar. 

Outro feíto relevante é a profunda transformación que coñece o sector agrario, especialmente 
no tocante ó papel cada vez maior que ten a gandería na conformación da producción final 
agraria. Esta orientación permite o desenvolvemento da agroindustria, sobre todo a dedicada á 
transformación de productos lácteos e cárnicos, así como o da industria relacionada coa moderni
zación agraria (fertilizantes, pensos, maquinaria, etc). 

Características recentes do proceso industrial 

A partir do ano 1961, cando comezan as probas de producción de aluminio en Alugasa (A 
Grela-A Coruña), empeza un proceso de modernización ou creación da industria siderometalúrxica. 
Nesta localización industrial concorren dous feítos claros: a situación portuaria que facilita a impor
tación e exportación, e a crecente oferta que fai Galicia de enerxía eléctrica. No ano 1979 entra en 
funcionamento o complexo industrial de Alúmina-Aluminio de San Cibrao. Este incremento da 
producción de aluminio galega tivo suaves efectos multiplicadores con instalacións ligadas a eL·ta 

producción en Vilagarcía (Evatsa), Ourense (Fundialsa), etc. En 1961 empeza a funcionar Enosa P.a 

Coruña, dedicada a fabricar electrodos de grafito. Outras empresas importantes pola potenci~1 

instalada e o consumo de auga son a Sociedad Española de Carburos Metálicos con instalación en 
Ce , Dumbría, Ferrol e Arcade, e a dedicada a silicio con establecementos en Sabón-Arteixo, 
creada en 1969. Estas empresas coexisten con o u tras de menor tamaño e consumos que en moita'.;; 
oca ións s dedican tamén á producción metalomecánica con productos acabados ou semiacabado·'· 

A industria metalomecánica está ligada á modernización dos estaleiros, gracias á expansión 
d indu tria p qu ira e da construcción de petroleiros, e a industria do automóbil, que ten o St' i 1. 

ma un r pr ntante en Citroen, instalada en Vigo no ano 1957. Estas <lúas ramas, construcckn 
naval automóbil, concentran a maior parte das actividades do sector, posto que proliferan :~;·) 

industria auxiliares e, no caso do automóbil, as pequenas empresas de reparación. 

A industria alimentaria presenta unha gran diversificación debido á súa dualización, ce·:; 
complexos industrial-pesqueiro por unha banda e co agroindustrial por outra. Xunto coas granck '~ 
empresas do sector (Pescanova, Mar, Massó, Nestle, Larsa, Coren-Uteco, e un longo etc.) existr-r1 
moitas pequenas plantas espalladas polo territorio galega. O trazo común máis significativo f ¡ i. 

referencia ó feito de que o proceso de creación e difusión destas instalacións dáse, dun xeÜ'J 
xeneralizado, a partir dos anos sesenta, ligado ó desenvolvemento capitalista español. 

Pódese afirmar que este proceso afectou a tódalas ramas industriais, aínda que en distintc 
grao, e son numerosos os estudios específicos sobre o sector industrial galega e a súa evolución. 
A construcción ten moita importancia dende o punto de vista da creación de emprego, mentres 
que a industria química e a da madeira merecen unha maior consideración debido á elevada 
cantidade de auga que consumen non seus procesos productivos. 

A modernización das industrias derivadas da madeira ten no ano 1962 unha data clave, post,·1 

que coa entrada en funcionamento da fábrica de celulosa de Ence na ría de Pontevedra inaugúrase 
unha nova fase na que os serradeiros deixan de se-los únicos representantes do sector. Nestes anos 
tamén entran en funcionamento algunhas empresas dedicadas a transforma-la madeira en taboleiros 
aglomerados. 

A industria química, de recente instalación en Galicia, ten un dos centros pioneiros importan-
na factoría que Enfersa (ligada ó INI) instala nas Pontes, dedicada a fabricar fertilizantes. En 

1964 empeza a funciona-la refinería coruñesa Petroliber, que favorece a localización de empresas 
qu consumen os seus productos (Fertiberia, Butano, etc.). A central térmica de Sabón aproveitou 
a in talación da refinería e as necesidades de enerxía das empresas constituídas ó seu carón. 
Tamén vinculada á fábrica de celulosa de Pontevedra comezou Elnosa a fabricar en 1969 cloro, 
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sosas, etc. Por estas datas instálase no Porriño o complexo químico de Zeltia (agrícola, farmacia e 
cosmética), e en Caldas de Reis, Foresa, ligada á industria dos aglomerados. Como puxo de manifesto 
Sequeiros Tizón (1986), a súa xuventude, o seu carácter auxiliar doutras industrias e os elevados 
consumos enerxéticos, son as características que identifican ó sector químico galego. 

Esta visión panorámica e rápida do proceso industrial, lonxe de apartarnos do tema que nos 
ocupa, persegue o obxetivo desalienta-la importancia recente e crecente que ten o uso industrial 
da auga a grande escala, así como poñer de manifesto que o dito consumo aparece concentrado 
nas áreas onde tamén se concentran os demais usos. 

Localización 

Un trazo esencial do sector industrial galego é a alta concentración espacial que o caracteriza. 
Esta concentración en enclaves costeiros inconexos, fala da inexistencia de procesos de difusión 
espacial importantes, debido en parte ó carácter recente da industrialización galega. O primeiro 
nivel de industrialización corresponde ós concellos de Vigo e A Coruña que, en conxunto, consu
men arredor do 40% da enerxía destinada en Galicia a usos industriais. O segundo nivel engloba 
os concellos nos que se asentan as restantes cidades galegas, mentres que o terceiro abarca aqueles 
co~Kellos que conforman a área de influencia e difusión dos principais nós industriais , xunto con 
outros concellos do interior que conforman focos incipientes. 

O mapa que reflicte a concentración espacial da industria está composto practicamente polos 
mesmos concellos que conforman o mapa da concentración da poboación e, tamén, os modos de 
vida urbanos vistos con anterioridade. Unha vez máis a Ría de Vigo e a de Ferrol aparecen como 
ur .has áreas onde os módulos de consumo de auga para usos industrias son dos máis elevados, 
rrlt~ntres que os recursos son inferiores a noutras zonas. 

Á parte dos factores clásicos que explican a localización da industria galega de acordo coa 
pr·>Ximidade do mercado, comunicacións que facilten o abastecemento e a exportación, infraes
tn·ctura básica, certos inputs necesarios para determinados procesos productivos (electricidade, 
auga, etc.) , factores todos eles relacionados coa percepción espacial do investidor, etc., gustaríanos 
cl.nma-la atención sobre un aspecto que deriva da concepción da auga e dos seus dominios. O 
e<. rácter público, cando menos na teoría, dos ríos e terras próximas nas áreas en proceso de 
e:1,pansión explican a atracción que exercen para decidi-la instalación de complexos urbanos ou 
industriais. Facendo fronte a uns custos baixos, necesarios para levar a cabo os traballos de recheo 

::;aneamento, os concellos dispoñen dun solo barato que ata entón escapou ós procesos de 
e~peculación e que, pola súa proximidade ós centros urbanos, facilita enormemente as necesidade 
d(' infraestructura, interconexión e aprovisionamento comúns ós procesos urbanos e industriais. Á 
p~L"te destas vantaxes, esta localización tamén permite un fácil e cómodo acceso ós importantes 
volumes de auga que requiren os usos doméstico e industrial. 

No ano 1959, comezan as tarefas de recheo das marismas de Lourizán, na Ría de Pontevedra, 
e d. construcción das infraestructuras necesarias para a instalación da fábrica de celulosa, que toma 
a :rnga do Lérez e realiza as súas exportacións polo porto de Marín, en continua expansión pola 
superficie gañada ó mar. A provisión de solo industrial gañando terreo ó mar é unha constante 
común á maior parte dos concellos costeiros. A instalación dunha boa parte das industrias do 
Porriño fíxose polo aproveitamento de boa parte das gándaras de Budiño. No caso do complexo 
das Pontes tamén se aproveitaron terras con problemas de drenaxe e con usos marxinais . A 
polémica que salta na actualidade ás páxinas dos xornais , con motivo da euforia por instalar 
polígonos industriais nalgunhas capitais municipais en brañas, entre os concellos e grupos ecoloxistas, 
fa1a ás claras da problemática (Xinzo, O Barco, etc). A ocupación das ribeiras e os recheos maríti
mos ou de áreas mal drenadas é unha actuación común que se observa a nivel mundial , tanto nos 
países desenvolvidos coma nos poucos desenvolvidos. 

A preservación destas áreas de ribeira e da propia calidade das augas depende moitas veces 
máis dos intereses enfrontados e incompatibles dos distintos sectores industriais que da defensa 
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que deles fagan os poderes políticos. A fundación no ano 1972 de Proullasa, coa finalidade de 
instalar unha fábrica de celulosa no tramo final do Ulla, atopou un dos seus máis firmes opositores 
na N estlé que considerou que a instalación dun foco contaminante prexudicaba a súa producción. 
Os problemas medioambientais que se derivan do uso industrial da auga, sinalados dun xeito 
sintético anteriormente, son tratados con profusión neste mesmo libro e a súa importancia e 
consecuencias reflíctense claramente nas preocu pacións que ten na actualidade unha boa parte da 
opinión pública. 

Na actualidade a interconexión das redes libera determinado tipo de localizacións da necesidade 
histórica de situarse na proximidade das correntes de auga ou ó pé das presas. Este cambio 
evidencia que a presencia da auga non garante o futuro das rexións debido, sen dúbida, ó papel 
xogado pola evolución das técnicas que conseguen modificar e borra-las limitacións locacionais ás 
que estaban sometidas certo tipo de actividades. A relatividade do papel económico xogado pola 
auga enmárcase pola tanto no contexto espacio-temporal. 

Algúns exemplos permiten ilustra-la evolución do dito contexto. Dende o punto de vista 
enerxético observamos que moitas empresas se localizan á marxe das redes de transporte eléctri
co. A situación ó pé da mina en Sarria de Cementos del NO, fixo necesario instalar unha subestación 
propia para asegura-lo abastecemento, conectada con Belesar. Coa construcción destas subestacións 
nas proximidades dos grandes centros industriais garántese a alimentación eléctrica. A situación do 
complexo de Alúmina-Aluminio en San Cibrao, á marxe das principais redes de subministración, é 
un caso paradigmático da relativa importancia que ten a dispoñibilidade enerxética na localización 
industrial. A pesar dos elevados consumos do complexo optouse pola súa localización actual e 
on truíronse despois dúas liñas de alta tensión que dende As Pontes e Meirama garanten o 
ba t c mento. 

mbio de escala nos niveis de intervención xogan tamén mm sentido posibilista. For
part d complexo de San Cibrao tamén se construíu unha presa no río Cobo, cunha 

idad d 6 millóns de metros cúbicos, que abastece de auga a factoría . Outras plantas, como 
u a Soci dade Española de Carburos Metálicos producen a electricidade que consumen. 

· Consumo e xestión 

A evolución do consumo de auga con fins industriais incrementouse en Galicia con enorme 
rapidez a partir da década dos sesenta. A distribución dos módulos de consumo é moi desigual en 
función da actividade industrial e da capacidade productiva do centro en cuestión, o que nos 
obriga a diferenciar dous grandes grupos entre os que podemos atopar múltiples transicións. Por 
unha banda, témo-las actividades industriais que necesitan grandes cantidades de auga para a súa 
producción e , como vimos no caso de Ence, que presentan unha localización determinada en 
grande medida por esta necesidade; por outro lado, atopamos numerosos establecementos industriais 
de tamaño reducido e con módulos de consumo pequenos que se abastecen dende as redes que 
garanten a subministración doméstica ás nosas vilas e cidades. 

Os consumos realizados polas industrias englobadas no primeiro grupo requiren a posta en 
escena de infraestructuras que permitan cubri-las necesidades que, nalgunhas ocasións, son maiores 
cás que poidan ter vilas e cidades importantes. Vexamos algúns exemplos que clarifican o que 
acabamos de sinalar. No complexo das Pontes, segundo os datos achegados polo Profesor Río 
Ba1ia (1964), a subm.imistración inicial de auga estaba baseada mm pequeno encoro cunha capacidade 
d almacenamento de 70.000 m3. A importancia das necesidades a cubrir, estimadas dun xeito 
aproximado en torno os 3.600 lis , fixeron necesario a construcción dun novo encoro que tivese 
orno mínimo unha capacidade de 28.500.000 m3. O encoro da Ribeira, no río Eurne, ten unha 

pacidad de 33 millóns de metros cúbicos e na súa base sitúase unha central que amplía as 
di poñibilidad enerxéticas do complexo. A importancia real do consumo de auga compréndese 
moito m llor temo en conta que a auga que entra na depuradora da cidade de Ourense na 
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actualidade sitúase arredor dos 450 1/ s, aínda que existe unha variación estacional que vai dos 380-
400 lis que entran no inverno ata os 550 lis que entran nos meses do verán. 

O caso das celulosas é tamén representativo dentro do grupo de grandes consumidores. 
Estudiando a información presentada pola Industrias del Río Oro) S.A. , que ten ta montar en Fazouro 
unha planta de fabricación de celulosa e unha fábrica de papel, vemos que o consumo de auga 
estimado para a fábrica de celulosa é de 48.000 m3 por día. O consumo medio diario no ano 1990 
no concello de Ourense sitúase en 16.248 m3, englobando nesta cifra o uso doméstico, industrial e 

0 consumo de obra, e tendo en conta que o servicio municipal de subministración de auga abarca 
a maior parte do concello. 

O segundo grupo caracterízase por incluír pequenas empresas que se engloban no sector 
industrial pero que conforman, polo menos en parte, o sector servicios (talleres de automóbiles, 
reparación de maquinaria, etc), xunto con empresas medianas que cobren as súas necesidade de 
auga dende as redes urbanas. O caso do concello de Ourense ilustra perfectamente os trazos máis 
salientables do grupo. No ano 1990 a media de abonados para uso industrial é de 3.590 (9'2% do 
total de abonados) e o consumo mensual medio de 62.832 m3 (12'7% do conxunto de auga consu
mida) . Polo tanto, atopamos uns módulos de consumo pequenos que contrastan fortemente cos 
que presentan as industrias do primeiro grupo; a media de consumo por establecemento industrial 
sitúase en 17'5 m3 por mes. 

Outro feíto que puidemos constataré o aumento no número de abonados no uso industrial, 
que pasa de 3.427 en xaneiro-febreiro do ano 1989 ata 3703 en maio-xuño do ano 1991 , aínda que 
se mantén case similar a participación porcentual sobre o total de abonados entre ámbalas datas . 
O consumo amosa tamén un aumento entre ámbalas datas, pasando de 62.327 m3 a 141.712, sendo 
maior o incremento a nivel porcentual, xa que pasa de representar o 11 '2% no ano 1989 ata o 
12'8% do total de auga consumida no ano 1991. No tocante ás variacións estacionais que experi
menta o uso industrial da auga, reflicte un comportamento similar ó presentado polo consumo 
doméstico, cun máximo nos meses de xullo e agosto seguido dun máximo secundario en setembro 
e outubro, e un mínimo nos meses de xaneiro e febreiro. 

A xestión do recurso atópase normalmente en mans da empresa cando pertencen ó primeiro 
grupo, mentres que no caso das empresas do segundo grupo a xestión e levada polos concellos e, 
en moitos casos, por empresas privadas que teñen a concesión municipal. As súas características e 
a área de implantación de cada un dos tipos, coincide coa xestión do uso doméstico, polo que será 
abordada con profundidade ó tratar este tipo de uso. 

O USO DOMÉSTICO NOS NÚCLEOS URBANOS 

Como é ben coñecido, a sociedade necesita auga para desenvolvemento das súas múltiples 
actividades, o que crea unha dependencia evidente no abastecemento urbano, e unha demanda 
que se define pola súa localización, suficiencia, distribución cuantitativa ó longo das estacións do 
ano, condicións mínimas de calidade e tratamento posterior, etc. Convén recordar agora que as 
funcións de abastecemento á poboación e saneamento de augas residuais está atribuída á Admi
nistración Local e que as axudas presu postarias do Estado a estas funcións se transferiron tamén ás 
Comunidades Autónomas, aínda que determinados aspectos puntuais corresponden a outras ins
tancias das Administracións . A Confederación Hidrográfica del Norte entregou xa á Xunta de 
Galicia a competencia sobre as cuneas que só recollen auga do territorio galego comprendido 
entre os ríos Eo e Miño (ambos excluí dos) . A resolución dos problemas que presenta o sector 
hídrico constitúen o obxectivo da planificación hidrológica prevista na Lei de Augas de 1985, 
materializado no proxecto de Plan Hidrológico Nacional que será no seu momento aprobado por 

. unha lei específica. Entre as estimacións previstas para os usos consuntivos, o abastecemento da 
poboación sitúase á cabeza de tódolos usos no que se refire a incremento anual 1,63% ata o ano 
2012, moi por riba do uso agrario (0,83%) e , mesmo,· o uso industrial (1,13%), pero no faltan 
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opinións que consideran o devandito incremento no abastecemento susceptible de corrección á 
baixa á luz dos últimos datos dispoñibles (SEGURA GRAIÑO, R., 1994). Na evolución das necesi
dades de consumo actuais, o abastecemento para o consumo doméstico acapara tan só o 10,7% do 
t tal da demanda consuntiva en España (4,3 Km3/ ano), ocupando o terceiro lugar despois do 
consumo agrario (60,2%) e doutros (24,4%), que inclúe o medio ambiente, refrixeración .. . , que
dando a industria relegada ó último lugar (4,7%) . O volume dispoñible (55 Km3/ano en 1992) para 
o conxunto do Estado é pouco representativo en canto pode variar substancialmente por espacios 
xeográficos concretos, dada a variedade de situacións e contrastes pluviométricos en territorio 
ibérico. 

A Leí de Réxime Local determina que en tódolos municipios será obrigatoria a prestación do 
abastecemento de auga potable en fontes públicas e, nos núcleos de máis de 5.000 habitantes, será 
necesario ademais o abastecemento ós domicilios , correspondendo sempre ás Corporacións Locais 
a carga da infraestructura necesaria. En Galicia, a Xunta de Galicia, con competencia en materia de 
regulación de augas, pretende afronta-las actuacións imprescindibles para asegura-la subministración 
e mantemento da calidade das augas dos núcleos con máis de 2.000 habitantes . Para iso, a Direc
ción Xeral de Obras Públicas encargou un estudio sobre o abastecemento e saneamento dos 
citados núcleos, con excepción das sete cidades galegas, que nos permitiu coñece-la situación dos 
a pectos básicos do abastecemento e consumo doméstico de auga de preto de oitenta entidade5 
de poboación, suficientes para avaliar con certa aproximación o estado actual do uso doméstico de 
auga por unha parte bastante representativa da poboación galega. A ausencia de estatísticas para 
a entidades de poboación inferiores á citada categoría, sobre todo nas células máis pequenas, 
impídenos coñece-lo consumo de auga en todo o ámbito territorial galego, que posúe o 50% das 

ntidad de poboación do estado español. 

Os núcleos de roáis de 2.000 habitantes 

O estudio citado contempla o uso global e unitario da poboación fixa e a estacional dt ·s 
núcleos maiores de 1.700 habitantes por "considerar que en el horizonte del año 2000-2005 estarfo 
en el entorno de los 2.000 habitantes , cifra contemplada en la Directiva comunitaria» (21-05-91\ 
quedando excluí das as cidades que "por su entidad disponen de servicios técnicos propios que ) ::'< 

asumen los estudios y proyectos necesarios para mantener la calidad y cantidad de abastecimiefüu 
necesario». Analizarémo-los principais aspectos do abastecemento que definen a situación act•1; l 
en termos de cuantificación da auga utilizada, cobertura, poboación, orixe e procedencia da augai 
formas de xestión do abastecemento, custos, saneamento. 

O consumo de auga 

O consumo diario declarado nos 78 núcleos de poboación elévase a 140.133 m3 distribuídus 
de acordo cos efectivos demográficos de cada núcleo, a poboación estacional e o ámbito de 
cobertura do servicio de abastecemento de augas. En efecto, o uso urbano da auga require o 
coñecemento no só da poboación que efectivamente vive no núcleo durante todo o ano, sen6n. 
tamén da poboación estacional que vive temporalmente (verán) no mesmo núcleo. Valora-la contfa 
da devandita poboación estacional non é fácil porque as valoracións mediante enquisas e número 
de prazas hoteleiras non deixa de ser unha mera aproximación que non ten en contaos diferentes 
compoñentes que implican as distintas dotacións unitarias no uso da auga. A poboación fixa dos 
núcleos era segundo o último censo de 334.921 habitantes e a estacional calculada de 471.892, o 
cal dá unha cifra de 136.971 habitantes complementarios durante o verán. Este elevado número de 
poboación estacional explícase pola clara concentración dos efectivos humanos no litoral, onde se 
localizan a maior parte dos núcleos de poboación de máis de 2.000 habitantes e onde non está 
garantida a ubministración de auga durante a época estival, particularmente no litoral pontevedrés 
que acapara proporcionalmente o maior continxente de poboación estival. Inciden tamén no 
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consumo o grao de cobertura do servicio de augas, que analizaremos no apartado da xestión, e as 
derivacións cara ó uso industrial que, salvo excepcións, é pouco significativo nestes núcleos. 

