
1. INTRODUCCIÓ 

El model de desenvolupament que predomina a la nostra societat està basat en un 

consum cada vegada més intensiu de recursos naturals i d’energia, a la vegada que la 

quantitat de residus generats augmenta any rere any amb les implicacions i impactes 

ambientals que això comporta. És per això que dins el context actual cal avançar amb 

projectes que potenciïn des de totes les vessants possibles un desenvolupament 

sostenible. 

Així doncs, associant les dues idees que es referencien anteriorment (energia i 

residus) neix la idea d’aquesta tesina: la visió del residu com a recurs; i la potenciació 

de les energies renovables per tal de mitigar l’efecte del canvi climàtic. 

Una de les alternatives en la depuració d’aigües residuals és el llacunatge que es 

basa en depurar la càrrega contaminant de forma natural i biològica amb menys 

infraestructura i menys aportació energètica. A més, aquests sistemes es caracteritzen 

per una gran integració en el medi natural, un baix cost d’instal·lació i manteniment. 

Una de les variants en aquest sistema de llacunatge és el que es coneix com a llacunes 

d’alta càrrega (high rate ponds) que permet la depuració de l’aigua residual gràcies a la 

simbiosi dels bacteris i les algues presents a l’aigua. D’aquest procés, com qualsevol 

altre de depuració d’aigües, es genera un residu, en aquest cas, aquest residu estarà 

format en gran part per la massa microalgal. La principal millora que suposa la 

depuració amb els llacunes d’alta càrrega, per mitjà de microalgues, és el reciclatge de 

la biomassa generada que pot ser valoritzada tant material com energèticament.  

Així doncs, a partir d’aquest plantejament es té que per una banda, de la depuració 

de les aigües residuals mitjançant els llacunes d’alta càrrega s’obté com a residu una 

quantitat de biomassa que necessita ser tractada per tal de minimitzar el seu impacte. 

D’altra banda, aquest residu amb una gran càrrega orgànica posseeix un gran potencial 

energètic, ja que no deixen de ser organismes fotosintètics que han transformat 

l’energia provinent del sol amb energia química. Així doncs, aprofitant el potencial 

energètic de les algues estem tractant el que a priori era un residu com a recurs ja que 

a partir d’un tractament biològic d’aquesta biomassa algal n’obtindrem biogàs. El 

principi d’aquest projecte és el mateix del que s’utilitza a les Estacions Depuradores 

d’Aigües Residuals amb els fangs que produeixen de la depuració de les aigües, o 

d’algunes instal·lacions ramaderes on es genera un gran volum de fems; la digestió 

anaeròbia a partir d’aquests residus orgànics. 

La present tesina forma part del projecte sobre la millora i estudi en profunditat de 

la depuració d’aigües residuals mitjançant llacunes d’alta càrrega amb un cultiu de 

microalgues. Aquest projecte consta de dues parts. La primera basada en l’estudi del 



sistema per tal de que la producció de microalgues sigui màxima; i la segona, 

representa la temàtica d’aquesta tesina i consisteix en l’estudi de l’aprofitament 

energètic d’aquest cultiu algal a partir d’una digestió anaeròbia de la biomassa. Per 

assolir aquest objectiu, la tesina basarà gran part dels esforços en estudiar l’efecte 

d’un pretractament amb microones sobre les microalgues per tal d’afavorir la seva 

hidròlisi, i així, augmentar la seva producció de biogàs. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


