
O rego máis ecolóxico
A FAO propón xeneralizar a reutilización de augas residuais.
 
Mércores, 30 de marzo 2011, por Fernando Astorki

 

Reciclar augas residuais urbanas e empregalas para cultivos agrícolas pode 
axudar a mitigar a escaseza de auga, aumentar a produción de alimentos en 
países subdesenvolvidos e reducir as enfermidades por consumo de augas 
contaminadas, segundo o informe da Organización de Nacións Unidas para a 
Agricultura e a Alimentación (FAO) titulado A riqueza dos residuos: economía do uso 
das augas residuais na agricultura.
Segundo os datos do informe, o uso de augas residuais tratadas na agricultura 
practícase hoxe en medio cento de países e rega unha superficie que ascende ao 
10% do total das terras cultivadas no planeta. E pon como exemplo dunha práctica 
desexable tanto social como economicamente a reutilización destas augas en España 
e México.
De xeneralizárense estas prácticas nos países de África, Asia ou Latinoamérica, os 

campesiños destes continentes poderían aforrar parte do custo de bombear as augas subterráneas, e os nutrientes presentes nas 
augas residuais reducirían o gasto en fertilizantes. Ademais, en moitos casos, farían innecesarias carísimas obras hidráulicas, como 
pantanos e transvasamentos.
“Os estudos incluídos no informe indican que unha xestión segura das augas residuais na produción alimentaria supón unha 
forma de aliviar a competencia que hai entre as cidades e a agricultura pola auga en rexións de crecente escaseza”, explica 
Pasquale Steduto, director adxunto da división de Terra e Augas da FAO. “Nun contexto adecuado –engade– pode axudar tamén co 
tratamento das augas residuais e a conseguinte contaminación dos ríos”.
“Se se trata e recicla de forma adecuada e segura, a auga pode ofrecer potencialmente un triple dividendo aos usuarios urbanos, 
os campesiños e o medio”, conclúe Steduto. Segundo a FAO, se ben a reciclaxe de augas residuais na agricultura non é a única 
forma de facer fronte aos problemas de escaseza e contaminación, en moitos casos trátase dunha solución extremadamente 
rendible. Iso si, as non tratadas non poden utilizarse para o rego; requírese sempre un tratamento e reciclaxe previos.
“En países que sofren escaseza de auga –explica Dolores Hidalgo, especialista en reutilización de augas residuais da empresa 
Cartif–, a reutilización de auga residual tratada en irrigación aparece como unha estratexia adecuada de disposición final dos 
efluentes procedentes dunha planta convencional de tratamento”. Segundo Hidalgo, “hai un maior uso potencial de auga reciclada 
do que se está a facer hoxe en día”.
 

 

 

 

Preguntas Atención a Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre Fenosa

QUE o feito acontecido  Construción dunha central 
hidroeléctrica

QUEN o que protagoniza o feito  Gas Natural-Unión Fenosa

ONDE o lugar no que pasou iso  Na ribeira do Sil, entre os encoros 
de Santo Estevo e Edrada. Zona 
sobreexplotada e proposta para a 
Rede Natura

CANDO o momento/data do feito  (Nun futuro próximo. Está en 
proxecto)



COMO a maneira en que pasou  Esfuracando unha parte 
importante dunha beira dos 
Canóns do Sil

POR QUE a causa que provoca o feito  Búscase producir enerxía con 
menos custo para a empresa

 

Elementos Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre 
Fenosa

TITULAR. De que tipo é?
En canto á estrutura
- Suxeito + Predicado con complementos. Por exemplo: A 
neve e o xeo dificultan o tránsito
- Estilo nominal (sen verbo). Exemplo: Retencións na AP9 
por causa da neve
- Declaracións en estilo directo, como Vázquez: "As 
institucións non están a cumprir co seu papel"

En canto á perspectiva
Informativos (por exemplo, todos os anteriores)
Rechamantes: con recursos retóricos (ex. No último 
suspiro, Chega o redentor do partido)

 Nova presa de Fenosa 
no Sil ameaza catro 
especies en perigo

Ten estrutura Suxeito 
+ Predicado e é 
informativo.

Hai ANTETÍTULOS e/ou SUBTÍTULOS? 

Hai ENTRADA ou lead?

Como se recoñecen eses elementos?

Que información achegan na noticia?

 O titular só está 
acompañado por unha 
pequena entrada, que 
aparece con outra tinta 
e en cursiva. É unha 
especie de resumo, pero 
neste caso destacando 
aspectos críticos.

Hai imaxe e/ou corondel? Que información transmite(n)?  Ten unha imaxe que 
recolle un mapa da zona 
coas dimensións da obra 
proxectada.

Advírtese unha linguaxe obxectiva, clara e sen repeticións 
innecesarias?

Recollede algún exemplo de uso na noticia de sinónimos 
ou termos equivalentes.

 En xeral, si.

Sinónimos e termos 
equivalente: presa, 
central, encoro, 
aproveitamento 
hidroeléctrico.

 

Modalización (postura do emisor) Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre Fenosa



Apréciase algún recurso de modalización?

Lembra: imaxe suxestiva, léxico valorativo...
 Apréciase a postura do emisor 

nalgunhas explicacións 
complementarias, sobre todo 
nas expresións “tentar furar” 
e “proceso de explotación cos 
quilovatios”

 