CADRO 3 

Consumo de auga nos núcleos de máis de 2.000 habitantes (1992) 

Núcleos Consumo Consumo dotación Dotación declarada Poboación 

diario para 260 l/h/ d 

m3 m 3 l/h/d (*: habitantes no verán) 

Núcleo Municipio Núcleo Municipio Núcleo Núcleo* Municipio 

CORUÑA, A 66888 37819 116368 - - 137243 179207 447571 
- · 

Ares 786 875 1253 234 163 2691 5382 4818 

A.rteixo 3469 995 4552 3643 4371 17506 

i'·J·zúa 1.200 556 1913 562 163 2137 2137 7358 
- · 

Betanzos 1.950 2329 3077 218 165 8849 9291 11834 
-

Boiro 1966 1301 4689 399 109 4400 6820 18033 

Cama riñas 694 694 1964 260 92 2456 3315 7552 

Cambre 3292 482 2990 1789 2045 11501 

.--arballo 3013 2683 7215 292 109 9829 11794 27749 
r----· 

'~Jri flo 1081 1036 1526 270 184 3794 4552 5868 

-::edeira 1433 1358 2078 270 179 4446 7558 7991 
f.--

'~te 488 782 2034 164 62 2674 4014 7823 

~.erceda 515 495 1885 270 71 1857 2042 7251 -· 
Corcubión 488 523 550 245 230 1788 2682 2116 

f3 mgo, 0 /Vilaboa 3375 785 3581 1111 245 2945 3239 13772 

?isterra 1100 854 1445 335 198 2985 4179 5559 
~-

~~·J::ilpica 1152 940 2204 312 136 2891 5782 8475 

M:iide 1978 827 2176 617 236 2891 4047 8370 
f.---

~''Iugardos 945 944 1786 260 138 3457 4148 6868 
~-

Í'ruros 875 676 3136 361 73 2310 3465 12060 
~ 

r·~arón 8000 1778 8069 658 258 9116 9116 31036 
---

Neda 1305 529 1744 630 195 1715 3001 6707 
-

·1oia 1912 1811 3846 270 129 5929 10079 14793 

·l erillo 5230 1156 4542 4339 4772 17468 

)rdes 1175 973 3158 313 97 3650 4015 12070 
-

;~~rtigueira 650 508 2712 331 62 1861 2233 10429 

f':'l. cl rón 3125 823 2672 965 304 2753 4404 10275 

Corme-Porto 486 466 2236 270 56 1707 2048 8600 -· 
Pontedeume 1425 1293 2270 285 163 4681 5851 8731 

Pontes, As 2663 2693 3546 257 195 10231 10724 13637 

Porto do Son 1000 717 2896 362 90 2207 4414 11137 

Pobra do C., A 1623 572 2711 712 156 2045 2658 10425 

Rianxo 1400 867 3433 416 106 2964 4446 13205 
Sada 1550 869 2219 461 182 3145 3931 8533 
Aguiño 780 507 6762 400 30 1835 2293 26007 

Palmei.ra 1019 663 6762 400 39 2427 2912 26007 

Ribei.ra 3750 2461 6762 396 144 8806 11447 26007 
LUGO 17831 16681 37192 - - 56707 86508 143046 
Burela 2063 1614 3113 334 172 5914 7096 11974 
San Cib.rao 750 691 3113 284 63 2500 3135 11974 
Chantada 1231 1186 2935 269 109 4344 5212 11288 
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Foz 3050 553 2553 1425 311 1702 3404 9818 
Mondoñedo 501 746 1671 176 78 2700 3375 6425 

Monforte 2525 4286 5300 146 124 15701 18841 20383 
Rábade 475 527 514 234 240 1978 2175 1978 

Ribadeo 2500 1406 2406 462 270 4326 8652 9252 
Sarria 1375 1496 3438 238 104 5615 6176 13223 

Vil alba 925 1113 4286 217 56 4077 4892 16485 

Celeiro 463 878 3932 146 31 2250 6750 15123 

Viveiro 1975 2184 3932 269 131 5600 16800 15123 

OURENSE 16447 12781 23426 - - 47318 57872 90099 

Allariz 675 560 1598 311 110 2050 2460 6146 

Barco de V. , O 2150 1887 2840 296 197 6753 8778 10922 

Carballiño, O 2040 1945 3169 270 167 6801 9521 12189 

Celan ova 1347 624 1926 3200 3200 7406 

Maceda 900 515 1261 440 186 1760 2640 4850 

Pobra de Trives, A 438 468 1065 242 107 1778 1866 4096 

Ribadavia 2125 1844 2840 294 195 6753 8103 10922 

Rúa, A 1400 1332 1383 272 263 4997 5496 5318 

Verín 2850 1829 2986 403 248 6781 7798 11483 

Viana do Bolo 548 522 1567 270 91 1845 2490 6026 

Xinz 1975 1256 2793 407 184 4600 5520 10741 

PONTEVEDRA 38967 27902 86983 - - 93653 148892 334551 

Baiona 2125 1067 2705 511 204 2985 7462 10405 

Bu u 825 753 3251 282 66 2574 3861 12502 

al la d R i 2025 673 2428 779 217 2353 3294 9338 

Cambados 2000 1885 3476 269 150 5801 11602 13368 

Cangas 3000 1656 5964 442 131 5094 10188 22939 

Estrada, A 1616 1555 6661 270 63 5982 5982 2562 

Grov , O 2160 2056 2824 269 199 6878 11004 10860 

Guarda, A 2003 1906 2678 269 194 6376 10201 10300 

Lalín 1402 1349 5373 270 68 5123 5379 20664 

Marín 3725 3858 6293 251 154 13802 17942 24203 

Moaña/Ribeira, A 545 516 4775 273 30 1891 2269 18364 

Ponteareas 1200 1074 4405 289 71 3933 4719 16944 

Porriño, O 3400 968 3927 913 225 3724 3724 15102 

Reclonclela 1281 1231 7218 270 46 4619 5080 27762 

Pononovo 1170 904 4046 289 75 1987 7948 15561 

an:xen:xo 1183 854 4046 294 76 1194 9552 15561 

Tui 1345 1293 4233 270 83 4853 5338 16280 

Vilagarcía 7225 3632 8551 525 220 12416 18624 32889 

Vilano va 738 672 4131 278 46 2068 4136 15888 

GALICIA 140133 95183 263969 - - 334921 471892 1015267 

Fonte: E tudio sobre abastecimiento de los núcleos de población de más ele 2.000 habitantes de Galicia. XUNTA DE GALICIA. 

Elaboración: R. G. Romaní Barrientos 
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úcleos de máis de 2000 hb. con consumo diario superior a 1200 m3. (Fig. 6). 

559 

Verín • 



Xallas 
19 6 

Tambre 
54 1 

Ulla 
79 3 

Umia 
16,3 

Lérez 
21 2 

Man deo 
14 1 

o 20 

km 

Fonte: F. S. Río-Barja e F. Rodríguez Lestegás Os ríos Galegas 
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Cunea hidrográfica e caudalosidade (m3/ s). Tomado do "Atlas Galicia"; Nigra. (Fig. 7). 
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Por todo iso, o consumo medio por núcleo de poboación (1. 796 m3 diarios) é pouco repre
sentativo polos contrastes que se observan mesmo entre entidades que teñen similar poboación 
fixa. Na provincia da Coruña, onde a media por núcleo se eleva a 1.858 m3, o consumo de auga 
supera os 3.000 m3 nos núcleos de Arteixo, Cambre, Burgo/ Vilaboa, Perillo e Padrón, polo consu
mo de caudais de auga na industria, e en Carballo, Narón e Ribeira, sobre todo polo volume de 
efectivos demográficos. O efecto da poboación estacional faise notar no consumo diario dos 
núcleos litorais de Boiro (1966 m3), Cedeira (1.433 m3), Fisterra (1.100 m3), Malpica de Bergantiños 
(l. 152 m3), Neda (1.305 m3), Noia (1.912 m3), Porto do Son (1.000 m3), Rianxo (1.400 m3) e Ribeira 
(3.750 m3), ós que hai que engadir Padrón, preto da costa. Estes últimos acaparan tan só o 55% dos 
41.964 efectivos da poboación estacional, xa que a diferencia do litoral pontevedrés os núcleos do 
litoral da Coruña teñen un menor poder de atracción demográfica estival, ó mesmo tempo que se 
mantén un certo equilibrio no <lito poder de atracción por toda a costa. Se se analiza o consumo 
para unha dotación de 260 litros/habitante/día, poderase observa-lo alto nivel de abastecemento 
d\)S núcleos de poboación posto que tan só catro entidades e 41, 1 %) sofren un déficit de 
a1 )astecemento: moi limitado nas Pontes (30 m3), Corcubión (35 m3) e Ares (89 m3), e máis acusado 
e~ Betanzos (379 m3) e Cee (294 m3). Para o conxunto dos núcleos, o volume facilitado pola 
xPstión do servicio de augas supera en 29.069 m3 diarios ó hipotético consumo para unha dotación 
.:e 260 litros/ habitante/ día. É evidente que o desvío para consumo industrial pode provocar nece
sidades en auga para o consumo doméstico, feito que só pode ocorrer en moi poucas entidades de 
poboación. 

A media de consumo diario declarada é máis elevada nos núcleos da provincia de Pontevedra 
U.051 m3), fundamentalmente polo incremento da poboación estival na maioría dos núcleos do 
litoral. Algúns dos pequenos centros urbanos polarizadores durante o período vacacional chegan 
a rnultiplicar varias veces os sus efectivos demográficos fixos, particularmente na Ría de Pontevedra 
(~anxenxo multiplica por oito a súa poboación e Portonovo por catro), pero tamén na de Arousa 
(i_~ambados e Vilagarcía por dous), Vigo (Cangas por dous) e ó sur destas (Baiona por dous). No 
e· unto dos núcleos litorais (16) e do interior (3), a poboación estacional calculada supera os 
5·=>.000 habitantes, que nestes últimos anos causaron serios trastornos ó servicio de abastecemento 
e augas posto que a proliferación de apartamentos e chalés incrementa o uso de auga, ademais 

do consumo unitario, en relación cos consumos nos campings e hoteis. Por iso, excepto en Cambados, 
A Estrada, O Grove e Vilanova o abastecemento é insuficiente nos meses de verán, a pesar de que 
o consumo medio para unha dotación de 260 litros/ habitante/ día é inferior ó declarado (só se 
aprecia déficit en Lalín, Marín e Redondela). O uso da auga supera a media diaria dos núcleos en 
Cangas (3.000 m3) e O Porriño (3.400 m3), polo consumo industrial, e en Vilagarcía (7.225 m3) e 
Marín (3 .725 m3), polo tamaño dos seus centros urbanos. No caso do Porriño, está proxectado no 
Pian Hidrológico Nacional o trasvasamento de 16.000 millóns de litros de auga desde a canle do 
Oitabén ata o seu polígono industrial coa finalidade de construír un macropolígono previsto pola 
Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (Sepes), en colaboración co Consorcio da 
Zona Franca de Vigo. O devandito proxecto absorberá un volume igualó abastecemento de Vigo 
e podería provocar restriccións ás poboacións que se abastecen do encoro de Eiras (Vigo, Redondela, 
Cangas, Moaña e Soutomaior). 

Nas provincias de Lugo e Ourense o consumo de auga descende sensiblemente con relación 
ás provincias occidentais. A de Lugo, cunha media diaria declarada por núcleo de 1.480 m3, 

concentra os seus maiores consumos nos núcleos de litorais debido en boa parte ás aglomeracións 
da poboación estival, pois Viveiro, Celeiro e Ribadeo multiplican qs seus efectivos demográficos 
durante este período (os tres núcleos absorben o 67,2% dos 29.801 efectivos de incremento 
estacional), se ben no interior Monforte ten tamén un elevado consumo (2.525 m3) polo tamaño do 
seu centro urbano (15.701 habitantes). ó contrario do que sucede nas restantes provincias, na de 
Lugo obsérvase un déficit entre o consumo declarado e a dotación para unha teórica dotación de 
260 litros/ habitante/ día, que afecta a cinco núcleos do interior e a dous do litoral (Celeiro e 
Viveiro) . Os déficits diarios máis acusados corresponden a Monforte (1.761 m3) e, proporcional-
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mente ós consumos reais, a Celeiro (415 m3) e Mondoñedo (245 m3). A escasa ou nula actividade 
industrial <lestes núcleos urbanos lucenses non incide a penas no consumo de auga. Os núcleos da 
provincia de Ourense, cunha media de uso da auga similar ós de Lugo (1.495 m3), caracterízanse 
pola súa m nor capacidade de atracción de poboación estacional (10.554 habitantes) dada a súa 
situación interior, pero tamén polo baixo consumo industrial e pola ausencia de déficits , limitados 
tan só á Pobra de Trives (60 m3 día) . Sen embargo, a pesar da ausencia de déficits na media anual 
durante o verán os altos valores térmicos e o acusado descenso das chuvias repercuten negativa~ 
mente no abastecemento de auga de varios centros urbanos (A Pobra de Trives, Ribadavia, A Rúa, 
Viana do Bolo e Verín). Os consumos máis altos correspóndense cos núcleos de maior tamaño 
poboacional (O Barco 2.1 50 m3, O Carballiño 2.040 m3, Ribadavia 2.125 m3, Verín 2.850 m3 e Xinzo 
1.975 m3), coincidentes ademais cos incrementos de poboación ·estival máis elevados, superiores 
case sempre ós 6.000 efectivos demográficos. 

En canto ó uso unitario da poboación, pode considerarse moi elevado se ternos en conta que 
só trece núcleos (16,7%) teñen módulos de consumo inferiores a 260 litros/ habitante/ día, dos cales 
unicamente Cee, Mondoñedo, Monforte e Celeiro non alcanzan os 200 litros/ habitante/ día, de 
acordo cos déficits de abastecemento de auga sinalados con anterioridade. As zonas afectadas 
localízanse no interior lucense e no litoral coruñés comprendido entre Ares e Corcubión. Os usos 
unitarios máis elevados superan os 500 litros/ habitante/ día e comprenden doce núcleos nos que 
alternan a actividade industrial, a capacidade de atracción demográfica estacional e a simple actividade 
de servicios non consumidora de auga, de aí que sexa difícil avaliar se o uso unitario da poboación 
corresponde ou non a situacións reais. Os consumos unitarios dispáranse no Burgo/Vilaboa (1.111 
litros/ habitante/ día), Padrón (965 litros), Caldas de Reis (779 litros) e O Porriño (913 litros), todos 

l s unha importante actividade industrial, pero tamén en Foz (1.425 litros), Arzúa (562 litros), 
M lid (617 litros) Baiona (511 litros) , entre outros, con escasa ou inexistente actividade indus
tri 1, al úns on pouca capacidade polarizadora de poboación estacional. Outro grupo numero

d p u n s c ntros urbanos (19 núcleos) de elevados usos consume entre 300 e 500 litros/ 
ha itant / día, localizados na costa, preferentemente entre Fisterra e Ribeira, e na provincia de 

ur ns , abarcando distintas situacións de efectivos humanos e actividade económica. Por último, 
o grupo máis numeroso (30 núcleos) sitúa o seu consumo entre 300 e 260 litros/ habitante/ día, e 

mpr nd a maioría da provincia de Pontevedra e case a metade da de Ourense. 

A xestión do abastecemento de auga 

A concentración dos efectivos demográficos no litoral incrementou fortemente a explotación 
dos acuíferos , ás veces ata o límite da capacidade de renovación nos períodos máis críticos de 
sequidade estival, comprometendo a garantía da subministración nas cidades. O mantemento do 
abastecemento de augas ás ciudades obrigou a unha utilización das augas superficiais, de modo 
que as fontes de subministración son maioritariamente de augas tomadas de río ou encoros, con 
tendencia a aumenta-las de encoro, substituíndo progresivamente ás de manancial e pozo. En 
efecto, o 43,6% dos núcleos abastécense exclusivamente dos ríos próximos ó centro urbano, que 
acapara especial atención na provincia de Ourense, Lugo e, en menor medida A Coruña e, sobre 
todo, Pontevedra. A preferencia polo abastecemento fluvial directo mantense noutros supostos 
nos que a devandita subministración se combina coa achega dos manantiais, técnica que afecta á 
subministración do 26,6% dos núcleos, moi importante nos do litoral coruñés (12 núcleos); e, coa 
achega dos encoros, pozos e contadores (conexión coa rede das grandes cidades próximas) , que 
r presentan o 11 ,5% do abastecemento, localizado nas provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra. 
Os encoros , como fonte de subministración exclusiva, abastecen unicamente ós centros urbanos 
lucens de Burela e San Cibrao, se ben nestes últimos anos se pretende incrementa-lo número de 

ncoros como fonte de subministración pola súa capacidade de regulación dos caudais. En cam
bio, a auga subterráneas xogan un papel insignificante no abastecemento, cando nas rexións 
m dit rrán a a aptación subterránea representa unha parte importante na procedencia das augas 
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(32% en Cataluña). Aínda que algúns núcleos contan con subministracións en acuíferos subálveos 
como apoio ós de ríos ou manantiais, só Xinzo se abastece exclusivamente dun pozo con capacidade 
para un fluxo diario de 6.100 m3. En canto á subministración mediante contador, os centros urba
nos de Arteixo, Cambre, O Burgo/ Vilaboa e Perillo abastécense mediante conexión con "Augas da 
Coruña", Narón da rede de abastecemento de Ferrol e Cambados a través da Mancomunidade do 
Umia (conexión en Ponte-Amelas). 

CADRO 4 

Características do abastecemento de auga nos núcleos de máis de 2. 000 habitantes (1992) 

Núcleos Abonados Cobertura Suficiencia Captación Potabilizad. Capacidade Contadores Xestión 
instalacións 

Nº º/o Inv. Ver. m3 

CORUÑA, A 96717 87 - - - - 67420 - -

Ares 1380 90 SI NON R/C SI 1200 NON c 
Aiteixo 2580 100 SI SI CON SI 8000 SI c 
Arzúa 1300 80 R/M SI 700 SI p 

Betanzos 4000 95 SI SI R/M SI 3700 SI p 

Boira 3163 60 SI NON RÍO SI 1320 SI c 
Cama riñas 1100 100 SI SI RÍO SI 1500 SI c 
Cambre 4100 100 SI NON CON SI 1600 SI p 

Carballo 5100 60 NON NON RÍO SI 1750 SI p 

Cariño 2550 100 NON RÍO SI 600 SI c 
Cede ira 100 SI SI RÍO SI 3750 p 

ee 1292 90 SI NON R/M SI 20 SI p 

C:erceda 500 100 SI SI RÍO SI 920 SI c 
Corcubión 670 90 SI NON R/M SI 125 SI p 

Burgo, O/Vilaboa 4050 100 SI CON SI 2920 p 

Fisterra 1300 100 SI NON R/M SI 935 SI e 
Mal pica 1400 100 SI SI RÍO SI 2300 NON c 
Melide 1100 95 SI NON RÍO SI 4000 SI c 
Mugardos 1600 80 NON NON R/M SI 750 SI c 
Muros 2000 80 SI NON EIR SI 350 SI c 
Narón 7500 80 NON NON CON SI SI c 
Necia 1200 100 SI SI R/M SI 1950 SI c 
Noia 3100 50 NON NON RÍO SI SI p 

Perillo 7000 85 SI NON CON NON 2500 SI p 

Ordes 1800 100 SI SI RÍO SI 1500 SI p 

Ortigueira 1900 100 SI NON RÍO SI 400 SI c 
Padrón 1300 100 SI SI R/M SI 5700 SI c 
Corme-Porto 500 100 SI SI R/M SI 920 SI c 
Pontedeume 2335 100 SI SI MIR SI 1700 SI p 

Pontes , As 3577 90 SI SI EIR NON 1700 SI p 

Porto do Son 3000 70 SI NON MIR NON 700 SI e 
Pobra do C. , A 2900 95 SI NON R/M SI 1100 SI p 

Rianxo 1220 50 SI NON RÍO SI 1100 SI p 

Sacia 2600 100 SI SI R/C SI 440 SI p 

Aguiño 5900 70 SI NON RÍO SI p 

Palme ira 5900 70 SI NON R/M SI p 

Ribeira 5900 70 SI NON RÍO SI 11270 SI p 

LUGO 35584 92 - - - - 45490 - -
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Burela 2795 100 SI SI ENC SI SI 

San Cibrao 1203 100 SI SI ENC SI SI 

Chantada 5000 100 SI SI RÍO SI 1950 

Foz 3700 80 SI SI RÍO SI 6100 SI 

Mondoñedo 1297 60 SI NON MAN NON 1000 SI 

Monforte 6343 90 SI SI RÍO SI 11750 SI 

Rábade 800 100 SI SI RÍO SI 1300 SI 

Ribadeo 2500 100 SI SI MIR SI 4900 SI 

Sarria 3000 100 SI SI RÍO SI 1280 SI 

Vilalba 2250 90 SI NON EIR SI 2940 SI 

Celeiro 700 90 SI SI RÍO SI 770 SI 

Viveiro 5996 100 SI SI R/M SI 13500 SI 

OURENSE 20382 94 - - - - 25698 -

Allariz 1600 100 SI SI RÍO SI 3848 SI 

Barco de V., O 90 SI SI RÍO NON 2600 SI 

Carballino, O 5000 100 SI SI RÍO SI 6200 SI 

Celanova 1600 100 SI SI RÍO SI 1550 SI 

Mac da 800 90 SI SI RÍO SI 1500 SI 

Pobra de Trives, A 800 100 SI NON MIR NON 900 

Ribadavia 2200 SI NON RÍO SI 1700 SI 

Rúa , A 2040 100 SI NON R/M NON 2170 SI 

Vi rín 3135 90 NON NON RÍO SI 300 SI 

Viana do Bolo 1000 75 SI NON RÍO SI 1690 SI 

inzo 2207 100 SI SI POZ SI 3240 SI 

PONTEVEDRA 46541 94 - - - - 93404 -

Baiona 2685 100 NON NON RÍO SI 6500 SI 

Bu u 2600 100 SI NON R/M NON 3300 SI 

a lela · d R i 800 95 SI NON MIR NON 2700 SI 

ambaclo 1000 100 SI SI CON SI 7000 

Cangas 2500 100 SI NON MIC NON 9000 

E tracia, A 2532 100 SI SI R/E NON 3234 SI 

Grove, O 2800 76 SI SI RÍO SI 12000 SI 

Guarda, A 2289 85 SI NON PIM SI 3250 SI 

Lalín 2255 100 SI NON RÍO SI 1100 SI 

Marín 7000 100 SI NON MIC NON 9600 SI 

Moañal Ribeira, A 90 SI NON MAN NON 

Ponteareas 1900 100 NON NON R/M NON 1460 SI 

Porrillo, O 2000 100 SI NON RÍO NON 2400 

Redondela 4482 100 SI NON RÍO NON 5400 SI 

Portonovo 90 SI NON R/P NON 

Sanxenxo 85 SI NON R/P NON 12600 SI 

Tui 1647 100 SI NON MIR NON 2360 SI 

Vilagarcía 9251 80 SI NON RME SI 6500 SI 

Vilanova 800 90 SI SI RÍO SI 5000 SI 

GALICIA 199224 91 - - - - 232012 -

CONIC: contador; RfOIR: río; POZ: pozo; ENCIE: encaro; MANl m: manancial; C: Concello; P: empresa privada; V: veciños. 

