






O río Sar nace a 300 m de altitude nos altos de Meixonfrío no concello de Santiago de Compostela.
Abre un pequeno val que discorre en dirección NE/SO. Drena unha conca de 265,5 km2, axudado polos
ríos Sarela e Roxos. Despois do seu paso por Padrón desauga no Ulla.



No río Sar aconteceu un feito importante para a historia de Santiago de Compostela, na súa
unión co río Ulla, desembarcaron o corpo de Santiago Apóstolo, despois de trasladalo os seus
discípulos dende Palestina ata a actual vila de Padrón.



Este río tamén está inmortalizado polo libro de poesías ”En las orillas del Sar” escrito,
integramente en lingua castelá, por Rosalía de Castro.



O río Sar, o seu paso por Santiago de Compostela, é un pequeno regato que recolle as augas fecais e
todos os residuos urbanos da cidade.



Como observamos nos xornais, existen denuncias de numerosos grupos sociais sobre a
contaminación do río.



As brañas do Sar, a nosa zona de traballo, están emprazadas no fondo do val polo que discorre o río
Sar. É unha zona cunha paisaxe agraria tradicional.
Actualmente, estamos a asistir a unha gran degradación deste espazo polo acusado abandono do río,
como do seu contorno.





Determinar o grao de contaminación do río Sar e Sarela.



Cuantificar o número de coliformes totais e fecais do río Sar e Sarela, en especial nas “Brañas de
Sar”, onde se atopan algunhas saídas dos colectores de augas residuais.





PARÁMETROS  MÉTODOS 

OLOR  Análise cualitativa 

COR Análise cualitativa

TURBIDEZ  Fotometría 

TEMPERATURA  Termometría  ‐ Electrometría 

OSÍXENO DISOLTO Colorimetría

CONDUTIVIDADE  Electrometría 

pH  Electrometría 

NITRATOS  Variñas analíticas 

NITRITOS  Variñas analíticas 

AMONIO  Variñas analíticas 

FOSFATOS  Variñas analíticas  

COLIFORMES TOTAIS 
Filtrado sobre membrana e cultivo en gelosa ChromlDTM Coli (COLI ID‐F). 
Temperatura de incubación 39 ºC. 

COLIFORMES FECAIS 
Filtrado sobre membrana e cultivo en gelosa ChromlDTM Coli (COLI ID‐F). 
Temperatura de incubación 39 ºC. 



Na auga, os olores débense aos compostos derivados do crecemento biolóxico, actividades
industriais ou tratamentos químicos, pero a causa máis común é a vexetación descomposta.

OLOR : análise cualitativa



A cor da auga débese a partículas en suspensión ou ao crecemento de determinados organismos.

COR : análise cualitativa



A turbidez é unha medida do grao de transparencia provocada pola presenza de partículas en
suspensión.
Cantos máis sólidos en suspensión teña a auga, máis sucia parecerá e máis alta será a turbidez.
A turbidez é considerada unha boa medida da calidade da auga.

Turbidez:  fotometría



A temperatura permítenos observar unha posible contaminación térmica e utilizala para
determinar o grao de saturación de osíxeno da auga.

TEMPERATURA :  electrometría‐termometría



O osíxeno disolto é o responsable de que se produzan dous fenómenos imprescindibles para
manter un ecosistema vivo: a respiración dos seres vivos e a descomposición da materia orgánica.

Osíxeno disolto:  colorimetría



A condutividade da auga é un valor utilizado para determinar o contido de sales en disolución.

Condutividade:  electrometría



Efectos no medio ambiente pH EXEMPLOS

ÁCIDO 0

1

2 Zume de limón, vinagre

3 Zume de laranxa, bebida gasosa

Morren todos os peixes (4,5) 4 Chuvia ácida (4,2 – 4,4)
Lago ácido (4,5)

Morren os ovos de rá, cabezolos,cangrexos de 
río e efémeras (5,5)

5 Chuvia limpa (5,6)

Comezan a morrer as troitas arco iris 6 Lago saudable (6,5)
Leite (6,5 – 6,8)

NEUTRO 7 Auga pura

8 Auga mariña

9

10

11 Amoníaco

12 Auga xabonosa

13

BÁSICO 14

O pH indícanos a acidez da auga. Este parámetro é un importante factor limitante no
medio ambiente, como podemos observar na táboa.

pH:  electrometría



Os compostos nitroxenados da auga proveñen fundamentalmente dos seres vivos. Nas augas
naturais e sen contaminar é un elemento pouco abundante.
O ión amonio, xunto cos nitritos e nitratos, é un típico indicador de contaminación da auga. A
presenza de amonio indica unha degradación incompleta da materia orgánica.

