
MODELO ESPECÍFICO. GRUPO 1 Tema: a reutilización das augas residuais para uso agrícola
 

A) Completade os elementos que faltan (titular, entrada, orixe, apertura e imaxe con pé) substituíndo as indicacións e 
mantendo o formato. 
B) Axeitade o contido do corpo, conectando información con declaracións e intentando redactar de xeito persoal; non se 
trata de resumir (necesítanse moitos datos) nin de simplificar, senón de reformular e buscar expresións equivalentes. Ao 
final, claro, eliminade os subtemas que aparecen entre corchetes, así como todo este inicio explicativo.
Valorarase especialmente:

● O mantemento da estrutura, coa presenza de todos os elementos ordenados seguindo este modelo.
● A adecuación do título, a entrada e a(s) imaxe(s) con pé. Estas deben ser libres e citarase a orixe ao final.
● A presentación da información ordenada en parágrafos. 
● A redacción o máis persoal posíbel sen que iso supoña simplificación.
● O uso de recursos: comezo atraente, combinación de información e opinión (declaracións) e modalización.
● A corrección expresiva: ortografía, puntuación...

 

Titular suxestivo nunha liña (en tamaño 24)
 
A entrada: dúas ou tres liñas nas que se centra o tema con contidos obxectivos (que, quen, 
cando, etc. ou unha declaración). Explícase o sentido ou o interese da reportaxe. En negra e/ou 
cursiva. En tamaño 12.
 
ORIXE: SINATURA (NOMES DOS AUTORES/AS) E DATA. EN TAMAÑO 8
 
En tamaño 10, parágrafo de apertura para captar a atención. Pódese comezar cun dato ou 
feito que realmente nos chamase a atención ao ler as fontes. Por exemplo, o uso na 
agricultura de augas residuais non tratadas: en países de baixos ingresos úsanse a miúdo de 
forma directa, sen contar cos riscos de exposición de traballadores e consumidores a 
parasitos bacterianos, amebianos, virais e nematodos, así como a contaminantes orgánicos, 
químicos e de metais pesados (no inicio do 2º parágrafo da fonte complementaria). Sería 
posíbel comezar narrando un caso persoal se houbese algo interesante nalgunha das 
entrevistas realizadas aos avós.
 
Corpo co desenvolvemento dos feitos en varios parágrafos. Presentaremos ordenadamente o 
contido, combinando feitos e datos con declaracións de entidades ou persoas implicadas (+ 
das entrevistas aos avós/avoas!) e valoracións propias con recursos de modalización. 
Proponse reformular (expresar con palabras propias) o seguinte:
 
[Beneficios da reutilización das augas residuais] 
A escaseza de auga debido a factores como a urbanización ou o cambio climático, provocou que se usen cada vez 
máis as augas residuais para a agricultura, a acuicultura e outras necesidades. En moitos casos, estas augas son o único 
recurso hídrico das comunidades pobres. En zonas urbanas tamén están a ser empregadas para regar árbores, parques e 
campos de golf. 
A reciclaxe de augas residuais urbanas para o seu emprego na rega de cultivos agrícolas pode axudar a 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. Co espallamento destas 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.
“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”. Autor: Pasquale Steduto, director adxunto da división de Terra e Augas da 
FAO. “Beneficia directamente os agricultores onde a auga é escasa, pode mellorar a fertilidade do solo e reducir a 
contaminación das augas receptoras corrente abaixo”. Autor: Petrella, en O manifesto da auga.
 
[Usos actuais das augas residuais tratadas na agricultura] 
Segundo os datos do informe da FAO, 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.
“En países que sofren escaseza de auga, a reutilización de auga residual tratada en irrigación aparece como unha 



estratexia adecuada de disposición final dos efluentes procedentes dunha planta convencional de tratamento. Hai un 
maior uso potencial de auga reciclada do que se está a facer hoxe en día”. Autora:  Dolores Hidalgo, especialista en 
reutilización de augas residuais da empresa Cartif.
 
[Modo de uso] 
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. Aínda que as augas residuais 
deberían recibir tratamento para ser utilizadas como auga de rega, en países de baixos ingresos úsanse a miúdo de forma 
directa, sen contar cos riscos que isto ten. As colleitas cultivadas con augas residuais sen tratar non poden exportarse e o 
seu acceso aos mercados locais está restrinxido, polo menos parcialmente. 
 
Título do primeiro apartado ou ventá. Proposta: Reutilizar con xeito . En tamaño 12
É indubidable que o uso das augas residuais na agricultura é beneficioso, mais o seu emprego non controlado afecta á 
saúde humana. Este efecto negativo evítase se se realizan boas prácticas de manexo. Por iso, a Organización Mundial da 
Saúde publica, desde 1989, unhas guías (Guías sobre o Uso Seguro de Augas Residuais na Agricultura e Acuicultura) 
coa intención de que o aproveitamento pleno dos escasos recursos poida ser sempre beneficioso. 
Esas guías inclúen orientacións suficientemente flexibles para poder adaptalas ás condicións de cada zona e aos 
diferentes modos de vida. Segundo esta Organización, a súa repercusión na reutilización das augas sucias foi 
significativa. Pero, ademais, a OMS recomenda complementalas con outras intervencións na saúde, como a promoción 
da hixiene, a mellora dos servizos de auga potable e un saneamento adecuado.
 
Título do segundo apartado/ventá. Proposta: Beberemos augas residuais? En tamaño 12
Aínda que pareza mentira, no futuro poderemos beber augas residuais pasadas por un acuífero, para que o último 
proceso de depuración o faga a propia natureza. Xa se está experimentando en cidades de Alemaña e de Dinamarca, 
onde se recargan os mananciais. 
Trátase de usar o terreo en vez de grandes e custosas plantas depuradoras. A recarga permite aproveitar mellor as 
choivas tranquilas con grandes balsas ou baterías de sondaxes que levan a auga directamente ao acuífero. As reservas 
dos acuíferos supoñen seis ou sete veces a capacidade dos encoros. Son trescentos ou catrocentos mil hectómetros 
cúbicos de augas subterráneas fronte a unha capacidade total de 50.000 hectómetros cúbicos nos encoros.
“Meten a auga dos ríos ó acuífero e ó pasar por el vaise depurando, e esa é a auga que beben. Ata beben a que procede 
da depuradora de augas residuais, que verte ó río, e augas abaixo vólvena coller e métena no acuífero”. Autor: Antonio 
López Geta, presidente do Grupo Especializado da auga da Asociación Nacional de Enxeñeiros de Minas. 
 
Parágrafo de peche que conecte coa idea central: unha conclusión, unha proposta...
 
 
 
 
 