Fonte: Estudio sobre abastecimiento de los núcleos de población de más de 2.000 habitantes de Galicia. XUNTA DE GALICIA 
Elaboración: R. G. Ro maní Banientos 
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Elaboración: R. G. Romaní Barrientos 
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Núcleos de 2000 hab. cunha cobertura superior ó 90% no saneamento de augas residuais. (Fig. 8). 
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O grao de cobertura do abastecemento de augas, concibido como servicio público colectivo 
' abarca o 100% no 51,8% dos núcleos, é dicir, en máis da metade dos centros urbanos gozan dunha 

r de que se e tende á totalidade do núcleo, se ben existen algunhas disparidades provinciais xa 
que na Coruña a cobertura alcanza só ó 44,4% das citadas entidades de poboación, mentres que 
Lugo co 58,3% ten o máximo rexional (Pontevedra 57,9% e Ourense 54,5%). Os núcleos costeiros 
da Coruña son os que padecen un menor grao de cobertura pois sete entidades, ás que hai que 
engadi-lo núcleo de Carballo, están por debaixo do 80% e, nalgúns casos (Noia e Rianxo), unicamente 
se abastece ó 50% do centro urbano. Completan este baixo grao de cobertura inferior ó 80% os de 
Mondoñedo (60%), O Grove (76%) e Viana do Bolo (75%). Ás deficiencias desta cobertura é 
necesario engadi-los problemas de escaseza de auga, sobre todo durante a estación cálida. o 
89,7% dos núcleos teñen satisfeitas plenamente as súas necesidades de auga en inverno e o 10,3% 
sofre aínda restriccións na mesma estación húmida, e en ocasións permanentemente todo o ano. 
Os núcleos afectados pola insuficiencia invernal distribúense pola Coruña (Carballo, Mugardos, 
Narón e Noia), Ourense (Verín) e Pontevedra (Baiona e Ponteareas), e a estes, que tamén padecen 
restriccións no verán, hai que sumar un elevado número de núcleos urbanos que padecen as 
devanditas restriccións só no período estival. En efecto, a situación invernal invírtese no verán xa 
que a porcentaxe de núcleos con escaseza de auga se eleva ó 61,1%, se ben repercute con distinta 
intensidade xeográfica. Pontevedra é a provincia que ten o maior número de núcleos con cortes de 
auga (79%), precedendo A Coruña (58,3%) e Ourense (45,5%), mentres que en Lugo os efectos da 
escaseza de auga descenden sensiblemente (16,7%). As causas que orixinan esta situación de 
re triccións son, en primeiro lugar, o descenso das precipitacións na estación cálida e, en segundo 
lugar, as inadecuadas seccións nas redes de distribución, o mal estado das mesmas (o 50% das 
in talaci ,. n ncóntranse en bo estado de funcionamento e conservación, o 25% en estado regular 

2 % r tant n mal estado) e a ausencia de encoros para acumular e regula-los caudais de 
. P r i ntidades de poboación que se abastecen de manantiais e pozos son as que 

prin ipais recortes no abastecemento. Non é extraño que en estas circunstancias, bastan-
nú 1 s v xan obrigados a multiplica-los tipos de fontes de subministración (Fisterra abastécese 

dun río, de vari s manantiais e dun pozo de barrena). Á deficiente rede das instalacións súmase 
tamén a baixa capacidade dos depósitos en relación cos consumos nun número importante de 
núcleos. 

Polo que se refire á calidade das augas, é necesario sinalar que o número de núcleos que 
conta con planta potabilizadora con servicios mínimos de filtración, decantación e cloración elévase 
a 59 (75,6%) dos 78 estudiados, mentres que nos restantes o tratamento das augas se limita na 
maior parte dos casos a unha simple cloración das augas nos depósitos ou na estación de bombeo, 
se ben se mantén sempre un control periódico mediante análises da calidade das augas de consu
mo doméstico. Isto é aínda posible porque unha boa parte dos nosos ríos manteñen un baixo nivel 
de contaminación, pero nos sectores de maior densidade de poboación e de industrias a necesidade 
de plantas potabilizadoras é inexcusable. Recentemente comprobouse nalgunhas análises de auga 
a contaminación por nitratos, debido ó fertilizante aplicado ás terras de cultivo, afectando a algúns 
acuíferos, feito que tamén podería acorrer co uso indiscriminado de xurro nas áreas de especiali
zación vacúa. A calidade das augas de consumo doméstico é un dos temas que pode presentar 
serias ameazas para o futuro se non se vixian adecuadamente os vertidos nos ríos. Pontevedra é a 
provincia que menos infraestructuras ten no campo da potabilización de augas, cando todo o seu 
ector litoral soporta unha forte densidade de poboación e a actividade industrial se acrecenta, con 
rios riscos de ameaza para o futuro. Só sete núcleos dos 19 existentes, cantan con planta 

potabilizadora (Baiona, Cangas, O Grove, A Guarda, Lalín, Vilagarcía e Vilanova). 

Outro do ámbitos da xestión abarca o tratamento das augas residuais, observándose aquí 
laram nte como as infraestructuras de saneamento quedaron relegadas a un plano secundario 

fr nte á de abastecemento urbano, a pesar de que as Directivas comunitarias aconsellan desde hai 
an o u tratamento en función da sensibilidade do medio receptor e da poboación emisora. A 

mezo da pre ente década, o saneamento do 30,5% dos núcleos (24) abarcaba ó 100% da 
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poboación e no 10% (8 núcleos) a cobertura é incompleta, pero aínda nestes casos en 15 núcleos 
(19 ,2%) as depuradoras de auga residuais non funcionan, de aí que o panorama sexa realmente 
desolador xa que representa o vertido directo de 63 núcleos urbanos ó mar (19,2%), Rías (38,7%) 
e ríos (34,6%), segundo a localización litoral ou interior dos citados núcleos (Viana verte nun 
enca ro e A Estrada nunha fosa séptica) . Os núcleos sen depuradoras verten as sú as au gas directa
mente a través da rede de sumidoiros. A evacuación das augas residuais complícase coas chuvias 
invernais porque unicamente dous núcleos teñen rede separativa de augas pluviais e residuais . A 
provincia da Coruña, con 13 depuradoras , é a que menos atende o tratamento de augas residuais, 
mentres que nas restantes a proporción dos núcleos que teñen depuradora oscilan entre o 40 e o 
50%. Como consecu encia lóxica desta escasa atención os vertidos sen ningunha depuración com
prometen de forma preocupante a calidade dos cursos fluviais e determinados puntos do litoral, 
sobre todo cando o río "ha dejado de ser un cauce natural para convertirse en una cloaca a cielo 
abierto,, (SEGURA GRAIÑO , R. , 1994), alterando os ecosistemas ligados ó medio hídrico , aprecia
bles nas condicións ópticas e olfativas dalgúns leitos. 

CADRO 5 
Situación do saneamento de augas residuais nos núcleos de máis de 2. 000 habitantes (1992) 

úcleos Abonados Cobertura Suficiencia Dep uradora Vertido Xestión 
instalacións 

Nº % Inverno Verán Existe Fundo . 

CORUÑA, A 93515 - NON SI NON - - e 
Ares 1380 90 NON SI NON RÍA e 
A11eixo 2580 100 SI SI SI NON RÍO e 

·zúa 1300 98 SI SI SI SI 

Betanzos 4000 65 SI SI SI SI RÍA e 
Boira 3163 30 NON NON SI SI RÍA e 
Camariñas 1100 70 NON NON RÍA e 
Cambre 1600 40 SI SI NON RÍA e 
Carballo 5100 80 NON NON NON RÍO p 

Cariño 2550 100 NON SI NON R/M e 
Cedeira 80 NON NON RÍA e 
Cee 1292 100 NON RÍA e 
Cerceda 500 60 SI SI SI SI RÍO e 
Corcubión 670 90 NON RÍA e 
Burgo, O/Vilaboa 4050 100 SI SI SI NON MAR 

Fisterra 1300 90 NON MAR e 
Mal pica 700 80 NON NON NON MAR e 
Melide 1095 70 SI SI SI SI RÍO e 
Mugardos 1600 100 SI SI NON RÍA e 
Muros 2000 40 NON RÍA e 
Narón 7500 80 NON SI SI SI RÍA e 
Neda 1200 80 - SI SI RÍA e 
Noia 3100 85 NON NON SI RÍO e 
Perillo 7000 100 SI SI SI SI MAR . 

Ordes 1800 100 SI SI SI SI RÍO p 

Ortigueira 1900 50 NON NON SI NON RÍA e 
Padrón 1300 80 NON RÍO e 
Corme-Porto 500 100 SI SI NO MAR e 
Pontedeume 2335 100 NON NON NON RÍA e 
Pontes, As 3500 100 SI SI NO RÍO e 
Porto do Son 3000 70 NON NON NON MAR e 
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Pobra do C., A 2900 95 SI SI RÍA 

Rianxo 1200 50 SI SI NON RÍA 

Sada 2600 100 NON NON NON RÍA 

Aguiño 5900 50 SI SI MAR 

Palme ira 5900 50 SI SI NON RÍA 

Ribe ira 5900 70 SI SI NON RÍA 

LUGO 32508 -

Bure la 2462 85 NON NON MAR 

San Cibrao 953 100 NON MAR 

Chantada 5000 85 SI SI NON RÍO 

Foz 3700 95 SI NON MAR 

Mondoñedo 800 90 NON NON RÍO 

Monforte 6343 100 SI SI SI RÍO 

Rábade 800 90 SI SI SI RÍO 

Ribadeo 2000 85 SI NON RÍA 

Sarria 3000 100 NON SI NON RÍO 

Vilalba 2250 80 NON SI SI RÍO 

Celeiro 700 65 NON NON RÍA 

Viveiro 4500 70 NON NON RÍA 

OURENSE 19972 -

Allariz 1600 100 NON RÍO 

Barco de V., O 80 SI SI SI NON RÍO 

Carba llino, O 5000 100 SI SI SI NON RÍO 

Cela nova 1600 100 NON NON NON RÍO . 
Maceda 400 90 SI SI SI NON RÍO 

P bra d Triv s, A 800 100 SI SI NON RÍO 

RJI a lavia 2200 NON NON SI NON 

Rúa, A 2040 98 SI SI SI NON RÍO 

Vi rín 3125 90 NON NON NON 

Via na do Bolo 1000 100 SI SI NON ENC 

Xinzo 2207 100 NON RÍO 

PONTEVEDRA 46541 -

Baiona 2685 90 NON NON NON MAR 

Bue u 2600 90 SI SI NON RÍA 

Caldas de Re ís 800 95 SI SI SI NON RÍO 

Cambados 1000 40 SI NON RÍA 

Cangas 2500 100 NON RÍA 

Estrada , A 2532 90 NON NON SI NON FS 

Grove, O 2800 90 NON NON NON MAR 

Guarda , A 2289 80 NON NON NON MAR 

Lalín 2255 100 NON NON SI NON RÍO 

Marín 7000 NON RÍA 

Moaña/ Ribeira, A 98 SI SI SI SI RÍA 

Ponteareas 1900 100 NON NON RÍO 

Porrillo, O 2000 90 SI SI RÍO 

Re dondela 4482 100 SI SI SI NON RÍA 

Porton ovo 90 NON NON SI SI 

Sanxen:xo 90 NON NON SI SI MAR 

Tui 1647 80 NON RÍO 

Vilagarcía 9251 90 NON RÍA 

Vilanova 800 70 NON NON NON RÍA 

GALICIA 192536 - - -- - -

ENC: encoro; FS: fosa séptica; C: Concello; P: empresa privada. 
Ponte: Estudio sobre saneamiento de los núcleos de población de más de 2.000 habitantes de Galicia. XUNTA DE GALICIA. 
Elaboración: R. G. Romaní Barrientos 
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É unha tarefa dos Concellos defini-lo sistema de xestión da explotación do abastecemento de 
augas . Os dous sistemas básicos son a xestión directa, polo propio concello (59%), e a indirecta , 
cando a dita xestión se fai máis complexa e se contratan os servicios de empresas especializadas 
(41%), aínda que nalgúns núcleos nos que figura o Concello como xestor se cedeu a unha empresa 
privada a lectura dos contadores, como único alcance do servicio . A Coruña é a provincia que 
conta co maior número de núcleos xestionados pola empresa privada (52,8%), unha das cales 
concentra o 68,4% da xestión privada, empresa que tamén acapara o 60% da xestión privada de 
Lugo, o 100% da de Ourense e o 100% da de Pontevedra, se excluímo-las empresas que só 
xestionan a lectura dos contadores. En cambio, a xestión do servicio de saneamento está en mans 
case exclusivamente dos concellos, xa que unicamente dez núcleos contan con xestión privada (A 
Coruña 4, Lugo 3 e Pontevedra 3) . Con relación ós custos medios finais estimados do m3 de auga 
e as tarifas vixentes, as disparidades existentes desvirtuarían calquera consideración media. Os 
custos medios do abastecemento oscilan entre as 16,2 ptas/ m3 de Padrón e as 83 ptas/ m3 de Viana 
do Bolo, resultando un custo medio ponderado do m3 de auga potable de 40,6 ptas/ m3, netamente 
superior ó prezo medio ponderado das tarifas actuais, calculado en 25,5 ptas/ m3. Isto non significa 
que dada a dispersión no que ó prezo vixente da auga se refire, algúns núcleos cobren ata 50/ 60 
ptas/ m3 (Cerceda), fronte a outros que non pasan recibo (Moaña/ A Ribeira). Este mesmo 
comportamento obsérvase na xestión do saneamento, cuns custos reais que varían entre as 10,4 
ptas/m3 de Ribadeo e as 81 ptas/ m3 de Mondoñedo, cando o custo medio final ponderado do m3 

de auga depurada é de 33,6 ptas/ m3, tamén superior ó prezo medio ponderado das actuais tarifas 
(65 ptas/m3). A variabilidade de criterios para determinados prezos das tarifas de saneamento 
alcanza límites insospeitados, desde núcleos que non pasan recibo ata aqueles que determinan o 
prezo en función do valor catastral da vivenda. 

C ADRO 6 

Tarifas do consumo auga e saneamento nos núcleos de máis de 2 .000 habitantes (1992) 

Núcleos Abastecemento Saneamento 

Tarifa Custo m edio Tarifa Custo medio 
(Ptas/m3) (Ptas/m3) 

Ares 230 Pt/ Mes 43,1 805 m3 60,6 

Arteixo 48/ 55 Pt/ m3 51 ,0 12 Pt/ m3 35 ,80 
'----

MZÚa 10 Pt/ m3 25 ,90 10 Pt/ m3 51 ,32 

.__!3etanzos 26,5 Pt/ m3 33,78 850 Pt/Ano 49,08 

Boiro 16 Pt/ m3 32,86 6 Pt/ m3 38,10 

C1mariñas 34 Pt/ m3 65,00 500 Pt/ Ano 55 ,25 

Cambre 35/ 36 Pt/ m3 57,50 12 Pt/ m3 34,14 

Carballo 33,69 Pt/ m3 33,28 10,64 Pt/ m3 29,76 

Carii1o 10 Pt/ m3 39,49 200 Pt/Ano 39,46 

Cedeira 38,60 40,00 

Cee 27/ 30 Pt/ m3 38,78 100 Pt/ mes 52,29 

Cerceda 50/ 60 Pt/ m3 62,74 1.000 Pt/Tri 68,35 

Corcubión 27/ 30 Pt/ m3 38,78 Non se cobra 52,29 

Burgo, O/Vilaboa 41/ 52 Pt/ m3 61,60 9 Pt/ m3 35 ,00 

Fisterra 20 Pt/ m3 39,74 147 Pt/ tri 20,48 

Mal pica 265 Pt/ m3 38,00 5 Pt/ m3 51,19 

Melide 20/25 Pt/ m3 24,77 Non se cobra 13,68 

Mugardos 17/ 28/ 50 39,24 700 Pt/ Ano 46,71 

Muros 200 Pt/ m3 65 ,30 80/ 100 Pt/ bim 51 ,42 

Narón 21 Pt/ m3 20,98 90 Pt/ mes 17, 11 

Ne da 14,16 Pt/ m3 26,54 225 Pt/Trim 43,00 

' 
oia 16 Pt/ m3 38,00 6 Pt/ m3 27 ,79 
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Perillo 40 Pt/ m3 59,00 9 Pt/ m3 37,10 

Ordes 25 ,5 Pt/ m3 35,28 7,56 Pt/ m3 17,00 

Ortigueira 12/ 15/20 70,00 Non se cobra 35,70 

Padrón 15 Pt/ m3 16,16 2,5% Catastro 22,64 

Corme-Porto 20 Pt/ m3 52,18 2 Pt/ m3 60,76 

Pontedeume 25 Pt/ m3 38,76 7% Catastro 47,88 

Pontes, As 11 Pt/ m3 30,00 0,6 Pt/ m3 21,52 

Porto do Son 12 Pt/ m3 48,80 Non se cobra 42,15 

Pobra do C., A 23 Pt/ m3 42,02 22 Pt/ m3 28,8 

Rianxo 15 Pt/ m3 44,23 1.200/ 3.000 Ano 32,41 

Sada 34,5 Pt/ m3 39,89 8 Pt/ m3 40,00 

Aguiño 27/ 33 Pt/ m3 30,01 1/ 3 de auga 20,12 

Palmeira 27/ 33 Pt/ m3 30,01 1/ 3 de auga 20,12 

Ribeira 27/ 33 Pt/ m3 30,01 1/ 3 de auga 20,12 

Burela 20,25 Pt/ m3 35,23 1.000 Pt/ Ano 27,49 

San Cibrao 20,25 Pt/ m3 30,27 l. 000 Pt/ Ano 56,00 

Chantada 20/ 30/ 40 35,30 65 Pt/ mes 44,00 

Foz 25 Pt/ m3 36,16 l. 000 Pt/ Ano 12,66 

Mondoñ do 15/ 20 Pt/ m3 72,83 6,5 Pt/ m3 81,00 

Monforte 30/ 40/ 50 66,03 5% Catastro 31,68 

Rábade 36/ 46 Pt/ m3 54,10 4 Pt/ m3 62 ,00 

Ribad o 40 Pt/ m3 38,40 20% de auga 10,42 

Sarria 34 Pt/ m3 38,26 Non se cobra 41,71 

Vi la Iba 25/ 30/ 40 79,30 15 Pt/ m3 68,78 

1 ir 24 Pt/ m3 40,00 20% de auga 24,42 

Vivir 24/ 34 Pt/ m3 62,23 20% de auga 24,42Cat. 

Allariz 30/ 60/ 150 35,49 Non se cobra 33,48 

Barc d v. , o 600 Pt mes 34,40 0,06 V. Cat. 26,57 

Carballiño, O 17/ 36 Pt/ m3 40,10 2.500-1.500 A 30,68 

Celan ova 24/ 27 Pt/ m3 34,32 Non se cobra 32,76 

Maceda 15/ 20/ 30 29,00 Non se cobra 40,62 

Pobra de Trives , A 30/ 50 Pt/ m3 65 ,00 343 Pt 6 mes 30,25 

Ribadavia 23,8 Pt/ m3 36,75 0.084% V. Cat. 23,35 

RCta , A 16/ 21/ 31 30,00 10 Pt/ m3 

Verín 13/ .. / 80 33,00 1.650-3.800 An. 25 ,00 

Viana do Bolo 14 Pt/ m3 83,00 0,5 V. Cat. 47,00 

Xinzo 15/ 20/ 25 30,11 300 Pt/Trim 27,00 

Baiona 20+ LV.A. 31 ,02 2.000 Pt/ Ano 20,21 

Bueu 18/ 24/ 36 39,46 800-1.000 Ano 54,21 

Caldas de Reís 20 Pt/ m3 28,80 18,18 

Cambados 1. 000 Pt/ Ano 30,12 600 Pt/Ano 45,00 

Cangas 2.304 Pt/ Ano 34,40 455 Pt/Ano 31,80 

E trada, A 35 Pt/ m3 60,00 0,112 V. Cat. 37,00 

Grave, O 10 Pt/m3 29,20 Non se cobra 44,00 

Guarda, A 25/ 30 Pt/ m3 50,00 1.000-2.500 An 32,30 

Lalín 35 Pt/ m3 49,70 1. 400 Pt/ Ano 46,80 

Marín 30/ 40 Pt/m3 36,00 14 Pt/ m2 Viv 45,60 

Moaña/ Ribeira , A Non se cobra 49,50 58,00 

P nt ar as 25 ,15Pt/ m3 29,17 1.250 Pt/ Ano 41,89 

Porriño, O on se cobra 33,50 600 Pt/Ano 44,00 

R dond la 24/ 33 Pt/ m3 59,10 40% Agua 62,30 



Portonovo 7 Pt/ m3 48,80 l. 000 Pt/ Ano 44,00 

Sanxenxo 7 Pt/ m3 48,80 1.000 Pt/ Ano 44,00 

Tui 20/ 27 Pt/ m3 56,40 l. 000-1. 000 A 44,00 

Vil a garcía 38,28 Pt/ m3 52,00 l. 980-2. 400 Pt 44,50 

Vilanova 28 Pt/ m3 60,00 1.725 Pt/Ano 64,00 

Fonte: Estudio sobre abastecimiento de los núcleos de población de más de 2.000 habitantes de Galicia . XUNTA DE GALICIA. 

Elaboración: R. G. Ro maní Barrientos 

Moitos núcleos inferiores a 2. 000 habitantes contan tamén con rede de abastecemento de 
augas, pero aínda existen numerosas pequenas entidades de poboación que non contan con 
servicio de augas comúns, abastecéndose na maioría dos casos de pozos individuais para o uso 
doméstico e o da explotación gandeira. A principal preocupación céntrase na contaminación 
derivada das filtracións das fosas sépticas debido á ausencia dunha rede de sumidoiros e depura
ción, de aí que aparecesen síntomas de contaminación nalgunhas fontes que abastecen de auga de 
consumo doméstico. 

As cidades 

Desde hai xa tempo asumiuse como un principio fundamental para aborda-los problemas 
dun sistema hidráulico evolucionado o cambio dunha estratexia fundada na flexibilización da 
oferta, a unha estratexia baseada na xestión da demanda (tarific(;l.ción, educación, novos usos ... ), 
co fin de adopta-las demandas ós recursos e non á inversa. Sen embargo, "este conjunto de 
tendencias de la planificación hidrológica está claramente definido en la teoría y en el debate , pero 
muy incipiente y fragmentariamente incorporado a la práctica de la gestión y de la planificación 
concreta que en la actualidad se desarrolla en nuestro país,, (MORAL ITUARTE, L. del, 1994). Ata 
datas recentes, o abastecemento de auga respondía pasivamente ó aumento da demanda, sen que 
se valorasen de forma adecuada os custos económicos e os impactos medioambientais resultantes , 
pola política de subvencións da Administración, responsable <leste modo dos sistemas 
sobredimensionados, de dilapidacións dos fondos públicos e dunha mala asignación dos recursos , 
segundo os informes elaborados pola OCDE de finais da pasada década. nun momento de avance 
do pensamento favorable a adapta-las demandas ós recursos, inscríbese a xestión actual de servi
cio de augas das principais cidades galegas . Privatización da subministración e saneamento e 
aumento das tarifas, son dúas constantes que caracterizan a política de augas dos últimos anos da 
década dos oitenta e comezos dos noventa . Non obstante, nestas páxinas faremos referencia 
unicamente ós aspectos relativos ó consumo doméstico de auga na cidade de Ourense, ademais de 
facer algunhas consideracións xerais sobre o saneamento, posto que o tratamento con certo rigor 
do complexo tema do abastecemento e saneamento de augas das sete cidades galegas desbordaría 
por completo o obxectivo do presente traballo. 