Amonio:  Variñas analíticas



A auga que conteña nitritos pode considerarse sospeitosa dunha contaminación recente por
materias fecais.
Os nitratos existentes na auga son, polo xeral, consecuencia dunha nitrificación do nitróxeno
orgánico ou procedente da disolución dos terreos atravesados pola auga. Ademais, orixínanos as
actividades humanas que provocan unha contaminación orgánica.

Nitritos e Nitratos:  Variñas analíticas



Os fosfatos atópanse nas augas residuais ou nas que se verten directamente ás augas superficiais
que proveñen de:

 Fertilizantes eliminados do solo pola auga ou o vento.
 Excrecións humanas e animais.
 Deterxentes e produtos de limpeza.

Fosfatos:  Variñas analíticas



As bacterias coliformes poden concentrarse en diferentes lugares no medio ambiente: solo, plantas e
animais. A bacteria coliforme é inocua por si mesma, pero a súa presenza é unha alerta de que a
reserva de auga debe controlarse para detectar outro tipo de contaminación.

Bacterias coliformes totais: Filtrado sobre
membrana e cultivo en gelosa ChromlDTM Coli (COLI
ID‐F). Temperatura de incubación 39 ºC.



As bacterias coliformes fecais indican que augas residuais ou correntes de terras de labranza
cubertas con esterco penetran na reserva de auga e non son eliminadas correctamente.

Bacterias coliformes fecais: Filtrado sobre
membrana e cultivo en gelosa ChromlDTM Coli (COLI
ID‐F). Temperatura de incubación 39 ºC.





No desenvolvemento do traballo realizáronse dúas saídas, unha ao río Sar e ao río Sarela o 19 de
novembro de 2013 e outra ás Brañas de Sar o 18 de marzo de 2014, esta última con tres puntos
de recollida de mostras.



TRABALLO DE CAMPO
(19/11/2013)

Río Sar Río Sarela

Coordenadas
42º 52´ 21´´ N
08º 32´ 09´´ O

42º 52´ 52´´ N
08º 33´ 06´´ O

Hora toma de mostras 12:40 13:40

Tª auga (ºC) 13ºC 13ºC

O2 disolto (OD) 4 mg/L 4 mg/L

% de saturación de O2 35% 35%

Nitratos 25 mg/L 10 mg/L

Nitritos ‐ ‐

ANÁLISE NO LABORATORIO 
(19/11/2013)

Río Sar Río Sarela

Turbidez 6 FAU 1 FAU

Conductividade 165,8 µS cm‐1 349 µS cm‐1

pH 6,24 6,70

Fosfatos 3 mg/L ‐

Amonio 0,5 mg/L ‐

Coliformes totais > 40000 ct / 100 ml 1200 ct / 100 ml

Coliformes fecais 39400 cf /100 ml 300 cf / 100 ml

Táboa cos resultados das análises realizadas no río Sar e Sarela o 19 de novembro de 2013



TRABALLO DE CAMPO 
(18/3/2014) Brañas do Sar

Punto 1 Punto 2 Punto 3

Coordenadas
42º 52´ 21´´ N
08º 32´ 09´´ O

12º 52´ 23´´ N
08º 32´ 29´´ O

42º 51´ 60´´ N
08º 32´ 52´´ O

Hora toma de mostras 9:25 10:05 11:37

Tª aire 14,4ºC 12,7ºC 13,8 ºC

Tª auga 12,7ºC 12,1ºC 12,8ºC

Olor NON SI NON

Cor NON NON SI

Turbidez NON NON SI

NO2
‐ ‐ ‐ ‐

NO3
‐ 10 mg/L 10 mg/L 25mg/L

Táboa cos resultados das análises de campo realizadas no río nas Brañas de Sar o 18 de marzo de 2014