CADRO 7 

Consumo de auga na cidade de Ourense (1990) 
Meses Doméstico Industrial Obra Total 

Abonados M3 Abonados M3 Abonados M3 Abonados M3 

Xan-Feb 33672 678743 3522 89851 1439 80747 38633 849341 

Mar-Abr 33917 728020 3561 101686 1450 89442 38928 919148 

Mai-Xuñ 34062 729473 3585 111468 1457 92194 39104 933135 

Xul-Ago 34056 806164 3588 164451 1458 109662 39102 1080277 

Set-Out 34390 805535 3632 159151 1465 105561 39487 1070247 

Nov-Dec 34568 843772 3654 127380 1463 107296 39685 1078448 

Ano - 4591707 - 753987 - 584902 - 5930596 

Fonte: Servicio Municipal de Augas de Ourense / Elaboración: R. G. Romaní Barrientos 
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O consumo de auga en Ourense 

A captación de auga para o consumo da cidade de Ourense ten dous focos de subministración: 
encoro de Cachamuíña (abastecido polo río Lonia) e o río Miño. O abastecemento principal 

provén do encaro de Cachamuíña, aínda que a toma se realiza no encaro de Castadón, dependente 
daquel, antes de que a auga sexa conducida á planta potabilizadora de San Francisco, a onde 
chega tamén a subministración do río Miño, que ocupa un lugar secundario no abastecemento de 
auga á cidade. Durante a estación invernal e parte do outoño e da primavera, as achegas de auga 
corresponden ó encaro de Cachamuíña, con capacidade suficiente de subministración no período 
húmido do ano, pero coa chegada da estación menos húmida o caudal do encaro faise insuficiente 
e resérvase exclusivamente para manter un leito ecolóxico. Ademais, durante este período seco 
prodúcese unha importante proliferación de algas no encaro, favorecidas polo incremento térmico 
na depresión ourensá. Cando isto ocorre, entra en funcionamento o bombeo de auga do río Miño 
que abastece o resto do ano á cidade, sobre todo no verán, sen que en ningún momento aparezan 
restriccións ó consumo de auga debido á importancia do caudal do río Miño, máis que suficiente 
para satisface-las necesidades de consumo de auga da cidade de Ourense. As achegas de auga (de 
arredor dos 1.150.000 m3 mensuais), por gravidade desde o encaro de Cachamuíña e por bombeo 
desde o Miño, son tratadas para o seu consumo na planta potabilizadora de San. Francisco que 
desde 1980 foi obxecto de sucesivas ampliacións no seu servicio tendentes a mellora-la calidade 
da auga xa que desde os seus comezos presentou problemas de color e turbidez. O tratamento 
potabilizador desta planta é intenso e o acondicionamento abarca sucesivamente a coagulación
floculación, decantación, precloración, filtración Carea) e postcloración. Así mismo introduciuse 
n ste tratamento a adición de carbón activo co fin de elimina-los productos orgánicos solubles e 

n guir <leste modo unha mellora no sabor e na cor da auga. Desde a planta potabilizadora a 
auga tra vá ase a tres depósitos, cada un cunha capacidade para almacenar 15.000 m3, desde onde 
p r ravi ade e distribúe ás áreas de consumo doméstico, industrial e obras: polo oeste ata 

ir v dra , p 1 sur ata o límite municipal e polo norte ata Castro de Beiro e Vilar das Tres. Nos 
unt mái afa tado dos depósitos faise necesario o bombeo de auga. Toda a xestión do Servicio 

Muni ipal d augas está en mans dunha empresa· privada. 

T ndo en conta a capacidade de abastecemento do encoro e do río, o caudal de auga 
ubmini trado á cidade e o seu contorno está en relación directa coa demanda ó longo dos 

diferentes períodos do ano. En 1990, o consumo total rexistrado elevouse a 5.930.596 m3, dos cale,, 
o consumo industrial representou só o 9,9% e o de obras o 12,7%, mentres que o abastecemento 
doméstico acaparou algo máis das 3/4 partes (77,4%) do consumo total. Hai que destacar, sen 
dúbida, o baixo consumo industrial que noutras cidades españolas, particularmente cando contan 
cun importante sector químico, representa arredor do 40% da utilización total da auga. Agora ben, 
hai que sinalar que para o caso de Ourense o desprazamento da actividade industrial cara ós 
municipios limítrofes (San Cibrao das Viñas). O núcleo urbano propiamente dito desempeña as 
funcións propias da súa capitalidade provincial como centro de servicios. 

En canto á demanda doméstica, o consumo bimensual rexistrado oscilou en 1990 entre 678.743 
m3 (33.672 abonados) en xaneiro-febreiro e 843.772 m3 (34.568 abonados) en novembro-decembrol 
para un total anual de 4.591.707 m3. O incremento no número de abonados acompáñase, loxicamente, 
do aumento do consumo de acordo coas suficientes dispoñibilidades de abastecemento, pois en 
ningunha época do ano hai restriccións na subministración, a diferencia do que acorre en nume
rosos núcleos de poboación de máis de 2.000 habitantes que padecen frecuentes cortes de auga 
durante o período estival. A media anual de consumo por día e abonado doméstico é de 374 litros, 
o que representa 128 litros por habitante e día, media moi baixa en relación cos pequenos núcleos 
urbanos a pesar de que nestes poden producirse algunhas desviacións cara a usos non estricta
m nt domésticos. En cambio, noutras cidades galegas, como a de Santiago de Compostela, o 

n umo r xi trado por habitante e día elévase a 238 litros se ternos en conta a poboación de feíto, 
olum n tamente superior ó da cidade de Ourense. En todo caso, o consumo doméstico nas 

ár a ur ana representa unha parte moi importante no consumo final. 
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Estado actual do tratamento de augas residuais 

Os aspectos ligados ó control das augas residuais é o outro capítulo importante da xestión 
que afecta directamente ó estado donoso patrimonio hídrico. En efecto, o mar e os ríos soportaron 
as nefastas consecuencias dos vertidos directos de augas residuais, debido á precaria situación que 
en materia de depuración de augas residuais padecían ata datas moi recentes as cidades galegas, 
coma noutras moitas do Estado español. É máis, aínda hoxe o 40% da poboación española verte ós 
leitos as súas augas negras sen ningún tipo de control medioambiental, a pesar da substancial 
mellora desde finais dos anos 70 (90% da poboación sen sistemas de depuración). Os plans de 
saneamento das Comunidades Autónomas da década dos oitenta cobraron un novo pulo coa 
Directiva europea aprobada en maio de 1991 sobre tratamento de augas residuais urbanas , co 
obxectivo de reduci-lo importante déficit ecolóxico, e que se materializou nos programas de depu
ración elaborados pola Secretaría do Estado para as Políticas de Augas e o Medio Ambiente en 
colaboración coas Comunidades Autónomas. Os municipios maiores de 15.000 habitantes deberán 
depura-las súas augas residuais antes do ano 2000 (2005 para os comprendidos entre 2.000 e 
15.000 habitantes) e se os vertidos afectan a zonas consideradas sensibles o prazo adiántase a 
1998, ademais dun tratamento máis rigoroso dos vertidos (eliminación de nutrientes). 

A Comunidade Autónoma galega ten en marcha plans directores de saneamento para adecua
la súa situación ás novas esixencias de protección ó patrimonio hídrico, ameazado polo alto nivel 
de vertidos sen depurar. Varias cidades galegas aínda non teñen resolta a depuración das súas 
augas negras, como a de Ferrol e Vigo, aínda que nesta última xa se iniciaron os primeros trámites 
para a execución do proxecto. A situación na da Coruña alcanza a infraestructuras de saneamento 
que só afectan ó pretratamento das augas residuais e á posta en funcionamento dun emisario. 
Santiago, pioneira no saneamento desde comezos da década do oitenta, e Lugo, máis recentemente, 
s n as cidades galegas que contan con estacións depuradoras de augas residuais en funcionamento, 
dotadas de ferramentas ecolóxicas que atenden desde o pretratamento (eliminación da contamina
ción visual: papeis, trapos, etc .. ) ata o tratamento secundario (proceso biolóxico), aínda que na de 
Lugo sería necesario un tratamento terciario (novos tratamentos físicos e biolóxicos que reducen a 
contaminación por nutrientes) que reduciría moi significativamente algunhas cargas contaminan
tes antes de alcanza-lo leito fluvial do río Miño, que pola súa pouca actividade hidrodinámica e 
escasa capacidade autodepuradora pode presentar problemas de eutrofización (fertilización das 
a gas por substancias nutritivas, principalmente nitróxeno e fósforo, que provoca un aumento 
e s aordinario da poboación de algas). Por esta mesma razón, a depuradora de Ourense, o seu 
funcionamento data tan só de hai dous anos, conta con tratamento terciario antes de que o que sae 
da depuradora alcance o leito do río Miño. A depuradora da cidade de Pontevedra, por último, 
realiza unicamente o tratamento primario (aplicación de métodos físico-químicos para elimina-las 
pa1tículas sólidas e materia orgánica), no que se inclúe unha especial atención ás lamas, xa que é 
unha das preocupacións da citada directiva comunitaria, que recomenda a súa reutilización sempre 
que sexa posible (agricultura, fonte enerxética). A esta fase primaria engadiráselle proximamente 
o tratamento secundario, pola tendencia actual de poñer en marcha progresivamente os distintos 
procesos do tratamento de augas negras. Non existe en ningunha das cidades galegas proxectos 
relativos á reutilización das augas residuais, o cal é posible, e xa existen experiencias, cando o 
efluente que sae dunha depuradora reúne condicións que non entrañan risco para a saúde públi
ca. 
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APUNTES XURÍDICOS SOBRE AS AUGAS EN 
ESPAÑA E ESPECIALMENTE EN GALICIA 

PABLO MOURE MARIÑO 





INTROITO 

A vixente Lei de Augas 29/1985, do 2 de agosto, leva un preámbulo conciso ó que, sen 
dúbida, se lle pode aplica-la máxima de Gracián -xa convertida en tópico- de que "o bo, se breve , 
dúas veces bo". Di así o parágrafo primeiro: 

"El agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para el ejercicio de la 
inmensa mayoría de actividades económicas; es irremplazable, no ampliable por la mera voluntad 
del hombre, irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio, fácilmente vulnera
ble y susceptible de usos sucesivos". 

Que a auga é un ben escaso, é indiscutible: a medida que aumenta o nivel de vida, aumenta 
o consumo da auga, tanto na industria coma no aproveitamento individual e doméstico. Se a iso 
engadímo-la desertización, imparable pola propia conducta do ser humano -véxanse senón a 
praga dos incendios forestais-, chégase á triste e irremisible conclusión de que, mesmo en rexións 
de nivel pluviométrico europeo como a nosa, a escaseza faise patente e vai en progresión xeométrica. 

Que é indispensable para a vida é menos discutible aínda porque é axiomático. Xa a filosofía 
natural antiga partiu de catro principios fundamentais inmediatos para a formación dos corpos que 
se simbolizaban na terra, a auga, o aire e o lume. E as civilizacións antigas teñen a súa plataforma 
de lanzamento á beira dos grandes ríos: Mesopotamia nas marxes do Éufrates, o Tigris e o Karum; 

e Exipto puido dicir Herodoto que "é un don do Río Nilo"; a civilización indostánica proxéctase 
desde o val do Indo, a partir do cal se irradia un foco de cultura inconmensurable para a historia 
da humanidade. E a nosa cultura castrexa xorde sempre próxima a unha corrente continua de auga 
ou nas proximidades dun manancial permanente. 

Ademais, hoxe parece demostrado que a vida empeza na auga do mar. A biosfera desenvólvese 
gracias ó don da auga, tanto para os animais como para os vexetais. Raimond Furon, afirma "que 
el medio marino ha sido favorable a la eclosión de la vida y que es en el mar donde se han 
constituido las primeras células vivas". E engade: "Se ha hecho observar repetidas veces que los 
líquidos interiores de los invertebrados y vertebrados, tienen la misma composición que el agua de 
mar primitiva". Se da vida animal pasamos á vida vexetal, "los cálculos han demostrado que la 
fotosíntesis produce 300.000 millones de toneladas de materia orgánica por año y que las cuatro 
quintas partes de carbono lo fijan las algas marinas flotantes". 

Tamén está demostrado que a composición básica do noso organismo é a auga: "un embrión 
de tres días contiene el 97% de agua; un feto de tres meses, el 91%; de 8 meses, el 81%" . "Globalmente, 
en un hombre adulto de 70 Kgs., del 65 al 70% de su peso es agua, es decir, de 45 a 50 Kgs . No hay 
error en las cifras: de los 70 Kgs. de materia viva (incluidos los huesos), 50 son de agua". 

De todo iso colíxese que é relativamente fácil afrontar unha folga de fame. Unha folga de 
sede remata rapidamente porque o organismo fenece en seguida por deshidratación. E os 
cosmógrafos modernos, cando consideran a posibilidade de vida noutros sistemas planetarios, 
afastados da terra, reducen a hipótese a unha simple ecuación: se hai posibilidade de auga, hai 
posibilidade de vida, e á inversa, se non se detectan posibilidades de auga hai que rexeita-la 
existencia de vida animal e vexetal, tal como nós a entendemos. 

577 



Retomando o preámbulo coque empezamos, hai que dicir que, en efecto, a auga "é vulnera
ble" e que, ata agora, tamén podemos obter unha triste conclusión: a maior civilización, maior 
agresión contra a auga. A esa agresión só pode ponedle freo unha maior sensibilidade do ser 
humano cara á natureza en xeral, e o Dereito cunha lexislación dura, impoñendo medidas correc
toras ás industrias con cánones por vertidos e, mesmo, con incentivos, para aquelas empresas que 
mpreguen máis e mellares medidas correctoras. 

Ademais, con depuracións previas e reciclaxes para un mellar e máis salubre aproveitamento. 
E tamén explotando e detectando as augas subterráneas e desalinizando a auga do mar. Todo iso 
demándao a berros unha elemental previsión dun futuro que xa é presente porque, como dixo 0 

Presidente Fraga, "a este paso a auga rematará despachándose nas Oficinas de Farmacia e con 
receita". 

Ante tal situación que, desde hai anos nos vén colocando á beira do caos, non é de estrañar 
que despois da Segunda Guerra Mundial, estiñadas as máis urxentes secuelas da contenda, unha 
das primeiras preocupacións dos Estados fose o afronta-la problemática da auga. Con tal fin, 
celebráronse unha serie de reunións internacionais cun evidente valor teórico, pero con resultados 
prácticos máis que dubidosos. (Constitúe unha destacable excepción, o novo Estado de Israel, 
polos seus logros extraordinarios , especialmente en materia de regadíos, ós que non podemos 
dedicar un estudio neste traballo por falta de espacio). 

Desas decisións internacionais) convén citar pota súa importancia: 

- "La Carta Europea del Agua", proclamada polo Consejo Europeo de Estrasburgo) do 6 de 
maio de 1986. (A S. do noso TC 227 / 1988, dictada resolvendo varios Recursos acumulados e 
formulados en contra da vixente Leí de Augas 29/ 1985, do 2 de agosto, que logo comentaremos, 

u Fundam nto Xurídico 15, en apoio da tese que sustenta cita, expresamente, a devandita 

- N d " ada do anos 70 creouse o famoso Club de Roma, "compuesto por un grupo de 
i ntífi indu triales empeñados en la tarea de convencer a los Gobiernos, a los empresarios y 

a 1 sindicatos de todo el mundo, para que se enfrenten con los hechos y adopten una política 
ad cuada antes de que sea demasiado tarde". Como consecuencia dictouse o coñecido "Manifiesto 
para la supervivencia", que en España foi editado e traducido por Alianza Editorial, Madrid, 1972. 

- "La Conferencia de Caracas del Derecho Administrativo sobre el Agua", tivo dúas fases: 
unha, primeira, en Valencia en 1975, e a segunda, en Caracas -da que leva o nome- en 1976. 

- A Conferencia que celebraron as Nacións Unidas en Mar del Plata, en 1977, recomenda 
expresamente a anterior. 

- A Unesco impulsou conferencias sobre a desalinización da agua do mar, das que hai que 
destacar: a de Teherán de 1958 e a de Moscú de 1959/ 60, nas que se barallaron máis dunha vintena 
de informes emitidos por expertos de prestixio mundial recoñecido nesta materia. 

BOSQUEXO HISTÓRICO-LEXISLATIVO DAS AUGAS 

Para concreta-la situación xurídica actual das augas en Galicia é indispensable, por ter careci
do de órganos lexislativos propios na orde histórica , reconsiderar, aínda que só sexa de maneira 
ucinta, un estudio previo das augas en España. 

En consecuencia, veremos, moi brevemente, a lexislación de augas no Dereito Romano e nas 
L i de Partidas, para deternos un pouco máis no movemento lexislativo do século XIX e chegar á 
vix nte Leí 29/ 1985, do 2 de agosto, enmarcando esta no Título VIII da Constitución e no Estatuto 
d Galicia. 

1.- DEREITO ROMANO A lexislación en materia de augas condénsase no Corpus iuris civilis, 
n retam nt no Digesto no Codex e nas Institucións de Marciano e de Justiniano. Neste sistema 
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xurídico hai unha clasificación tripartita das cousas: comuns ou res nullius, que non tiñan dono 
específico e determinado; públicas, destinadas ós usos públicos, como os grandes ríos navegables , 
lagos e estanques; privadas, que, refiríndose á auga, se trataba de augas das cales o seu 
aproveitamento podía corresponder en exclusiva ó Estado ou ós particulares. Estas últimas eran 
res comercium e, por iso, eran alienables e prescritibles, podendo constituírse con elas servidumes: 
a aqua privata, vai terminar tipificándose, andando o tempo, como un ben inmoble per se, tal 
como veremos ó referirnos ó Código Civil. 

2.- LEIS DE PARTIDAS Di o Profesor Gallego Anabita1te, cando se refire ó dominio público 
nesta materia de augas, que "no habría que otorgar el título de Licenciado a ningún estudiante de 
Derecho en España que no estudiase el 5º año de carrera 'Las Partidas', en los puntos selecciona
dos que hay que estudiar". E abofé que compartimos esa opinión, polo cal nos remitimos ó estudio 
realizado polo eximio Catedrático sobre "el concepto de dominio público Hidráulico y la Sentencia 
del Tribunal Constitucional de 29 de Noviembre de 1988", en Conferencia editada polo Instituto 
Nacional de Administración Pública, Madrid, 1990, coincidindo coa tese sobre o dominio público, 
no aspecto histórico, exposta no Tomo I de Derecho de Aguas en España, editado polo Ministerio 
de Obras Públicas e Urbanismo, 1986. A ámbalas dúas publicacións do mesmo autor remitimos ó 
lector que queira ampliar esta materia xa que aquí, como deixamos dito, pretendemos facer soamente 
un bosquexo de antecedentes histórico-xurídicos. 

Na Terceira Partida trátase do réxime xurídico das augas: 

O Título XXVIII refírese a "las cosas en que orne puede auer señorio, e como lo puede ganar". 
A Lei I deste Título está dedicada a "Que cosa es señorio e quantas maneras son del". A Lei II di: 
"como ha departimento en las cosas deste mundo, que las unas pertenecen a todas las criaturas e 
las otras non". E xa a Lei III especifica "Quales son las cosas que comunalmente pertenecen a todas 
las criaturas. Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este 

undo son estas, el ayre, e las aguas de la lluvia, e el mar e su ribera. Ca cualquier ~riatura que 
iva, puede usar de cada una destas cosas según quel fuere menester. E por ende todo orne se 

puede aprovechar de la mar e de su ribera, pescando o navegando e facendo y todas las cosas que 
~ntendiera que a su pro son ... " (segue regulando as construccións que houbese á beira do mar, 
tema sumamente interesante para ver antecedentes de conflictos xurdidos con ocasión da Lei de 
Costas, relacionado co concepto de dominio público, segundo art. 132.2 da CE e Lei de Costas 22/ 
1988, do 28 de xullo, que trata "del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la 
ribera del mar", que non vai ser obxecto deste comentario). 

A Lei VI do mesmo Título, di: "los rios e los puertos e los caminos públicos pertenecen ª 
todos los ornes comunalmente". As Leis seguintes refirense ás árbores que nacen nas ribeiras 
dos ríos, á construcción de muíños nos ríos, a "quales son las cosas propiamente del común de 
cada cibdad o villa de que cada uno puede usar" (Lei IX) ou "de que non puede cada uno usar" 
(Lei X); dos animais e aves salvaxes; das cousas sagradas e as figuras xurídicas de accesión: 
arrastres de árboles, formación de illa e mutación de canle. 

Convén advertir que o Tribunal Supremo veu reiteradamente, na última década, enfocando o 
tema do dominio público, a través destas raíces históricas, configurando o concepto de demanio 
natural. Poden verse, entre outras, as ss. do 4 de xullo de 1985 (interesante, ademais, porque cita 
outras anteriores), a do 6 de outubro de 1986 centrada en torno ó 339.1 do ce .sobre "bens de 
dominio público", e a do 10 de novembro de 1986. 

O Título XXXII da mesma Partida 3ª, na Lei VII, ocupase "de las labores nuevas que alguno 
face para adobar o limpiar los caños e los tejados, o las otras cosas que son menester a los homes 
por razón de las casas, e non gelas puede ninguno vedar". A Lei XIII completa a anterior, ó igual 
que a XIIII e a XV que, en realidade, parten do principio de que ninguén pode facer dano a outro, 
compaxinándoo co deber e o dereito de recibir e expele-las augas das casas. As Leis XVIII e XIX 
ocúpanse, respectivamente, da construcción de muíños e pozos, sen distancias nin outras limitacións 
que a de non causar manifesto prexuízo a outro aproveitamento preexistente. 
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Despois das Partidas, damos un salto no tempo ata o SÉCULO XIX 

3.- NOVÍSIMA RECOPILACIÓN Aínda que foi promulgada baixo o Reinado de Carlos IV, en 
xullo de 1805, confeccionada por Reguera Valdelomar, recolle tamén La Nueva Recopilación publi
cada en 1567 durante o Reinado de Felipe II. En materia de augas só destaca no Libro VII, Título 
XI, a Lei XXXIV, de Fernando VI sobre a Ordenanza de Intendentes Corregidores, do 13 de outubro 
de 1749, que vai dirixida ós enxeñeiros, os cales se informarán en cada provincia "de los bosques, 
montes y dehesas; de los ríos que se podrán comunicar, engrosar y hacer navegables (Léase, 
actualizando, "trasvases"); a que costa, y que utilidades podrán resultar a mis Reynos y vasallos de 
executarlo; donde podrá y convendrá abrir nuevas zequias útiles para regadio de las tierras, 
fábricas, molinos o batanes; en que estado se hallan sus puentes, y los que convendrá reparar o 
construir de nuevos ... " " ... que puertos convendrá ensanchar, limpiar, mejorar, asegurar ó estable
cer de nuevo: de suerte que por estas relaciones individuales cada Intendente sepa el estado de su 
provincia ... y pueda darme a mis Tribunales las noticias conducentes a su conservación y aumento". 

4.- PERSONALIDADES E ANTEPROXECTOS ATA AS LEIS DE 1866/ 1879 Desde 1805 ata a 
promulgación da Lei de Augas houbo varios anteproxectos e personalidades destacadas que se 
ocuparon desta materia no aspecto xurídico e que brevemente enumeramos: 

Francisco Javier de Burgos, que sobresae en varias ramas das ciencias do espírito: como 
autor de obras de teatro; como latinista, traducindo as obras de Horacio; e como político, sendo 
Ministro de Fomento e da Gobernación, creador das Deputacións Provinciais e autor dunha bio
grafía sobre Isabel II, redactou a Instrucción que acompañou ó RD do 30-11-1833, sobre os fundo·· 
narios que debía haber nas Provincias. Fixo famosa a frase de que "el agua es la sangre de la 
ti rra", no aspecto de regadíos e, en canto á industria, mantivo o desexo de que se aproveitasen as 
auga d río navegables ou non navegables, para usos particulares ou para muíños, batáns ou 

1tr apar ll , subordinándoos ás atribucións da autoridade administrativa. (Claro que os anos 
r n h x , a m dida que aumentou o nivel de vida foise deteriorando o medio ambiente; o 
m nt industrial e os insecticidas, herbicidas, etc., fan que a auga sexa un sangue putrefacto 

d qu nin a terra pode ser filtro natural que corte e evite a adulteración ata as mesmas capas 
fr áticas). 