ANÁLISE NO LABORATORIO
(18/3/2014) Brañas do Sar Punto 1 Punto 2 Punto 3

pH 6,81 6,85 6,87

Condutividade 195,5 µS cm‐1 174 µS cm‐1 186,6 µS cm‐1

Turbidez (Fotometría) 6 FAU 7 FAU 12 FAU

NH4
+ 0,5 mg/L 0,5 mg/L 10 mg/L

PO4
3‐ 0 0 3 mg/L

Osíxeno disolto (OD) 2 ppm 2 ppm 2ppm

% de saturación de O2 19% 19% 19%

Coliformes totais 12900 ct/100 mL 6300 ct/100 mL 46000 ct/100 mL

Coliformes fecais 10300 cf/100 mL 5300 cf/100 mL 25500 cf/100 mL

Táboa cos resultados das análises realizadas no laboratorio coas mostras de auga do río nas
Brañas de Sar o 18 de marzo de 2014.



Entre todos os resultados obtidos, observamos catro parámetros alarmantes que amosan a mala
calidade das augas do río Sar: TURBIDEZ, OSÍXENO DISOLTO, BACTERIAS COLIFORMES TOTAIS e
BACTERIAS COLIFORMES FECAIS.



A turbidez aumenta, nas brañas do Sar, dende 6 FAU no punto 1 ata 12 FAU no punto 3.
Observamos, a simple vista, un aumento de materiais en suspensión e unha falta de
transparencia nas augas do río.



2 ppm no valor do osíxeno disolto e unha saturación de osíxeno de só o 19% na auga do río,
sinalan unhas condicións inadecuadas para o desenvolvemento da maioría das especies.
Esta baixa cantidade de osíxeno indica unha gran cantidade de materia orgánica en
descomposición e un elevado número de bacterias.



Para poder cuantificar con exactitude o número de bacterias nas membranas, diluímos as mostras
ao 50%, 5%, 1% e 0,5%. Estes dous últimos valores son os adecuados para contar as colonias,
evitando que se solapen nas placas Petri.

RÍO SAR

RÍO SARELA
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Coliformes totais en 100 mL Coliformes fecais en 100 mL

Sarela 19/11/2013 1200 300

Sar I     19/11/2013 40000 39400

Os resultados das análises do mes de novembro de 2013 poñen de manifesto unha alta
contaminación de coliformes no río Sar, mentres que no Sarela a contaminación fecal é 100
veces máis baixa, como se observa na táboa e no gráfico.



Coliformes totais en 100 mL Coliformes fecais en 100 mL

Sar I     18/03/2014 12900 10300

Sar II   18/03/2014 6300 5300

Sar III  18/03/2014 46000 25500
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Os resultados das análises do mes de marzo, nas Brañas de Sar, reflicten uns altos valores de
coliformes fecais e coliformes totais. O río recibe gran cantidade de augas residuais fecais
urbanas despois do punto II, lugar onde se atopa un colector que emite vertidos da cidade ao
río.





1ª.‐ A cantidade de bacterias coliformes é menor no río Sarela que no río Sar.

RÍO SARRÍO SARELA



2ª.‐ Nas “Brañas do Sar” o río, como consecuencia dos vertidos fecais urbanos,
ten uns valores de coliformes fecais e totais elevados, nalgúns puntos superan
as 450 000 unidades por litro.



3ª.‐ A gran cantidade de bacterias e materia orgánica no río Sar reduce o
osíxeno disolto (OD) a valores de 2 ppm, o que supón unha perda de
diversidade biolóxica no ecosistema. Na zona III non observamos ningunha
macrofauna.



4ª.‐ As partículas en suspensión aportadas polos colectores provocan un
incremento da turbidez, a aparición de cor e olor na auga, sobre todo no tramo
final estudado.



5ª.‐ A medida que o curso do río avanza, a través das Brañas, a calidade da auga
diminúe. Todos os parámetros indicadores de contaminación sinalan que nos
atopamos ante unha corrente de residuos urbanos en vez dunha corrente
fluvial.