Cirilo Franquet, no ano 1858 confecciona un "Proyecto para un Código de las Aguas", no 
sentido máis amplo, o cal vai servir de paradigma para os sucesivos Proxectos sobre a materia. 

Rodríguez de Cepeda, tres anos máis tarde, en 1861 , presenta outro Proxecto para unha Lei 
de Augas. 

En 1863, sendo Ministro de Xustiza Alonso Martínez, a Raíña Isabel II faille especial encargo 
para que se confeccione unha Lei que regule e regulamente tódalas augas de España. En 1866 
culmínase a Leido 3 de agosto que, con 300 artigos, inclúe as augas marítimas e as terrestres; pero 
viuse axiña que, unhas e outras augas, debían ser reguladas por separado; así, vaise bifurcar: por 
un lado, as augas marítimas que van dar lugar á Lei de Portos de 1880, do 7 de maio, e ó Real 
Decreto-Lei do 19 de xaneiro de 1928, actualizada pola Lei 27 / 1992 do 24 de novembro «De 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante,,, e Leis do Litoral que culminan na Lei de Costas 22/ 
1988, do 28 de xullo. E, por outra parte, a Lei de Augas terrestres, do 13 de xuño de 1879, que, 
como veremos, aínda pervive, por expresa Fe de vida que lle confire a vixente Lei de Augas 29/ 
1985, do 2 de agosto. 

A esta rápida descrición do século XIX en materia lexislativa de augas, convén engadir a Lei 
Xeral de Obras Públicas, do 13 de abril de 1877, que recolle a Instrucción para promover e 
ex cuta-las Obras Públicas, que fora aprobada por RD do 10-10-1845 no referente a "Canales de 
navegación, de riego y desagüe, los puertos del mar, desecamiento de lagunas y terrenos pantanosos.· · 
y ... navegación de los ríos". Hai que dicir que nos irnos ocupar soamente das augas terrestres. 

Quixeramos tamén destacar que, no aspecto xurídico, ó referirnos ó século XIX español, 
par ,. cenos que é unha época de Renacemento do noso Dereito, pola grande talla dos xuristas que 
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0 compoñen e que, na súa maioría, son descoñecidos ou, cando menos, non son o suficientemen
te coñecidos. Neste sentido, volvemos ó Profesor Gallego Anabitarte, cando afirma que "pocos 
países tienen tan poca conciencia histórica de su cultura jurídica como España". E que "la falta de 
conciencia histórica, se suple con una desnacionalización y consiguiente colonización del saber 
jurídico: pocos países del mundo occidental cuentan como España con tan numerosas traduccio
nes de libros foráneos ... ". E remata con estas frases do querido e desaparecido Maestro D. Federico 
de Castro: "el penetrar en la esencia de nuestro Derecho es un deber del español, conocer el 
Derecho extranjero es una labor de información y técnica". 

5.- A LEI DE AUGAS DE 1879 Irnos resaltar aquelas características que eremos máis importan-
tes: 

-As Leis de 1866 e 1879 (no sucesivo 1866/79), non foron regulamentadas nunca a pesar de 
telo prometido. Esta característica, que puidera crerse ten un exclusivo sentido técnico, vai máis 
alá, porque ten repercusións xurídicas prácticas en pro e en contra: por un lado, foron aparecendo 
un gran número de Leis, Decretos, Ordes Ministeriais, que actualizaban a Lei para supostos concre
tos e específicos, de maneira que impedían que a Lei-nai fose quedando obsoleta; pero, por outra 
parte, foise creando pouco a pouco, unha verdadeira xLingla lexislativa que, na práctica, nos facía 
moi difíciles ós profesionais os preitos en materia de augas; face-la subsunción dun suposto de 
feito na norma adecuada, era tarefa, na práctica, perigosa e ardua, a pesar de que contabamos con 
coleccións lexislativas moi completas. En todo caso, eremos que unha das razóns de lonxevidade 
da Lei foi, independentemente de que no seu momento foi unha Lei extraordinariamente boa, 
propia do Renacemento Xurídico Español de que falamos, á parte diso, esa lonxevidade xurídica 
débese tamén ó apoio de actualización que significaron toda esa normativa que, como rodrigas, 
apoiaron e actualizaron os preceptos de 1866/79 ata 1985. 

- A Lei de 1879, como se deixa dito, refírese, exclusivamente, ás augas terrestres. As maríti
mas e o litoral (costas) teñen outro tratamento xurídico, en Leis distintas, que non son obxecto do 
presente traballo. 

- A devandita Lei distinguiu as augas terrestres, segundo fosen subterráneas ou superficiais. 
Aínda que esta distinción, en canto ó seu aproveitamento, queda moi mitigada, xa que a auga 
su~terránea, entendíase propiedade do alumbrador, sen outra limitación que a de certas distancias 
áticas para evitar prexuízos a fontes, canles ou mananciais preexistentes. 

- Tamén había unha distinción entre augas públicas e privadas. Este dualismo que, en 
principio, parece simple, sen embargo, á hora da verdade, resulta ben complicado. Baste dicir que 
algúns administrativistas chegaron a afirmar de maneira categórica que, na Lei de 1879, tódalas 
augas superficiais tiñan a condición de públicas, apoiándose para iso en que o art. 4 tipificaba 
--identificando as augas públicas co dominio público- como públicas, non só as que nacían en 
terreos de dominio público, senon tamén as de mananciais e arroios que corrían polas súas canles 
naturais, así como os ríos e, ademais, as augas sobrantes ou non aproveitadas de terreo particular 
ou privado, tamén se convertían en públicas; por todo o cal, en poucas ou en ningunha ocasión 
poderiamos falar de augas privadas. 

Nós, como privatistas, entendemos antes e entendemos agora, tanto polas Leis de 1866/79, 
como polo Código Civil, que se pode facer unha clasificación dualista das augas por accesoriedade, 
de tal maneira que seguen a natureza xurídica do terreo en que nazan, broten ou discorran 
continua ou discontinuamente. Así, serán públicas as que nazan, broten ou discorran en ou por 
terreas públicos, e privadas se os terreos son de natureza privada. 

Por outra parte , como as augas tiñan que saír do predio onde eran utilizadas "por el mismo 
punto de su cauce natural y acostumbrado" (Art. 9) "y como el predio inferior o receptor estaba 
gravado con una servidumbre natural" (Art. 69), "tenía obligación de recogerlas, salvo el derecho 
a indemnización por daños y perjuicios que se le causaren. Transcurrido año y día en el aprove
chamiento el predio inferior ya no podía ser privado del mismo porque estaba protegido, incluso, 
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por vía interdictal" (Art. 10), "adquiriéndose por prescripción dicho aprovechamiento a los veinte 
años de uso consecutivo" (Art. 11). 

Resumindo: eremos, á inversa dos Publicistas que, na práctica, todas esas augas eran ou se 
convertían en privadas, máxime cando a RO do 5 de xaneiro de 1883 afirmaba categoricamente 
qu " n la L y no se establece limitación alguna en las aguas privadas para el propietario, al que 
solo s impone la obligación de dejar salir las que no utilice por el mismo punto de su cauce 
natural y acostumbrado". 

E non convén esquecer tampouco que naqueles casos en que xurdise algunha dúbida sobre 
se as augas eran públicas ou privadas, os Tribunais ordinarios decidían e deciden a cualificación 

· xurídica das ditas augas. 

En canto á identificación de augas públicas co dominio público, basta le-lo art. 4 da Leí de 
Augas de 1879 no que se di "son públicas o del dominio público" e a continuación enuméraas en 
tres apartados. Igual identificación facía o CC da Sección 1ª do Título IV que baixo o epígrafe de 
"Propiedades Especiales", falaba "del dominio de las aguas", dicindo o art. 407. "Son de dominio 
público" e seguidamente enumeraba as mesmas que a Leí de Augas e outras máis e mellor 
sistematizadas, diferenciándoas das privadas; pero identificando as augas públicas como do domi
nio público. 

As augas públicas adxudicábanse por concesión do Estado seguíndose unha orde de prela-
ión: 1 º , Abastecemento de poboacións; 2º, Abastecemento de ferrocarrís; 3º, Regas; 4º, Canais de 

Nav gación; 5º , Muíños e outras fábricas, barcas de paso e pontes flotantes; 6º, Estanques para 
viv iro ou criadoiros de peixes. (Nótese que nestes "estanques" se encontra, en cernas, a acuicultura 
mod rna). E, dentro de cada clase prelativa, dábase preferencia a "As Empresas de maior impor
tan ia utilidade". 

n ant á naturaleza xurídica das Concesións, houbo moitas e contradictorias opinións, 
im t nd n onta qu nesta materia había concesións a perpetuidade e, aínda máis paradoxais 

u in lus as había que trasladaban o dominio ó concesionario (Art. 101 do Regulamento 
da L id. Portos Faros do 19 de xaneiro de 1928) . Estes dous aspectos da Concesión -a perpetuidade 

tra lativa d. dominio- crean figuras xurídicas monstruosas. Pénsese que é esencia do dominio 
público a súa imprescritibilidade, inembargabilidade e inalienabilidade. Cremos que nin a teoría 
contractualista, nin a unilateralista, serven para explica-la natureza da concesión demanial, porque 
é pretender explicar "a paella de arroz sen arroz" . Se se quere tipifica-la figura xurídica, hai que 
acudir ó socorrido sui generis. E é que o Dereito non admite moldes. A liberdade e a riqueza do 
p nsamento humano non se poden enfaixar. En fin , este non é obxecto específico do noso traballo. 

En todo caso, as augas, incluso as públicas, podían adquirirse por prescrición ós vinte anos e 
tamén se perdían polo non uso (aproveitamento) no mesmo transcurso de tempo (Art. 149 L.A.). 

Regulábanse as servidumes voluntarias e, ademais, as legais seguintes : acueducto, estribo de 
presa, parada ou partidor, bebedoiro e saca de auga, camiño de sirga e "demais inherentes ós 
predios ribeireños". 

Podemos resumir todo o <lito, concretando que a auga na L.A. 1879, era unha res comercium, 
que podía irromper no patrimonio privado por tódolos modos de adquirir e, en tal concepto, 
podía inscribirse no Rexistro da Propiedade. 

6.- O CÓDIGO CIVIL Sistematizou moi ben a materia de augas. Seguindo a orde numeral do 
seu articulado pode verse: 

- Que o art. 334 ó facer declaración de cales son bens inmobles , recoñece como tales, "as 
augas correntes ou encoradas" (parágrafo 8º); "os diques e construccións que , aínda que sexan 
flu tuant , tean destinados polo seu obxecto e condicións a permaneceren nun punto fixo dun 
río lag ou o ta ' (parágrafo 9º); "os estanques de peixes ou criadoiros análogos" (parágrafo 6º); 

'a con ión administrativas de Obras Públicas e as servidumes e demais dereitos reais sobre 
en inmobl s" n canto se refiren a augas. 
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A vella frase de Javier de Burgos de que "el agua es la sangre de la tierra", pasa a ter idéntica 
consideración xurídica que aterra mesma. A auga é un ben inmoble. 

- Sen embargo, o art. 339 precisa a categoría xurídica dos bens segundo as persoas a que 
pertencen e, neste aspecto, di que "son de dominio público, 1 º os destinados ó uso público , 
como ... canles, ríos, torrentes, portos e pontes construídos polo Estado, as ribeiras, praias, radas e 
outros análogos" e "Tódolos demais bens pertencentes ó Estado, nos que concorran as circunstan
cias expresadas no artigo anterior teñen o carácter de propiedade privada". 

Toda esta materia, relacionada co concepto de dominio público, é sumamente interesante 
porque está íntimamente unida ó aproveitamento da _ auga e a súa diferenciación como auga 
pública ou auga privada. Reiteramos neste aspecto, a importancia de ter unha idea clara sobre o 
dominio público e a remisión que antes fixemos á interpretación de Gallego Anabitarte con tal 
obxecto. 

- Os arts. 407 a 425, nos que o CC no seu Título IV, baixo o epígrafe de "propiedades 
especiais", regulamentaba o "dominio das augas", foron derrogados pola Lei 29/ 1985, do 2 de 
agosto. Pero seguen en vigor os que sinalamos nos parágrafos anteriores e os seguintes: 

- "As servidumes legais", "en materia de a u gas": a chamada servidume natural de a u gas (Art. 
552); as ribeiras dos ríos, nos tres metros marxinais, en interese xeral da navegación, flotación , 
pesca e salvamento (Art. 553), así como o camiño de sirga (tamén o 553); apoio de presa (Art. 554); 
saca de auga e bebedoiro (Art. 555 e 556); acueducto (Arts. 557 a 561); parada ou partidor (Art. 
562). A Sección Sexta trata "Do desaugamento dos edificios", recollendo a anella stilicidae ve! 
.fiumini recipiendi, servidume de vertente dos tellados (arts . 586, 587); e a de desaugamento de 
patios ou currais de augas de chuvia (Art. 588). 

7.- AS AUGAS E O REXISTRO DA PROPIEDADE Antes da publicación da Lei 29/ 1985, do 2 de 
agosto, esta materia estaba regulada así: 

Como a auga era un ben inmoble, resultaba evidente que era tamén obxecto de inmatriculación. 

O dito principio xeral quedaba sometido a especializacións, aplicándolle unha normativa 
rexistral distinta, segundo os tipos de auga; así: se as augas eran comúns, por exemplo alta mar, 
non podían ser inmatriculadas, por ser res extra comercium. Se as augas eran de dominio público, 
distinguíase entre as que eran de uso público, as cales , se equiparaban ás comúns e , polo tanto , 
non eran inmatriculables; pero, en canto se adquirisen, ben fose por concesión administrativa ou 
por prescrición de vinte anos, en calquera das dúas clases, eran inmatriculables, polo tanto inscribibles 
como "aproveitamentos especiais" ou simplemente. E, en fin, as de dominio privado, tales como 
pozos, estanques, etc., ou que brotan en dominio privado eran, loxicamente, inscribibles. 

En síntese, as únicas non inscribibles, por ser extra comercium eran as comúns. As demais, en 
canto res comercium podían inscribirse. 

A mecánica rexistral operaba sen especialidade ningunha, de maneira que , despois da refor
ma de 1944, a auga se inscribía como calquera outro predio, con independencia do solo onde 
nacía ou se encontraba e con folla propia e separada. 

Se se trata dun aproveitamento de augas de dominio público, haberá que distinguir se é por 
concesión ou por prescrición: se a adquisición é por concesión administrativa, farase constar, na 
primera inscrición (inmatriculación), tódolos requisitos desta. Se é por prescrición, esta poderase 
constatar por tódolos medios de inmatriculación. 

Se se trata de augas privadas, xa se dixo que forma predio independente e é coma outro 
predio calquera. Se fose unha servidume natural ou legal de augas , tamén se trata coma de calquera 
outra servidume predial e pódese inscribir partindo do predio dominante con referencia expresa 
ós predios que se benefician del. Neste caso séguense as normas das servidumes prediais en xeral. 

En Canarias distinguíase entre a gruesa e o turno, podendo ter folla independente e relacio
nándose mediante inscrición separada todas e cada unha das sucesivas quendas. 
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A LEI DE AUGAS 29/1985, DO 2 DE AGOSTO 

A LEI DE AUGAS 29/1985 

Comprende 113 artigos, divididos en oito Títulos. (O I -TÍTULO PRELIMINAR- está formado 
por un só artigo, o 1º). 

A diferencia da Lei de 1879, que, <lito queda, nunca foi regulamentada, esta, actualmente 
vixente, foi desenvolvida nos seguintes Regulamentos: o aprobado por RD 849/1986 sobre 0 

"Dominio Público Hidráulico", que desenvolve os Títulos I, IV, V, VI e VII. E o "Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica", que desenvolveu, con data 29 
de xullo de 1988, os Títulos II e III. 

Pero aínda falta o máis difícil e máis importante: O Plan Hidrolóxico Nacional. Problema 
con connotacións socioeconómicas e políticas. ¿Quen lle meterá o dente ós trasvasamentos? A 
solidariedade que, despois de todo, non é máis que o Imperativo Categórico de Kant: "Obra de 
manera que tu conducta pueda ser elevada a una norma de categoría universal" e este, pola súa 
vez, non é outra cousa que, de maneira máis ou menos rebuscada, a traducción dos principios 
Evanxélicos: "O que non queiras para ti, non o queiras para outro" e "Ama ó próximo como a ti 
m mo" ... en Ética e en teoría, é moi bonito; pero na práctica tropézase co inexcusable e, moitas 
v , necesario egoísmo reflectido en refráns como o de que "A Caridade ben entendida empeza 
por un mesmo" ... Xa os romanos, pobo egoísta aínda que creador do Dereito, se opoñían á doazón 
porque "ninguén dá nada por nada". O negocio gratuíto non o entendían. En fin, esperemos que, 

ntr o spañois, prevaleza o altruísmo fronte ó egoísmo e que, en calquera caso, se busquen 
f ,. rmul d quidade compensatorias economicamente para uns e outros. 

f r un comentario desta Lei, transcribímo-lo art. 1 º porque nel non só se condensa o 
í ul I, n ,. n, n r alidade, todo o contido xurídico, intrínsecamente ou en esencia da Lei mesma. 

Í: 

1.- "Es objeto de esta Ley la regulación del dominio público Hidráulico, del uso del agua y de 
las competencias atribuidas en las materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las 
competencias delimitadas en el art. 149 de la Constitución. 

2.- Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas 
todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, 
que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico". 

3.- Corresponde al Estado, en todo caso y en los términos que se establece en esta Ley, la 
planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público 
hidráulico. 

4. - Las aguas minerales y termales se regularán por su legislación específica". 

Con este artigo 1º, e mailo breve pero substancioso preámbulo co que, en parte, iniciamos 
este traballo, queda dito todo sobre a postura decisiva que o lexislador de 1985 adoptou nesta 
materia: 

- Tódalas Augas de España, excepto as subterráneas non renovables e as Mineromedicinais 
-qu regula a Lei de Minas-, constitúen o dominio público hidráulico regulado por esta Lei. 

- As auga superficiais, así como as subterráneas renovables, forman parte do dominio 
público hidráulico e este do dominio público estatal, de tal maneira que constitúen un recurso 
unitario ubordinado ó interese xeral. Con outras palabras, o Estado convértese nun Deus Neptuno, 
r i eñor d tódalas augas. 

- Á Planificación Hidrolóxica haberá de subordinarse toda actuación do dominio público 
hidr "uli 
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Da simple lectura do último apartado, colíxese facilmente a inmensa importancia que terá a 
Lei -que, no momento en que escribimos, se nos di é inminente a súa aprobación- que regula o 
Plan Hidrolóxico Nacional. Como deixamos dito, o problema é espiñento. Xa xurdiron profundas 
discrepancias en determinadas Comunidades Autónomas. Agora mesmo, a escaseza de auga no 
sur é dramática. As previsións, hai que recoñecelo, por parte de quen debía e tiña obrigación de 
remedialo, non foron as que debera ter "un bo Pai de Familia", segundo a vella fórmula para unha 
dilixencia ordinaria. A realidade agora desbordounos. ¿Que pasará? 

E seó artigo 1º -Título Preliminar- que deixamos transcrito, lle sumámo-lo disposto no último 
art. da Lei, o 113, no que se dá unha orientación cara ós Tribunais Contencioso-Administrativos, ó 
dicir: "Corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el conocimiento de las pretensio
nes que se deduzcan en relación con los actos de cualesquiera Administraciones Públicas en 
materia de aguas, sujetos a Derecho Administrativo". Vendo como principia a Lei e este broche 
final, intúese unha obsesión publicista e estatalista da normativa sobre a materia. Dá a sensación 
de que o lexislador de 1985 empregou a coñecida técnica de "darlle a volta ó calcetín", sendo o 
calcetín as Leis de 1866/79, sostendo que tódalas augas son públicas e a auga é unha res extra 
comercium. 

Non obstante, a pesar da derrogación expresa que esta Lei fai, na súa única Disposición 
derrogatoria, da Lei de 1879 e dos artigas 407 a 425 do CC, o pantasma privatista váisenos aparecer 
demasiadas veces; así, para saber se un acto é ou non administrativo -cousa ben difícil nalgunhas 
ocasións- haberá que acudir ós Tribunais Ordinarios. E, ademais, a propia Lei na súa 1 ª Disposi
ción Final, chama no seu auxilio ó CC, dicindo: "En todo lo que no esté expresamente regulado 
por esta Ley, se estará a lo dispuesto por el Código Civil". E dentro do articulado da mesma L. A. 
que comentamos prevé "La utilización del dominio Público Hidráulico", a través de servidumes 
iegais (a natural de augas e a de acueducto) (arts. 45 a 47), e os usos comúns privativos, dentro dos 
que destaca o regulado no art. 52 da Lei, sobre aproveitamento de augas pluviais e de mananciais 
situados no interior do predio, así como de augas subterráneas no mesmo predio , cuns 
aproveitamentos que teñen un límite cuantitativo de 7.000 m3 ó ano e uns trámites burocráticos 
excesivos que ben se poden estimar como outra limitación considerable (véxase art. 83 e ss. de 
Regulamento do Dominio Público Hidráulico, aprobado por RD 849/ 1986, do 11 de abril). 

Por último, nas Disposicións Transitorias da mesma Lei, que ternos que comentar a continua
ción coa S. do TC a que nos irnos referir no seguinte epígrafe, ponse de relevo, así mesmo, que nin 
o privatismo xurídico nesta materia, nin siquera a Lei de 1879, están mortos neste momento. 

SENTENCIA DO TC, 227/ 1988, DO 29 DE NOVEMBRO 

Un cambio xurídico tan brusco como o que representa a Lei de 1985, antes superficialmente 
'-omentada, tiña que chocar de fronte co réxime xurídico anterior, máis que secular, instaurado 
polas Leis 1866179. Non é de estrañar, por iso, que a nova Lei de Augas fose recorrida ante o T. C. 
por un grupo de 59 Senadores, pola Xunta de Galicia, polo Goberno Vasco, polo Goberno das Illas 
Baleares, e pola Deputación Rexional de Cantabria. Foron acumulados tódolos Recursos e o Tribu
nal designou Relator ó Catedrático de Dereito Administrativo, entón membro do Tribunal Constitu
cional, Don jesús Leguina Villa. Reunido o Pleno foi dictada Sentencia, por unanimidade, o 1 de 
novembro de 1988. 

A Sentencia é certamente interesante e ata imprescindible para estudia-lo réxime xurídico das 
augas no momento actual español. Non obstante, botamos de menos no seu espírito e na súa letra 
o enfoque do problema desde a óptica do Dereito Civil. En todo caso, irnos facer un resumo, 
refiríndonos no que afecta principalmente a Galicia e ó Dereito Intertemporal da Lei impugnada, a 
cal, na Sentencia do Alto Tribunal, pasa a reválida con matrícula de honor: 

A.- GALICIA A Sentencia, no Fundamento Xurídico 16, practicamente , equipara as Augas 
subterráneas renovables (ou sexa, que se exclúen da propia Lei "las aguas subterráneas no corrien-
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tes fósiles o estancadas") ás augas superficiais e, con tal equiparación, atribúe as competencias ó 
País Vasco e a Galicia, "cuyas competencias no tienen el límite del art. 148.1.10 de la Constitución, 
sino el del art. 149.1.22". Por ser moi atinado, irnos transcribí-lo comentario do Profesor Arrieta 
Álvar z, que tomamos do seu traballo Ley de Aguas; Análisis de la jurisprudencia Constitucional. 
Di así: 

"El caso del País Vasco y Galicia, de acuerdo con el T.C. , por lo que se refiere a las aguas 
públicas superficiales y subterráneas renovables, intracomunitarias, estas Comunidades Autóno
mas tienen atribuida competencia general sobre los regímenes de utilización y aprovechamiento, 
incluidas funciones legislativas. Las únicas salvedades a este principio general, son las que 
derivan de determinados títulos competenciales atribuidos en exclusiva al estado por la Constitu
ción; así para dictar la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y sobre el 
régimen minero energético". 

Tendo en conta estas excepcións, declara o TC: "en estas Comunidades y en relación con las 
Cuencas intracomunitarias, la legislación de Estado sobre el aprovechamiento de las Obras Públi
cas, sólo puede tener carácter supletorio del Derecho propio de las mismas". 

E o mesmo carácter supletorio declárao a Sentencia con respecto ós artigos da Lei: 53.1 e 2, 
54, 69.1 e 70. Di a Decisión da Sentencia que estes artigos da Lei de Augas, "son de aplicación 
supletoria en las Comunidades Autónomas con competencia general sobre los aprovechamientos 
d las aguas que discurren íntegramente por sus respectivos territorios". E dentro destas Comuni
dad s encóntrase Galicia, tal como se dixo e ensina, ademais, o art. 27.12 do noso Estatuto. 

Para delimita-las augas intra-comunitarias e ínter-comunitarias, hai que ter en conta o Funda
mento Xurídico nº 35, no que di a Sentencia que "La Confederación Hidrográfica del Norte, com

r nd 1 t rritorio español de las Cuencas Hidrográficas de los ríos que vierten en el Mar Cantábrico, 
d s l la d s mbocadura del Río Eo, incluida la de este Río y la frontera con Francia. Además, el 
t rrit ri spañ 1 d la Cu nea de los ríos Miño-Sil, Limia, Nive y Nielle". (Define a Conca Hidrográfica 

mo " l t rrit rio en l que las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces secundarios que 
nv rg n n un cauce principal y único"). 

orno consecuencia de todo o dito, podemos concretar: que Galicia ten que distinguir entre 
augas intra-comunitarias que son as que discorren, ben superficial ou subterraneamente por terri
tori de nosa Comunidade, as cales, ó igual que as termais e minerais , son da competencia da nosa 
Comunidade Autónoma. Tamén o son as fósiles ou estancadas, superficiais ou subterráneas, sempre 
d ntro do territorio da nosa Comunidade. Tódalas demais intercomunitarias ou internacionais, por 
xemplo, o Río Miño, son competencia do Estado. 

B.- DEREITO INTERTEMPORAL DA LEI 29/ 1985: AS SÚAS DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS E 
A INTERPRETACIÓN DO TC. 

O novo sistema xurídico que estableceu para as Augas a Lei que comentamos e que provocou, 
como deixamos dito, un cambio brusco, fixo que o Lexislador tivese que afrontar unha situación 
complicada xa que , dunha parte, pretendía impoñe-lo novo ordenamento xurídico, e doutra, 

ncontrábase cuns dereitos seculares adquiridos que un Estado de Dereito coma o noso, lle obrigaba 
a respectar. Con outras palabras, non podía confisca-las augas que sendo res comercium ingresa
ran no patrimonio dos particulares. Tiña que expropialas. E como a expropiación sería, tanto por 
razóns de forma, coma de fondo -económicas- practicamente prohibitiva, optouse por unha fór
mula híbrida; así dixo o lexislador: como é imposible expropiar tódolos aproveitamentos de augas 
que hai actualmente en España, o que faremos é recoñecerlles un dereito temporal para que, 
durante un t mpo determinado, poidan seguir con eses aproveitamentos. 

Créase entón un "Rexistro de Augas" e un "Catálogo" das mesmas en cada Conca, para que se 
inscriban , nun prazo de tres anos, tanto os aproveitamentos públicos coma os privados ("aprove
hami nto t mporal de aguas privadas") . Agora ben, a inscrición non podía romper toda a anella 

t ría da transmisións patrimoniais no noso sistema positivo e , en consecuencia, non podía ser 
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obrigatoria, polo cal, nas disposicións transitorias, emprégase a terminoloxía facultativa : "podrán 
legalizarse" [. .. ] "podrán acreditar" [. .. ] "se podrán inscribir" [. .. ] e , ademais , se guindo o noso siste
ma de que a inscrición tampouco substitúe o título, xa que non é constitutiva do Dereito, salvo en 
contadas ocasións. O cerro é que en Galicia, aínda que carecemos de datos exactos, quedaron 
moitos aproveitamentos sen inscribir, ou sexa, na condición de aproveitamentos extrarrexistrais. A 
pregunta que se formula inmediatamente é: ¿Que diferencia existe entre os inscritos e os 
aproveitamentos non inscritos? A resposta non é fácil porque a lexislación, sinxelamente <lito , é 
escura. E o curioso é que o tema foi amplamente discutido no debate previo á aprobación da Lei 
polos Señores Pol González e Sáez Lorenzo, desde ángulos políticos distintos. 

E a discusión aclara moi pouco porque ámbolos dous contendentes parece que parten da 
idea de que Protección Rexistral equivale a Protección Administrativa e, mentres un parte de que 
o que se pretende de maneira encuberta é unha espoliación ou confiscación; o outro di que é un 
dereito de opción que brinda a Administración ó administrado, que non mingua en nada os 
dereitos <leste e que non obriga a aquela a facer ningunha indemnización. 

Nós eremos que a teoría do título e o modo, esencial e básica para os modos de adquirí-lo 
dominio, repele a inscrición obrigatoria e a constitutiva do Dereito, incluso pode ser discutible se 
na hipoteca ou na anotación preventiva de embargo é constitutiva -aínda que hai que recoñecer 
que a doutrina e a Xurisprudencia sinalan esas <lúas excepcións que confirman a regra xeral-, a 
inscrición é só declarativa do Dereito. 

Desde este punto de vista hai que distinguir polo art. 72 da Lei de Augas, as concesións de 
Auga, que se inscribirán de oficio; pero iso non significa outra cousa que un control administrativo 
das Concesións; pero non unha obrigatoriedade para o concesionario. A inscrición de oficio é 
unha cousa e a inscrición obrigatoria é outra. 

Coas Disposicións Transitorias á vista, ternos: 

a) A Disposición Transitoria 1 ª recoñece ós titulares de aproveitamentos de augas públicas 
no momento en que se dictou a Lei, o dereito a "seguir disfrutando" eses aproveitamentos , de 
;Kordo co contido dos seus títulos administrativos, durante un prazo máximo de setenta e cinco 
anos. 

O aproveitamento xustificase pola Concesión e, noutros supostos, por prescrición, mediante 
Acta de Notoriedade que se redactará dentro do prazo de tres anos contados desde a data de 
entrada en vigor da Lei, na que deberá constar "el derecho a la utilización del recurso en los 
mismos términos en que se hubiera venido disfrutando el aprovechamiento durante veinte años". 

b) "Los titulares de aprovechamientos de aguas por cualquier otro concepto distinto de los 
,mteriores" (polo tanto , que non sexan adquiridas por concesión ou prescrición), se son "aguas 
qrivadas procedentes de manantiales que vienen utilizándose en todo o en parte", tamén poderán 
acredita-lo <lito aproveitamento ante o Organismo de conca, "para su inclusión el Registro de 
aguas como aprovechamiento temporal de aguas privadas. Dicho régimen será respetado por un 
plazo máximo de cincuenta años". 

Estes titulares, se ó termo dos cincuenta anos "se encontraran utilizando los caudales en 
rirtud de título legítimo, tendrán derecho preferente para la obtención de la correspondiente 
concesión administrativa de conformidad con lo previsto en la presente Ley". 

O parágrafo seguinte trata de evitar calquera indemnización compensatoria por parte do 
Estado en favor do titular do aproveitamento e con argumentación un tanto rocambolesca, engade 
que isto é "consecuencia de la transformación del Derecho". Ou sexa, que estamos <liante dunha 
situación xurídica que se deixa a mercé -case capricho- do Estado, porque , primeiro , o Estado di 
que a auga é de propiedade privada e confírea ou recoñece durante cincuenta anos. Despois, por 
obra e gracia do mesmo Estado transfórmase en pública. E despois por esa mesma obra e gracia, 
concédeselle ó que xa era dono dela, pero pagando; é dicir, que o expropiado ou, mellor, espoliado, 
remata pagando por gozar do que era seu. 
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Pero, visto o tema desde o campo do Dereito Privado, aínda é máis rocambolesca a argumen
tación do TC na Sentencia 227 / 1988, do 29 de novembro, que deixamos, en parte, comentada 

' cando trata de fundamenta-las disposicións transitorias da Leí, para subsumilas nos arts. 9.3 e 33 da 
Constitución, dicindo que a Leí non infrinxe o principio dos dereitos adquiridos (irretroactividade), 
nin tampouco cae en confiscación de dereitos de propiedade. Os argumentos, son: 

- Fundamento Xurídico 9, citando outras Ss. anteriores, o Alto Tribunal, di que "la invoca
ción del principio de irretroactividad no puede presentarse como una defensa de una inadmisible 
petrificación del ordenamiento jurídico"; pero, ó razoar así esquécese que, neste caso concre
to, a mesma Leí está defendendo a petrificación do ordenamento xurídico durante 50 e 75 anos. O 
paradoxo é tremendo: os mesmos dereitos que non serven para ser protexidos no pasado como 
formando parte do patrimonio xurídico do titular (dereitos adquiridos), contradictoriamente, eses 
mesmísimos dereitos, serven para protexer ó mesmo titular nun futuro de 50 e 75 anos. De verdade 
que non o entendemos. 

- O fundamento Xurídico 11 repite en defensa da mesma tese non confiscatoria e non 
merecedora de indemnización dos aproveitamentos existentes , que "la limitación temporal de tales 
aprovechamientos privativos no es una privación de derechos , sino nueva regulación de los 
mismos que no incide en su contenido esencial". Mentres a Sentencia razoa así, as disposicións 
transitorias din todo o contrario: concretamente, a Transitoria 2ª ó referirse ás augas privadas 
provenientes de mananciais, di que ó pasa-los cincuenta anos os "que se encontraran utilizando 
los caudales, en virtud de título legítimo, tendrán derecho preferente para la obtención de la 
corr spondiente concesión administrativa de conformidad con lo provisto en la presente Ley". 
Ergos o Estado é o concedente desas augas é porque pasaron ó seu dominio, xa que nemo da 
quod non habet: para concedelas ten que telas. Polo tanto , é evidente que hai unha transformación 

ncial que consiste en ter pasado de augas privadas, de titularidade privada, a augas públicas 
n dida polo E tado. E a proba máis contundente é que a propia Disposición Transitoria, para 

n n pa ar, xu tifícao de maneira diametralmente oposta, ó dicir: "El carácter opcional de la alter· 
nativ u r glam nta en este apartado excluye cualquiera obligación compensatoria para 
la Administración hacia quien la ejercite, como consecuencia de la transformación dd 
Derecho". 

En consecuencia, mentres a Sentencia nos di que non se paga porque se trata dunha limita
ción temporal, cunha nova regulación dos dereitos, que non incide no seu contido esencial; a 
Disposición Transitoria di exactamente o contrario: que estamos ante unha transformación d 
Dereito. Sinxelamente, isto recorda a fábula do león e o año. Son desculpas para non pagar ou 
"desculpas de mal pagador". Trátase, en suma, dunha confiscación encuberta e dunha agresión 
clara ós dereitos adquiridos. E dicímolo en respectuosa discrepancia coa tese defendida polo 
Profesor Gallego Anabitarte, quen se proxecta desde o campo publicista afirmando rotundamente 
que non hai que indemniza-los aproveitamentos privados, "justamente porque ese aprovecha
miento no forma ya parte del contenido del derecho de propiedad". Sofisma maiúsculo porque, ele 
acordo coa anterior lexislación , o aproveitamento e a auga aproveitada adquiríanse por prescrición , 
modo este de adquirí-lo dominio, non só recoñecido na Leí de Augas, senón no Código Civil (art . 
609). Supoñemos que non se partirá do absurdo de afirmar que non houbo aproveitamentos 
privados porque a Leí de 1985 os prohibe para o sucesivo. O dereito irrompira no patrimonio do 
suxeito co réxime anterior e cando se publicou a Leí de 1985 era o dito suxeito dono ou propieta
rio <lesas augas. 

c) O Parágrafo 2 da disposición Transitoria 2ª , ó que se remite a disposición Transitoria 3ª, di 
con certa contradicción: 

'Transcurrido el plazo de tres años previsto en el apartado uno -prazo para a inscrición no 
Rexistro d Augas- sin que los interesados hubiesen acreditado sus derechos, aquellos manten
drán su titularidad en la misma forma que hasta ahora, pero no podrán gozar de la protec
ión administrativa que se deriva de la inscripción en el Registro de Aguas". 

588 



Como xa deixamos dito, esa ambigüidade que dimana da frase "no podrán gozar de la 
protección administrativa que se deriva de la inscripción en el registros de Aguas", que xa foi 
discutida na Cámara políticamente con pouco éxito aclaratorio , pode presenta-lo problema se 
levará ó descoñecemento dos dereitos do titular do aproveitamento se este non inscribe. Nos 
entendemos que, polas razóns que deixamos indicadas, con respecto ó sistema Rexistral Español, 
pola teoría do título e o modo, e por radicar no título (como causa ou razón xurídica de adquisi
ción) o dereito do titular e non na inscrición, que é declarativa e non constitutiva do Dereito; a 
inscrición non mingua nin acrecenta os dereitos do titular. O Profesor Cuétara mantén este mesmo 
criterio, se ben partindo de que as augas debe atribuílas o Estado a través dunha Concesión 
Administrativa e que toda concesión se fai sen prexuízo ·de terceiro. (O problema está en chegar a 
tipificar ó concesionario ou ós seus herdeiros como "terceiros", aínda que por lógica xurídica, se 
non pode ser prexudicado o terceiro, menos o poderá se-lo titular). En todo caso, a frase de que 
os interesados, "mantendrán su titularidad en la misma forma que hasta ahora" é contundente e 
irrefutable. 

Así mesmo, parécenos que a Lei de 1985 e a S. do TC de 1988 que lle dá o empuxón e luz 
verde á Leí, están proxectadas cara a unha estatalización das augas; a pesar diso, nótase un certo 
desfasamento entre as mens legislatoris e a mens leges, posto que mentres a intención do lexislador 
parece se-la demanialización total e absoluta da auga, sen embargo, a propia Leí, no seu conxunto, 
encóntrase con que non pode facer un borrón e conta nova dun réxime xurídico que durou cento 
vinte e cinco anos, amparado por unha Lei extraordinariamente ben feíta e, ademais, con arraigamento 
na conciencia popular. De aí ese insólito dereito transitorio que deixamos superficialmente comen
tado e que, en realidade, aínda que proclama rotundamente que queda derrogada a "Leí de Augas 
do 13 de xuño de 1879", no mesmo dereito Transitorio admítese a vixencia da Lei que se derroga 
durante 50 e 75 anos máis como mínimo. Se a isto engadimos que a mesma Lei, na Disposición 
;-inal 1 ª, chama no seu auxilio, como supletorio, ó Código Civil, facilmente se colixe que aínda 
queda Dereito Privado en materia de augas para moito tempo. 

E pechamos este apartado, en relación co que acabamos de dicir, facendo alusión a un 
;-;uposto práctico que comentamos na Revista do Colexio de Avogados de Lugo, que se nos presentou 
.~on certa frecuencia no noso Despacho: 

Trátase dunha persoa que ó entrar en vigor a Leí de Augas do 2 de agosto de 1985, tiña un 
;-tproveitamento de auga privada descuberta no seu predio con destino para usos domésticos 
desde había doce anos que viña utilizando de manera pública, quieta, pacífica, ininterrompidamente 
~. , como é lóxico, en concepto de dono. Preguntaba se conserva eses dereitos coa nova Lei. O 
problema radica en que a Lei de 1985, de contido estatalista, no seu art. 50 afirma categoricamente, 
a diferencia do réxime xurídico anterior, que non poden adquirirse as augas por prescrición. 

Sen embargo, como queira que hai unha expectativa de dereitos para adquirir no transcurso 
do tempo e, como na Lei de Augas, na súa Disposición Final 1 ª se recoñece que en todo o que non 
estea expresamente regulado pola dita Leí se aplicará o CC resulta que neste , no seu art. 1939, está 
regulado o suposto en favor do prescribente, neste caso do titular do aproveitamento. (É un 
precepto do CC que nos di García Goyena na súa obra Concordancias que está tomado do Código 
Sardo). 

Queremos reiterar, con todo isto, que nos parece que o Dereito Privado aínda ten moito que 
facer e que dicir en materia de augas en España. Ten asegurado na propia Lei, cando menos , máis 
de medio século de competencia na materia. E esperamos que perdure esa lonxevidade de aplica
ción durante moito máis tempo. 
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A CONSTITUCIÓN E O ESTATUTO DE GALICIA 

A Constitución no seu Título VIII dedica, esencialmente, dous artigos á competencia en mate
ria de augas, o 148 e o 149: 

O 148.1 , di: "As Comunidades Autónomas poderán asumir competencias nas seguintes mate
rias : 10º . Os proxectos, construcción e explotación dos aproveitamentos hidráulicos , canles e 
regadíos de interese da Comunidade Autónoma; as augas minerais e termais". 

O 149.1, di: "O Estado ten competencia exclusiva sobre as seguintes materias [. .. ] 22º. A 
lexislación, ordenación e concesión de recursos e aproveitamentos hidráulicos cando as augas 
discorran por máis dunha Comunidade Autónoma, e a autorización das instalacións eléctricas 
cando o seu aproveitamento afecte a outra Comunidade ou o transporte de enerxía saia do seu 
ámbito territorial". 

Pola súa parte, o Estatuto de Galicia, trata das augas sobre as que estamos escribindo, no seu 
art. 27.12 e 14, dicindo: "No marco do presente Estatuto corresponde á Comunidade Autónoma 
galega a competencia exclusiva das seguintes materias: 12. Aproveitamentos hidráulicos, canais e 
regadíos cando as augas discorran integramente dentro do territorio da Comunidade, sen prexuízo 
do disposto no artigo 149.1.22 da Constitución[. .. ] e nonº 7 do presente artigo" (O nº 7 refírese ás 
"Obras Públicas que non teñan a cualificación legal de interese legal do Estado e a súa execución 
ou xplotación non afecte a outra Comunidade Autónoma ou provincia"). 

É absolutamente necesario ter en conta que a Constitución ofrece unha seguridade xurídica 
ab oluta á norma Estatutaria, ó dicir no seu art. 147 que "Dentro dos termos da presente Constitu-
í " n , E tatuto serán a norma institucional básica de cada Comunidade Autónoma e o Estado 

r n ampararaos como parte integrante do seu ordenamento xurídico". 

n, on sa bases xurídicas, a S. do TC 227 de 1988, do 29 de novembro, que deixamos 
m ntada, no s u fundamento Xurídico 13, establece ante os recorrentes unha distinción 

m i lara ntr as Comunidades como a Vasca e a Galega que accederon á Autonomía polo art. 
151 ou p la Disposición Transitoria segunda, ás que concede as amplas facultades que deixamos 
xpo ta no parágrafo transcrito no apartado 7.A, do Profesor Arriera Álvarez ó que nos remitimos. 

E aquelas outras Comunidades recorrentes, como as Illas Baleares e a Comunidade de Cantabria, 
que accederon polo art. 143 da Constitución "que no pueden haber asumido competencias sino es 
en el marco de lo dispuesto en el art. 148.1, en tanto que las Comunidades que han accedido a la 
Autonomía por el procedimiento previsto en el 151 o disposición transitoria segunda de la Cons
titución han podido incluir en sus Estatutos cualesquiera competencias no reservadas al Estado por 
el art. 149.1 '. 

De aí a diferencia entre augas inter-comunitarias ou intemacionais da competencia do Estado, 
e intra-comunitarias competencia da nosa Comunidade Autónoma, como deixamos dito no aparta
do 7 ó que xa fixemos remisión. 

TRANSFERENCIAS Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 

Por acordo da Comisión Mixta de Transferencias do 27 de novembro de 1986, transfirese á 

Comunidade Autónoma de Galicia, con efectividade a partir do 1 de xaneiro de 1987 (nótese que 
a transf renda " anterior á Sentencia do TC que comentamos que é do 29 de novembro de 1988): 

a) Programación , ejecución, explotación y aprobación de aprovechamientos Hidráulicos Y 
d más obra Hidráulicas que se realicen en el territorio de Galicia que no sean de interés general 
y uya r alización no afecte a otra Comunidad Autónoma. 

b) La Ordenación y concesión de los Recursos Hidráulicos en todas las Cuencas Hidrográficas 
mprendida íntegramente dentro del territorio de la Comunidad autónoma de Galicia, entre las 
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del Eo y la del Miño, ambas exclusive, así como el otorgamiento de autorización y aprovechamien
tos del dominio publico y la policía de aguas y cauces. Todo ello de conformidad con la legislación 
del Estado en materia de aguas y en el marco de los planes. 

c) Elaboración del Plan Hidrológico de las Cuencas a que se refiere el apartado b) anterior". 

Na Lei 8/ 93, do 23 de xuño, publicada no DOGA nº 125 do 2 de xullo, denominada Lei 
Reguladora da Administración Hidráulica de Galicia, regúlase a materia de vertidos mediante 
a Imposición de Cánones especiais, con incentivos para as empresas que produzan menos verti
dos. (Sobre o Canon hai unhas modificacións na Lei 6/ 94, do 29 de decembro). 

RÉXIME XURÍDICO ACTUAL DAS AUGAS -EN GALICIA 

Podemos resumilo así: 

COMPETENCIA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 

Polos artigos 149.1.22 da Constitución e o 27 do Estatuto de Galicia e Xurisprudencia que os 
interpretan, son da competencia da nosa comunidade, tódalas augas, subterráneas ou superficiais, 
vivas ou estancadas, que se encontren, nazan ou descorran, dentro do territorio da Comunidade 
Autónoma, concretamente, entre as Concas do Eo-Mandeo polo Nacente e Sil-Miño polo Poñente 
exclusive; a regulamentación xurídica e, polo tanto, lexislación sobre estas augas intracomunitarias, 
corresponde á nosa Comunidade Autónoma, deixando a salvo aqueles actos administrativos refe
rentes a títulos con outorgamento de exclusiva competencia do Estado, tales como Concesións ou 
contratos administrativos. 

Por expresa disposición da Lei de Augas 29/ 1985, do 2 de agosto: 

As augas subterráneas non renovables 

As augas de chuvia e as estancadas en predios privados así como as procedentes de mananciais 
.situados no interior dun predio na contía e forma que determina o art. 52 da dita Lei e 83, e ss. do 
Regulamento do Dominio Público Hidráulico aprobado por RD 849/ 1986, do 11 de abril. 

As Augas Minerais e Termais 

Convén sinalar neste aspecto competencia! que a nosa Comunidade Autónoma iniciou e 
levou adiante estudios moi interesantes para coñece-lo potencial do noso recurso hidrolóxico e 
.__onfeccionar un Plan Hidrolóxico para Galicia; mesmo se fixeron aforos da "Conca Galicia costa" 
· ara os efectos de planificación, contabilizándose en hm3 cantidades óptimas tendo en conta 
consumo doméstico, urbano, agrícola e doutro tipo, como por exemplo, o deportivo. O Plan 
cletívose, posiblemente en espera da publicación do Plan Hidrolóxico Nacional que se nos di, no 

omento en que escribimos, que é inminente. 

Sobre augas minerais e termais, no Boletín do Parlamento de Galicia nº 231 do 22 de marzo 
do presente, publicouse o informe da Ponencia sobre "O proxecto de Lei de Regulación das augas 
minerais, termais de manancial e dos establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de 

alicia" que esperamos que moi pronto se publique no Diario Oficial de Galicia . convertido en Lei. 

COMPETENCIA NO CAMPO DO DEREITO PRIVADO: DEREITO CIVIL 
GALEGO 

O tempo superou a rancia polémica de se Galicia era o non unha Rexión Foral. A Constitu
ción de 1978, principalmente no seu título VIII, e o Estatuto de Galicia de 1981, dotan de órganos 
lexislativos propios a Galicia , de maneira rotunda e indiscutible. Atrás quedan as anellas 
interpretacións que entendían que non podiamos atribuírnos ningún dereito Foral porque, no 
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aspecto histórico, nunca tiveramos órganos lexislativos propios. E iso é certo; pero, precisamente 
por iso, o costume resistiu á presión centralista de Felipe V e dos seus Decretos de Nova Planta 
que pouco tiñan que facer contra un feíto real e verdadeiro: o costume, refuxiado case sempre na 
zona rural e campesiña, ó abeiro do idioma. Non en van o Dereito e a lingua van sempre parellas 
na Historia dos pobos. 

Por iso, cando o 2 de febreiro de 1880, retomando en parte o Proxecto de 1851, se enfoca 0 

tema da Codificación coa indiscutible habilidade de abrir paso ó novo e próximo Código Civil 
único, a través dunhas Bases previas, desígnase tamén un representante de Galicia. Recaeu esa 
designación nun eximio xurista galego, Don Rafael López de Lago, quen se deu conta de que 0 

que tiña que defender, máis que as institucións -encarnadas entón, principalmente, nos Foros e a 
Compañía Familiar Galega- era o costume como fonte do dereito. E así había de saí-lo Código 
Civil, no seu artigo 12, recoñecendo nun primeiro parágrafo que as disposicións do Título Prelimi
nar e as do Título IV do Libro I eran "obrigatorias en tódalas provincias do Reino", engadía no seu 
segundo parágrafo: "no demais, as provincias e territorios en que subsista Dereito Foral, conservarano 
por agora en toda a súa integridade, sen que sufra alteración o seu actual réxime xurídico escrito 
ou consuetudinario, pola publicación <leste Código, que rexerá tan só como dereito supletorio 
en defecto do que o sexa en cada unha daquelas polas súas leis especiais". Quedaba así afirmado 
e proxectado o costume como a principal fonte do Dereito Foral e, polo tanto, donoso Dereito 
Civil de Galicia. 

Galicia, en consecuencia, había de redacta-lo seu Proxecto de Apéndice, en cumprimento do 
disposto no RD de 1891 e así, baixo a dirección de Pérez Porto, en 1915 quedou redactado o noso 
Apéndice que, por razóns non moi ben xustificadas, foi aparcado, ata a celebración do Congreso 
Nacional d Dereito Civil, celebrado en Zaragoza en 1947, onde se acordou substituí-los Apéndi

p r mpilacións. Así se chegou á Compilación de 1963 (aprobada pola Lei 147 / 1963, do 2 de 
ta Compilación pecou, na orde lexislativa, por defecto e por exceso: por defecto, en 

ant u d ix u varias institucións sen recoller, e, por exceso, en canto que algunhas, como o 
r , n qu a m sma Compilación decretaba a súa defunción a curto prazo (redención obrigatoria), 
n mbargo, dedicáballe o cincuenta por cento do seu total articulado. 

~ 

A Lei de Galicia 7 / 1987, do 10 de novembro, rescatou a Compilación para Galicia, á par que 
actualizaba nalgúns aspectos lexislativos. Con data 20 do mes de abril, que escribimos, tódolos 

partidos políticos aprobaron por unanimidade, en sesión solemne do Parlamento, a nova Compi
lación que entrará en vigor ós tres meses da súa publicación no DOGA. 

Fixemos esa brevísima introducción sobre o Dereito Civil de Galicia, para estudiar, a conti
nuación, a materia de Augas neste campo do Dereito, a saber: 

1.- NA COMPILACIÓN DE 1963 Hai que ter en conta que nesa data estaba en vigor a Lei de 
Augas de 1866/79 e, en consecuencia, remitímonos o <lito réxime xeral que deixamos comentado. 

Trataba a especialidade relativa a Galicia, en materia de Comunidades Especiais e, concreta
mente, <lúas delas: augas de "torna a torna" ou de "pillota", e "muíños de herdeiros". 

Non explicou a Compilación do 63 en que consistían as augas de "torna a torna" ou de 
"pillota". Limitouse a dicir que o partícipe no aproveitamento, "en cualquier tiempo" podía solicíta
la partición ou repartimento das ditas augas e que o exercicio dese dereito se acomodaría, no 
posible, ás normas establecidas na Lei de Axuizamento Civil para o apeo dos foros. E a continua
ción daba normas de liberdade distributiva para facelas efectivas <liante dos Tribunais. 

Como veremos, na nova normativa, pártese tamén da idea de converte-la comunidade xermánica 
nunha comunidade romana de tal maneira que, en calquera tempo, se poida exercitar a actio 
comuni dividumdo; pero suprímese a acomodación, no posible, para o apeo dos foros. É de 
inalar que e ta remisión ó apeo foral foi defendida polo Xurista ourensán, Paz Novoa, no ano 

1887 nun intere ante prólogo que formulou a unha monografía de Gumersindo Buján sobre La 
Companía Familiar Gallega que dicía entón: "Nuestro es también el procedimiento de apeo Y 
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prorrateo en los Tribunales gallegos y hoy materia de uno de los títulos de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil". 

En canto ós Muíños de Herdeiros, mutatis mutandis, están regulados na Compilación do 63, 
como o están na recentemente aprobada, se ben nesta con maior minuciosidade. 

2.- O I CONGRESO GALEGO DE DEREITO CIVIL CELEBRADO NA CORUÑA EN OUTUBRO 
DE 1972 Chegou ás seguintes conclusións en materia de augas: 

"PRIMERA.- El dueño de cualquier terreno puede alumbrar y apropiarse plenamente por medio 
de pozos artesianos o por socavones o galerías de las aguas que existan debajo de la superficie de 
su finca ya sea con fines de utilización doméstica o ya para regadíos. 

SEGUNDA.- Las labores de que habla la conclusión anterior no podrán ejecutarse a distancia 
menor de quince metros respecto de otro alumbramiento, manantial o fuente preexistente, cuando 
fueren realizadas con finalidades de uso doméstico, o a la de cuarenta metros para cualquier otro 
aprovechamiento; o, en todo caso, cuando se cause perjuicio a los aprovechamientos preexistentes. 

TERCERA.-Se solicita la derogación del art. 90 de la Compilación del Derecho Civil Especial de 
,Jalicia. 

CuARTA.-Se pide al Gobierno que las Juntas de Concentración Parcelaria dispongan que al 
realizarse la concentración, se proceda a la distribución de las aguas en las fincas de reemplazo 
reniendo en cuenta su naturaleza y sin perjuicio de tercero". 

3.- AS MODIFICACIÓNS CAUSADAS OU ORIXINADAS POLA CONSTITUCIÓN E O ESTATU-
10 VIXENTES, QUEDAN RECOLLIDAS NO APARTADO 8 E PÁXINAS ANTERIORES, ÁS QUE NOS 
i\EMITIMOS. 

O Parlamento de Galicia, por Lei 7/1987, do 10 de novembro, ten a vantaxe de que, no seu 
;i.rt. 1º, incorpora a Compilación de 1963 ó noso Ordenamento Xurídico, dicindo: 

"Pola presente lei baixo o Título de Compilación de Dereito Civil de Galicia, adóptase e 
:ntégrase no ordenamento xurídico galego, o texto normativo da Lei 147 /1963, do 2 de decembro, 
:;obre 'Compilación' de Dereito Civil especial de Galicia coas modificacións establecidas nos artigos 
·1eguintes". 

As ditas modificacións foron unha adaptación á lexislación xeral: supresión definitiva dos 
: ros, facultades da muller casada equiparables ás do marido, supresión da interdicción civil como 

;·1gura de incapacidade e, quizá unha supresión pouco afortunada, foi a relativa á revisión decenal 
fa Compilación. 

En todo caso, esa lexislación non afectou para nada á materia de augas; pero si deixou paso 
6 sistema actual. 

4.-A NOVA LEI REGULADORA DO DEREITO CIVIL DE GALICIA Que acaba de ser aprobada 
polo Pleno do Parlamento, en sesión solemne celebrada a mañá do día 20 de abril de 1995 e que 
:mos resumir en materia de Augas exclusivamente: 

Dedica o Título III ós "Dereitos Reais", dividido en Seccións e destas, a 2ª e 3ª, que compren
den os arts. 15 a 20 inclusive, refirense á "Comunidade de Augas" e ós "Muíños de Herdeiros". 

"2. Tamén poderá aproveita-las subterráneas que nazan ou manen no seu predio, sempre sen 
prexuízo dos dereitos preexistentes".- "3.- As augas nacidas en montes comunais aproveitaranse 
segundo o costume e as que alí se descubran segundo o que acorde o organismo representativo da 
comunidade veciñal de montes comunais". 

En xeral, este artigo non difire moito do art. 52 da L.A. vixente de 1985 e do 84 e ss. do 
Regulamento do Dominio Público Hidráulico aprobado por RD 849/ 1986. No aspecto cualitativo 
non difiren ámbalas normativas, a Central e a Galega; hai só unha pequena diferencia no cuantita
tivo xa que a nosa Lei non impón o límite dos 7.000 m3 anuais que esixe a Lei Estatal. Parécenos 
lóxico que sexa así porque non podemos esquecer que estamos na Europa húmida e que as 
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Autonomías, se teñen varias razóns que as xustifiquen, unha das máis importantes é, sen dúbida 
' as características de cada rexión para cada caso concreto. Unha Leí de Arrendamentos Rústicos ou 

de Concentración Parcelaria, non pode se-la mesma para unha rexión minifundista como Galicia 
u Asturias, que para unha latifundista como Castela ou Extremadura. Coas Augas pasa exacta

mente igual: non se pode xeneraliza-la mesma Leí para a España húmida que para a España seca 
ou árida. Todo iso sen prexuízo no aspecto xeral, de solidariedade e xustiza, e no aspecto particu
lar, de non prexudicar aproveitamentos preexistentes, ou sexa, os dereitos adquiridos. 

O art. seguinte, o 16, refírese ás augas denominadas de "torna a torna" ou de "pilla pillota". 
Ten este artigo dous apartados: no 1, dise que o aproveitamento "segundo uso", é dicir, sen 
sometemento a quenda nin a extensión superficial a regar, poderá repartirse a pedimento de 
calquera dos usuarios; este repartimento non se vai facer polos apeos e rateos que xa deixamos 
explicado, senón "por horas, días ou semanas en proporción á extensión que se viñese regando". 
O apartado 2, presume a inmemorialidade nos aproveitamentos existentes e por Acta Notarial de 
Presencia, poden ser inscritos no Rexistro da Propiedade. 

En principio, este precepto legal segue a traxectoria que iniciou a anterior Compilación que, 
en síntese, foi evitar litixios e conflictos sociais moi acusados, xurdidos polo inevitable egoísmo 
humano que levaba a que moitos pretenderon abusar do seu dereito' e causaron verdadeiros 
conflictos, varias veces con lesións e ata homicidios , entre veciños. De aí que para romper esa 

scalada de violencia que se producía, especialmente en épocas de estiaxe, transformouse a 
hesamenthand xermánica nunha comunidade romana, permitindo exercitar a calquera dos 
comuneiros a actio comuni dividumdo, repartindo e distribuíndo por quendas o aproveitamento. 

En canto á intervención rexistral, léase inscrición coa Leí na man, parécenos que como se 
tr t dunha prim ira inscrición, máis ben debería terse falado de inmatriculación que de "inscrición" 
n R xi tr d Propi dade. 

art. 17 di algo pouco claro e un tanto perigoso: 

"O di po to neste Capítulo deixará a salvo o establecido na vixente lexislación de augas". 

É pouco claro xa que debería especificar de que lexislación de augas se fala. Cremos que 
d be de referirse á lexislación Estatal. Tampouco é claro cando di "o disposto neste Capítulo", 
po to que se o interpretamos ad pedem literae, o Capítulo I encabeza o Título III e comprende 
catro Seccións: 1 ª, "Montes Veciñais Comunais; 2ª, "Comunidade en materia de augas"; 3ª , "Dos 
muíños de herdeiros"; 4ª, "Das Agras e dos Vilares". Polo tanto, cunha interpretación literal, débese 
de estar referindo o lexislador ás catro seccións que comprende o Título; aínda que unha interpre
tación lóxica parece que se debera de querer dicir que o precepto se refire a toda a materia de 
augas e en todo tipo de predios. 

E de ser así o artigo tería a perigosidade dunha especie de reformatio in peius en prexuízo do 
noso Dereito de Galicia e en beneficio das competencias do Poder Central; podería interpretarse 
como unha submisión competencia! excesiva ante a Leí de 1985 vixente, cando esa mesma Leí -
quizá amáis centralista e estatalista que se dictou en España- a declarou o TC supletoria do Dereito 
da nosa Comunidade nalgúns artigas, como os 53.1 e 2, 54, 69.1 e 70. 

A Sección 3ª que comprende os arts. 18 a 20 inclusive, refirese a "Muíños de herdeiros". 
Trátase doutra reminiscencia de comunidade xermánica relacionada directamente coa auga, xa 
que on artefactos movidos por enerxía hidráulica que, máis que realidade práctica, teñen un certo 
abor romántico pasado. E é que as antigas economías rurais e primarias de Galicia eran de 

autoabastecemento e como a base do sustento familiar radicaba no centeo ("pan centeo") seguíase 
o ciclo d d producción a consumo: sementábase na Agra ou Vilar en comunidade; recollíase ó 
m mo tempo e transportábase ás eiras , onde se debullaba a palla coa colaboración de todos ("a 
r ga ), quedando o palleiros para consumo, perfectamente diferenciados na mesma eira. Por 
último o gran mofase nos muíños das casas grandes que tiñan muíño propio (muíños de herdeiros); 
per que tam "n moían para fóra , "a maquía", ou sexa, cobrando un tanto en especie. A moenda 
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convertíase, moitas veces, en festas lúdicas, como "os fiandós" (teares de liño), ós que hai referen
cias abundantes en cantares do pobo. 

A realidade económico-social actual, gracias a Deus, é moi outra. A electricidade e ata o gas 
butano coa distribución de servicios a través de infraestructuras en tódalas aldeas, fan que, como 
deixamos dito, se conserven poucos <lestes muíños como unha especie de reliquias do pasado. 

O art. 18 defíneos como "muíños de propiedade común indivisible , dedicados a moer grans 
para consumo familiar e alimentación do gando dos seus copropietarios". No artigo seguinte 
denomínanse "pezas" ás cotas, permitíndose a transmisión das mesmas intervivos ou mortis causa, 
dándose no primeiro suposto un dereito de retracto en favor dos comuneiros. E no art. 20, tratáse 
dos usos e aproveitamentos do muíño rexendo, para tomar acordos decisorios , o sistema de 
maioría de intereses; "os acordos da maioría que modifiquen o uso ou aproveitamento serán 
executivos, pero impugnables durante os trinta días seguintes ó acordo ou á súa notificación". 

Non indica o precepto ante que organismo se fará a impugnación nin o procedemento a 
empregar para levala a cabo. Estimamos evidente que se fará pola vía xudicial e ante Tribunais 
ordinarios . O procedemento xa é materia máis confusa posto que , a falta de regulación, parece 
que sería obrigado emprega-lo xuízo tipo, que é actualmente, o Menor Contía, cando o normal 
debería ser un xuízo de mínima contía ou, noutro caso, o trámite dos incidentes. 

Por último, como hai na Lei que comentamos, outros temas tamén dubidosos, non referentes 
á auga e que, polo tanto, non podemos tratar aquí, e como a Compilación non parece admitir 
Regulamento, haberá que esperar a que entre en xogo a súa Disposición Adicional segunda, na 
que se deixa previsto que, cada cinco anos como máximo, a Mesa do Parlamento, designará unha 
Ponencia, "co fin de elaborar un informe comprensivo das dificultades e dúbidas que se advirtan 
na aplicación da presente lei e daquelas normas que se estimen necesarias para a conservación, 
modificación e desenvolvemento das institucións do Dereito Civil propio de Galicia". Todo iso sen 

rexuízo da iniciativa Parlamentaria. 

Esa Comisión futura terá que funcionar axiña para salva-las lagoas que irán xurdindo na 
aplicación da Lei. 
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APÉNDICES 





APÉNDICE 1 

Datos da calidade das augas de Galicia do «Programa de Control e Vixilancia das augas de 
consumo público,,. 

Primeira campaña, 1989-1990. Subdirección Xeral de Saúde Ambiental. Servicio Galego de 
Saúde. Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia. 

CONCELLOS ESTUDIADOS: 

A Coruña 

Arteixo 

Ar zúa 

Betanzos 

Carballo 

Cee 

Culleredo 

Fene 

Ferrol 

Narón 

Noia 

Padrón 

Ribeira 

Santiago 

Lugo 

Barre iros 

Cervo 

Foz 

Mondoñedo 

Outeiro de Rei 

Quiroga 

Rábade 

O Vicedo 

Vilalba 

Ourense 

A Rúa 

O Barco de Valdeorras 

O Carballiño 

Castrelo 

Xinzo de Limia 

Maside 

Monterrei 

Ribadavia 

Verín 

A Estrada 

O Grove 

Lalín 

Marín 

Ponteareas 

Redondela 

Sanxenxo 

Vigo 

Vilagarcía 

Baiona 

Bueu 

Caldas de Reis 

Marín 

Moaña 

Nigrán 
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Datos microbiolóxicos: 

Resultado das análises microbiolóxicas: porcentaxes de concellos igual ou 
· por baixo do valor indicado 

CTa CFa E ca SFa CSRb CUALIF(%) 

% ~1000 ~100 ~2 ~1000 ~100 ~2 ~1000 ~100 ~2 ~1000 ~100 ~2 

A CORUÑA 14,3 

LUGO o 

OURENSE o 

PONTEVEDRA o 

GALICIA 4 

CT: colifo rmes totais; 

NP: Non potable 

14,3 

9,1 

10 

6,6 

10 

F: estreptococos fecais 

14,3 

82 

10 

33,3 

34 

C R: clostridio su lfito reductores 

CUALIF: cualificación da mostra 

o 

o 

o 

o 

o 

7,1 7,1 o 

o 54,5 o 

o 10 o 

o 20 o 

2 22 o 

CF: coliformes fecais 

Ec: E. coli; 

7,1 

o 

o 

o 

2 

SP: Sanitariamente permisible 

P: Potable 
a: NMP / 100 ml; b: UFC/20 ml 

7,1 o 7,1 21,4 

18,2 o o 27,3 

10 o o 30 

13,3 o o 13,3 

12 o 2 22 

Datos de contaminantes orgánicos 

~10 ~1 NP SP 

14,3 49,7 21,4 42,9 

18,2 36,4 54,5 36,4 

10 20 - 30 

6,6 13,3 20 13,3 

12 30 24 30 

Número de concellos con valores superiores en límites máximos permitidos 

A CORUÑA 

LINDAN 

HEPTACLOR 

ALDRIN 

EPÓXIDO 

DIELDRíN 

ENDRfN 

op'DDT 

pp'DDT 

pp'DDE 

METOXICLOR 

P.T. 2 

PCP 5 

CARBARIL 3 

PCB's 

Valores máximos permitidos: 

P. indiv.~ 0.1 ug/l 

PT ~ 0.5 ug/l 

LUGO 

1 

1 

1 

1 

P. indiv.: praguicidas individuais; P.T.: praguicidas totais 

OURENSE PONTEVEDRA GALICIA 

1 1 

1 

1 

o 
1 1 

1 

o 
1 

o 
o 

1 3 

1 6 

1 4 

o 
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35,7 

9,1 

70 

66,7 

46 



Datos de contaminantes inorgánicos (metais pesados) 

Porcentaxes de concellos igual ou por baixo do nivel indicado: 

Niv el A CORUÑA LUGO 

Máx. Tol. 100 100 

CINC Máx. Rec. 93 90 

Lím. Det. 60 40 

Máx. Tol. 93 100 

COBRE Máx. Rec. 93 100 

Lím. Det. 73 60 

CHUMBO Máx. Tol. 93 100 

Lím. Det. 73 60 

FERRO Máx. Tol. 80 100 

Máx. Rec. 27 o 
CADMIO Máx. Tol. 100 100 

Lím. Det. 93 100 

NÍQUEL Máx. Tol. 100 100 

Lím. Det. 100 90 

CROMO Máx. Tol. 100 100 

Lím. Det. 100 100 

Máx. Tol.: Máximo tolerable; Máx. Rec.: Máximo recomendable 

Lím. Det. : Límite de detección 

Cinc: Máx. Tol.: <5 ppm Cobre: Máx. Tol. : <1,5 ppm 

Máx. Rec.: <0.1 ppm Máx. Rec.: <0,1 ppm 

Lím. Det. : <10 ppb Lím. Det. : <5 ppb 

Chumbo: Máx. Tol.: <50 ppb Ferro: Máx. Tol.: <0,2 ppm 

Lím. Det.: <1 ppb Máx. Rec.: <50 ppb 

Cadmio: Máx. Tol.: <5 ppb Níquel: Máx. Tol.: <50 ppb 

Lím. Det.: <1 ppb Lím. Det.: <5 ppb 

Cromo: Máx. Tol.: <50 ppb 

Lím. Det.: <5 ppb 
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OURENSE PONTEVEDRA 

100 100 

50 87 

20 73 

100 100 

100 93 

50 40 

80 93 

20 53 

80 93 

30 87 

100 100 

100 100 

100 100 

80 93 

100 100 

90 100 

GALICIA 

100 

82 

52 

98 

96 

56 

92 

54 

88 

40 

100 

98 

100 

92 

100 
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APÉNDICE 2 

DATOS SOBRE A CALIDADE DAS AUCAS DOS ENCOROS GALEGOS 

TÁBOA 1 

Datos recollidos de Margalef, R. et al. (1976): Limnología de los embalses españoles. Madrid. 
Dirección General de Obras Hidráulicas. MOP. 

As mostraxes realizáronse nos anos 1972, 1973, 1974 e 1975. Nas seguintes táboas recóllense 
os valores máximo e mínimo de toda a campaña nas corres pon dentes profundidades. 

PROF pH ALC so4 SH
2 

Cl Ca Mg Na K Fe 

meq/1 mg-ion /1 microg mg/1 mg/1 mg/l mg/1 mg/1 mg/1 
m -at/1 

POR CADAS o 6.95-9.40 0.31-0.56 0.11 - 22 1.8-5.6 2. 1-2.9 5.3-9.5 0. 16-1.32 -

2 6.75-9.00 0.23-0.56 0.07-0.09 0.000 20-22 0.5-3.8 1.13-2.5 8.24-10 0.16-1.27 1.4 

5 6.65-6.90 0.36-0.57 0.04-0.23 0.002-0.1 19-30 3.6-8.2 2-2.63 8.9-14.2 0.96-1.6 0.66-9.1 

10 6.68-6.95 0.34-0.68 0.04-0.07 0.002-0.95 20 1.7-3.9 1.9-2.6 8.9-11 0.77-1 10 

RIBEIRA o 5.95-7.30 0.08-0 .1 2 0.07 - 12 0.8-3 0.9-1.84 5.26-5 .8 0.3-1.2 -

2 5.85-7.30 0.08-0.12 0.01 - 14 0.8-2.1 0.36-1 4.14-5.5 0.2-0.84 -

5 5.70-7.40 0.08-0.28 0.03-0.07 0.003-0.004 11-26 0.0-17 0.38-1.2 5.2-7.7 0.16-1.9 0.05-4.7 

20 5.72-7.30 0.08-0.11 0.03-0.08 0.001-0.115 11-14 1-1.46 0.45-0.7 4.6-5.7 0.32-1.8 -

PERVENZA o 6.65-7.50 0.13-2.17 0.15 - 16 1-6.8 1-1.1 4.6-6.24 0.16-0.9 -

6 6.55-7.65 0.04-1.67 0.07 - 18 1.6-25.4 0.9-1.5 6.32-7.8 0.32-2.16 -

5 6.35-7.55 0.15-1.30 0.02-0.23 0.002-0.093 15-67 0.0-23.7 0.43-1.24 5.7-8.7 0.26-2.4 0.22-7.7 

20 6.45-7.50 0.19-2.71 0.02-0.09 0.001-0.112 15-18 0.5-1.8 0.9-1.17 5.7-8.9 0.26-1.5 -

6-6.8 

p RTODE- o 7.00-8.40 0.22-0.40 0.06 - 12 1.1-2.15 0.6-2.2 4.27-5.5 0.1-1 -

MOURO 2 7.05-8.30 0.17-0.38 0.07 - 14 1.4-1.9 0.7-2.3 4.5-5.3 0.1-0.9 -

5 7.05-8.20 0.28-0.36 0.02-0.09 0.001-0.137 11-16 0.0-2.02 0.5-2.3 5.2-6 0.0-2.3 0.02-3.38 

20 6.55-7.50 0.27-0.45 0.03-0.10 0.000-0.072 10-14 0.84-1.67 1.05-2.1 5.6-7.6 0.0-2.7 -

VE LLE o 6.75-8.00 0.41-0.51 0.11 - 8 2.4-6.9 1.2-1.8 3.24-5 0.01 -

2 5.85-8.00 0.42-0.61 0.07 - 10 3.05-19.4 1.2-2.2 3.3-3.7 0.0-1.3 -

5 6.85-8.00 0.42-0.59 0.14-0.16 0.001-0.12 6-1 2 3.2-6.04 1.26-4.2 2.6-3.8 0.0-0.7 0.0-5.8 

20 6.85-8.00 0.42-0.59 0.04-0.21 0.01-0.09 7-10 2.8-5.5 1.2-1.6 2.8-3.2 0.0-0.9 -

BELESAR o 7.10-8.85 0.38-0.51 0.11 - 14 3.7-11.23 0.9-1.3 5.7-6.17 0.5-12 -

2 7.05-8.80 0.35-0.41 0.07 - 16 2.9-3.95 1-1.2 5. 1-5.6 0.32-1.3 -

5 6.90-8.75 0.35-0.49 0.03-0.23 0.001-0.129 11-16 2.3-5.5 0.9-1.7 5.16-5.7 0.26-1.27 0.0-3.2 

20 6.95-7.75 0.39.0.49 0.03-0.21 0.001-0.127 11-14 3.7-5.4 0.9-1.3 4.5-5.9 0.26-1 -

OS PEARES o 6.35-8.80 0.29-0.51 0.07 - 12 1.7-5.2 0.12-1.4 4.5-5.9 0.16-1.1 -

2 6.00-8.70 0.29-0.51 0.11 - 14 2.2-3.35 0.9-1.4 4.8-6.3 0.2-1.12 -

5 6.30-8.70 0.29-0.54 0.03-0.16 0.003-0.162 11-18 1.6-26 0.7-1.4 4.8-5.5 0.06-1 0.01-2.97 

20 5.90-7.65 0.29-0.54 0.03-0.21 0.002-0.137 11-12 1.9-2.4 0.8-1.5 4.7-6.4 0.0-1.45 -
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PROF Temp 0 2 Si03 po4 N03 N02 Clor.a 0 430 Produc . Mn 

m ºC mg/ 1 microg-at/ l microg-at/ l microg-at/ l microg-at/ l mg/ m3 mg/ m3/ h mg/ l 

FORCADAS o 11.3-22 7.4-9 96.2-128 0.12-0.21 0.17-8.8 0.01-0.42 2.3-62 .2 2-3.5 1.06-4.3 -

2 11-20 4.5-8.4 96.7-181 0.02-0.16 0.13-8.07 0.01-0.31 2.53-78.3 2.25-3.7 1.2-4.25 0.075 

4 11-15.7 1.4-7.2 97-148 0.06-0 .13 8.25-12.8 0.01-0.59 1.53-41.73 1.8-2.75 0.17-0 .3 0.2-1.2 

10 11-12.3 0.0.-6 .8 104-169 0.12-0.17 0.94-8.25 0.01-0.64 1.76-16 3-3. 12 0.0-0.02 -

RIBEIRA o 8.8-20 6.15-7.82 55.2-73 0.06-0.17 9.54-19.71 0.0-0.26 1.6-13.7 1.67-3.45 - -

2 10.4-19.6 6.73-7.57 54.2-73.7 0.14-0.16 8.94-17.2 0.0-0.22 1.25-2.64 2.5-3.52 - -

5 10.4-17.3 5.1-8.7 54.2-79.5 0.02-0.09 9.85-17.7 0.0-0.14 1.27-4.54 1.68-3.2 - 0.00-0.2 

20 8.8-15 3.43-8.2 58.4-70 0.02-0.06 12.37-17.7 0.0-0.09 2.47-3.41 2.13-3.1 - -

FERVENZA o 10-21 5.43-7.57 63.8-85.3 0.02-0.21 12.37-31 0.0-0.49 1.48-2.98 2.3-2.96 0.06-1.45 -

2 9-19 5.36-7.57 64.2-80.2 0.07-0.28 16.53-33.4 0.0-0.24 1.1-4.52 2.04-2.74 0.01-0.58 -

5 9-18.7 1.92-7.57 64.2-106 0.02-0.27 12.34-33.5 0.0-0.34 2.4-2.61 1.6-3.03 0.0-0.15 0.00-0.57 

20 8.7-14.1 1.9-7.3 64.5-83 0.07-0.23 13.7-37 0.0-0.21 0.95-2.78 1.68-3.1 0.0-0.01 -

PORTO DE- o 9.4-20.6 7-7.8 103.5-120 0.02-0.49 0.54-9.7 0.0-0.05 1.02-3.37 2.75-4.2 1.5 -

MOUROS 2 9.4-20.45 6.46-7.9 99.5-121 0.020.37- 0.72-10.13 0.0-0.08 1.42-5.86 2.67-4.2 0.65 -

5 9.4-20.4 6.57-7.9 104-121.7 0.02-0.25 0.72-10.67 0.0-0.08 1.5-4.1 2.3-4.04 0.14 0.00-0.46 

20 9.1-15.4 5.37-7.56 115-122.4 0.02-0.48 3.44-11.26 0.0-0.11 1.8-2.8 2.9-2.85 0.03 -

VE LLE o 8.4-15 .4 6.9-7.75 58.3-76.7 0.02-0.26 10.8-17.47 0.09~0.28 2.1-3.21 2.7-2.8 1.08-1.2 -

2 8.4-15 6.9-7 .7 58.3-83.7 0.07-0.2 6.38-17.25 0.09-0.14 1.17-4.1 2.52-2.61 0.6-4.5 -

5 8.4-15 6.6-7.7 57.2-76 b.0-0.252 11.7-18.12 0.04-0 .26 1.1-4. 27 2.45-3 0.01-0.8 0.00-0.54 

20 8.4-15 6.7-7.7 57.6-75.7 0.07-0.15 13.1-16.8 0.18-0.22 0.95-3.52 2.14-2.9 0.01 -

BELESAR o 9-22.5 6.9-7.2 7.15-84.6 0.14-0.41 0.08-18.36 0.19-0.74 1.1-3.16 2.36-3 .7 1-5.6 -

2 9-22.3 6.7-7.7 7.15-89.2 0.14-0.15 0.08-14.75 0.21-0.65 1.13-5 2.12-3 .7 0.9-5.74 -

5 9-21.6 5.63-7.7 7.5-82.2 0.02-0.3 0.14-19.63 0.35-0.65 1.5-4.56 2.35-3.54 0.06-1.2 0.00-0.05 

20 8.8-16 5.7-7.3 18.2-87 0.0-0.16 2.81-16.8 0.49-0 .87 0.93-1.45 2.25-3.4 0.0-0 .02 -

OS PEARES o 9.4-22 6.2-7.87 41.8-57.7 0.02-0.08 0.04-22.48 0.0-0.1 1.68-2.1 2.25-3.05 2.2-3.8 -

2 9.4-21.7 6.4-7.27 41.1-57.4 0.02-0 .14 0.02-23.24 0.0-0.15 1.15-3.19 2.19-3.3 1.86-4.1 -

5 9.4-21.7 5.7-8 41.4-58 0.02-0.19 0.02-24.1 0.0-0.15 1.46-2.44 2.28-3.03 0.23-1.38 0.00-0 .26 

20 9.3-12.6 5.7-7 42-82.7 0.02-0.14 9.12-29 0.1-0.12 1.25-2.53 1.9-2.74 0.04-0.13 -



PROF pH Ale. S04 SH2 Cl Ca Mg Na K Fe 

m meq/ l mg-ion/ l microg-at/ l mg/ l mg/ l mg/ l mg/ l mg/ l mg/ l 

A CONCHA o 6.5-9.2 0.17-0.23 0.04 - 12 0.78-2.6 0.48-0.61 4.7-4.9 0.0-1.08 -
2 6.15-9.3 0.16-0.23 0.07 - 12 0.7-1.44 0.48-0.61 4.3 0.0-0.85 -

5 6.45-79.3 0.15-0.25 0.04-0.16 0.003-0.17 9-18 0.83-11.5 0.5-1.96 4.9-7.9 0.0-0.96 0.18-5 

20 6.35-7.7 0.18-0.23 0.03-0.1 0.002-0.14 9-12 0.64-1.63 0.46-1.3 4.5-5 .47 0.26-0.94 -

SANTO ESTEVO o 6.35-8.8 0.47-0.53 0.07 - 8 3.4-5.65 1.4-1.7 2.9-3.6 0.0-1.01 -

2 5.7-8.8 0.43-0.49 0.09 - 8 3.3-5.9 1.4-1.64 2.3-3.36 0.0-0.63 -

5 6.45-9 0.43-0.53 0.04-0.12 0.001-0.12 6-20 3.5-13.6 1.5-2.7 1.95-4.24 0.0-1.04 0.01-1.95 

20 5.9-7.5 0.43-0.49 0.04-0.15 0.001-0.12 6-8 3.9-8.6 1.6-1.75 2.45-3.1 0.0-0.8 -

CHANDREXA o 6.75-7.25 0.13-0.27 0.07 - 8 0.3-20.4 0.2-0.3 1.2-1.9 0.0-0.73 -

2 6.35-7.1 0.15-0.21 0.04 - 8 0.3-2.45 0.4-0.8 1.3-3.07 0.0-0.65 -

5 6.05-6.95 0.11 0.03-0.08 0.001-0. 13 5-39 0.2-0.9 0.24-0.5 0.87-2.65 0.0-0.71 0.007-2.3 

20 6.25-6.65 0.08-0.21 0.04-0.11 0.000-0. 13 6-18 0.83-1 4.3 0.5-0.63 0.87-3.48 0.0).52 -

BAO o 5.8-7.65 0.3-2.1 0.07 - 6-16 1.1-15.4 0.41-0.9 1.4-2.2 0.0-0.86 -

2 5.9-7.8 0.4-2.1 0.07 - 10 1.07-19.5 0.42-0.7 1.25-1.9 0.0-0.66 -

5 6-7.5 0.28-2.26 0.03-0.08 0.001-0.13 6-17 1.67-3.4 0.63-0.76 1.06-2.06 0.0-1.34 0.01-2.14 

20 6.45-7.4 0.28-2.2 0.03-0.06 0.000-0.13 6-8 1.67-8.8 0.63-1.3 1.43-4.4 0.0-0.42 -

FRIE IRA o 6.35-7.8 0.35-0.4 0.07 - 10 3.4-5.31 1.6-24.6 3.9-4.26 0.4-1.7 -

2 6.55-7.6 0.36-0.46 0.09 - 10 3.7-5.5 1.6-31.16 3.8-4. 18 0.25-1.05 -

5 6.2-7.8 0.35-0.46 0.03-0.41 0.003-0.32 8-10 4.65-7.5 1.7-23.5 4-4. 14 0.25-1.05 0.00-3.05 

20 6.5-7.9 0.37-0.46 0.002-0.57 0.002-0.57 5.26-8 4.21-5.26 1.6-25.4 3.95-4.18 0.25-1 -

M o 6.15-6.55 0.01-0.17 0.04 - 10 1.22 0.28 2.35-2.72 0.1-0.66 -

2 6.4-6.55 0.01-0.17 0.04 - 10 1.17 0.26 2.12-2.43 0.00-0.55 -

5 5.95-6.75 0.01-0.16 0.02-0.04 0.004-0.13 6-10 1-1.36 0.24-0.27 2.32-2.7 0.00-0.66 4.6-6 

10 6.05-6.7 0.01-0.17 0.02-0.06 0.005-0.145 6-10 1.17 0.3 2.28-2.35 0.00-0.55 -



PROF Temp 02 Si03 po4 N03 N02 Clor.a D430 Produc Mn 
m ºC ml/l microg-at/l microg-at/ l microg-at/ 1 microg-at/l mg/m3 mg/m3/ h mg!l 

AS CONCHAS o 7.7-21.9 6.8-7.5 45.2-92.9 0.12-0.54 0.03-18.07 0.1-0.27 4.1-8.1 2.25-2.9 0.44-1.2 -

2 7.35-21.4 6.46-7.S 45.6-92.9 0.12-0.37 0.00-18.17 0.1-0.17 4-7.82 2.52-2.8 0.95-2 .3 -

5 7-21.8 6.73-7.27 44-83.2 0.08-0.54 0.00-17.2 0.08-0.22 3.8-10.67 2.34-2.76 0.05-1.85 0.001-1.31 

20 7-14.2 6.73-7.27 80.3-84.6 0.11-0.38 5.93-13.3 0.08-0.4 2.64-4.44 2.46-2.6 0.00-0.12 -

SANTO ESTEVO o 8.4-24.9 6.2-8.5 13.8-73.1 0.09-0.38 0.09-10.8 0.04-0.29 0.98-3.46 2.28-2.63 0.36-0.8 -

2 8.4-24.9 6.6-8.4 13.8-73.S 0.12-0.14 0.1-10.9 0.00-0.25 0.63-3.6 2.44-2 .75 0.31-3 -

5 8.4-24.3 6.2-8.4 13.8-73.5 0.09-0.25 0.08-11.23 0.00-0.29 0.6-4.07 2-2.75 0.06-3.15 0.003-0.17 

20 8.5-20.6 6.S-8.S 42.4-73.4 0.12-0.26 0.5-11.2 0.09-0.32 0.65-5.57 2.37-2.7 0.03-0.38 -

CHANDREXA o 6.2-20.1 6.13-7.62 46.6-56.4 0.07-0.16 0.00-3.6 0.00 0.56-2.57 2.36-3.7 0.00-0.1 -

2 6.1-19.7 5.9-7.62 47.7-60.S 0.06-0.19 0.00-4.5 0.00 0.96-2.9 2.44-3.52 0.00-1.16 -

5 5.75-19.1 5.8-7.62 48.8-57.4 0.05-0.18 0.00-5.2 0.00 0.41-3.67 2.4-5 0.01-0.21 0.0015-0.2 

20 5.75-8.4 6.8-7.62 45.5-62.28 0.05-0.14 0.00-4.9 0.00 1.57-3 2.6-2.94 0.00-0.04 0.001 

BAO o 6.4-25 6.25-7.3 34.17-53.2 0.1-0.31 0.07-4.9 0.02-0.17 0.6-2.4 2.5-3.12 - 0.019 

2 6.4-25 6.13-7.3 44.3-54.2 0.11-0. 19 0.03-4.6 0.00-0.15 0.7-2.13 2.6-3 - -

5 6.4-24.7 6.13-7.5 43.17-57.S 0.09-0.31 0.00-4.7 0.00-0.13 0.56-2.64 2.8-3.13 - 0.006-0.15 

20 6.4-19.7 5.88-7.4 50.1-65 0.08-0.2 0.00-4.S 0.02-0.17 0.6-2.79 2.6-2.86 - -

FRIE IRA o 8.3-16.7 5.37-7.63 46.9-82.63 0.22-0.29 5.48-18.12 0.22-0.44 4.1-7.5 2.28-3.21 - -

2 8.3-17.4 6.73-7.4 48.4-82.46 0.29-0.37 5.74-18.12 0.19-0.24 2.3-9.3 2.42-2.78 - -

5 8.3-17.1 7.06-7.S 52.8-82.71 0.24-0.37 5.7-18 0.2-0.31 2.45-12.6 2.43-2.78 - 0.000-0.72 

20 8.3-17 6.9-7.25 47.15-81.14 0.24-0.69 5.9-18.4 0.2-0.3 3.3-13.7 2.6-3.2 - -

MAO o 6.1-13.4 6.46-7.4 68.23-73.6 0.15-0.16 4-7.1 0.03-0.05 9.37 2.72 - -

2 6.1-13 6.35-7.28 68.23-73.86 0.15 3.9-7.15 0.03-0.05 1.5-3.18 2.3-2.82 - -

5 6.1-12.8 7-7.4 67.51-74.4 0.12-0.15 3.78-7.04 0.02-0.05 0.98 2.62 - 0.00-0.182 

10 6.15-10 7.28-7.34 67.15-73.9 0.14-0.15 3.82-7.21 0.02 0.75-0.96 2.25-2.7 - -



T ÁBOA 2 

Cualificación dos encaros galegas segundo o grado de eutrofía, na campaña de 1972-75 e 
de 1988 (Riera, I Ll. e Marguí,]. A . (1990)) (1) 

72-75 

FORCADAS o 
RIBEIRA o 
FERVENZA o 
PORTODEMOURO o 
VE LLE o 
BELESAR M 

O PEARES E 

AS CONCHAS o 
SANTO ESTEVO o 

CHANDREXA M 

BAO M 

FREIRE M 

SAN ROMÁN o 
MAO M 

O : oligotr ' fi o; OM: oligo-mesotró fi co; M; mesotrófico; 

E: utró fi co; HE: hip r-eutrófi co. 

*: anoxia no hipolimnion. 

1988 

OM* 

M* 

E 

E* 

M 

E 

HE 

E 

E 

E 

E 

M 

M 

(1) Ri ra , ]. 11. e Morguí,]. A. (1990) : "Limnología regional de los embalses españoles". Mundo Científico, xul.-ag., nº 104: 720-726. 
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A auga é un dos elementos fundamentais da cultura espiritual e mate

rial de Galicia, pois tanto as tradicións e lendas que rodean as nosas 

fontes e ríos coma os vellos costumes de distribución e usos da auga fá

lannos dunha presencia permanente dela na 

nosa cultura. Así mesmo, a paisaxe galega, 

froito en boa medida dun clima particular 

onde a distribución da chuvia se converte en 

modulador das estacións e definidor dos ti

pos de vexetación; os ríos, co seu potencial 

piscícola ou enerxético, e as rías, como eixe 

económico de todo tipo de actividades pro

ductivas, son mostras do insubstituíble re

curso en que se converte a auga para Galicia. 

Os estudios das augas de Galicia xa alcanza

ron un determinado nivel, sobre todo nalgúns eidos, que obriga a ter 

unha reflexión demorada que permita albiscar novas obxectivos ou de

señar cambios de rumbo nos seus usos. E para iso nada mellar que xun

tar nun volume o máis esencial que se leva feito para o coñecemento 

<leste recurso, onde o dato, a xeito de táboas ou gráficos, sexa o seu 

discurso fundamental. Velaí, pois, os obxectivos <leste libro: punto de 

chegada e reflexión sobre os coñecementos das augas de Galicia e refe

rencia de saída para encarar con siso o seu futuro . 

As partes das que se compón o libro: A Mitoloxía da Auga, As Precipi

tacións, Balance Hídrico, Os Ríos, As Rías, As Augas Subterráneas, As 

Augas Termais, Características Fisioquímicas das Augas Superficiais, 

Contaminación Biótica, Os Usos da Auga e Apuntes Xurídicos sobre as 

Augas en España e especialmente en Galicia, constitúen un repertorio 

abondo como para que os obxectivos propostos inicialmente polo Con

sello da Cultura Galega se visen cumpridos con satisfacción. 
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