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Resum
Des de l’any 2003, s’està portant a terme un projecte pioner al Perú de separació en origen
i posterior tractament dels residus sòlids urbans (RSU) per part de l’ONG Ciudad Saludable
al poble de Carhuaz, a la regió d’Ancash. Anteriorment a aquesta iniciativa, els RSU
s’abocaven de forma incontrolada a les immediacions del riu Santa, que passa per aquesta
localitat, el qual presentava unes condicions d’insalubritat alarmants.
L’any 2005, després de dos anys de posada en marxa del projecte, el riu presentava una
millora considerable però amb alguns punts negres, que feien necessària una nova
intervenció per tal de fer efectiva la recuperació del riu. El més important d’aquests punts,
és l’escorxador de la localitat, que seguia abocant al riu la totalitat dels residus que
generava.
En el present document, es realitza una caracterització del tipus, quantitat i estacionalitat
dels abocaments que es donen a l’escorxador de forma sistemàtica, així com de la forma
en què aquests tenen lloc. Aquesta tasca s’elabora a partir d’un treball de camp efectuat
anteriorment i de l’estudi de bibliografia especialitzada.
A continuació s’identifiquen les problemàtiques generades per l’escorxador, s’avaluen
diferents propostes de gestió per tal de solucionar-les, i s’elabora un pla de gestió en tres
etapes consecutives, de les quals només es desenvolupa extensament la primera i
breument les següents. Aquestes fases són:
•

Fase I: Segregació dels diferents tipus de residus sòlids i líquids, i gestió d’aquests;
pla d’estalvi de l’aigua consumida; reforma del sistema de clavegueram, amb la
inclusió d’un sistema de desbast i una canalització fins al riu.

•

Fase II: Disseny d’un sistema de tractament d’aigües consistent en una fossa
sèptica com a tractament primari, un estany facultatiu com a secundari, i un
aiguamoll o filtre de grava subsuperficial horitzontal com a terciari. D’aquesta fase
només es fa un primer dimensionat (són necessaris els resultats finals de la Fase I).

•

Fase III: Disseny d’un digestor anaeròbic de cúpula flotant per a produir gas per al
consum de l’escorxador. D’aquesta fase només es fa un primer dimensionat.

Per acabar, s’elabora un manual per a la gestió dels canvis introduïts.
El present document pretén servir de referència perquè es realitzin canvis en la
infraestructura i en la gestió de l’escorxador municipal de Carhuaz, que són totalment
necessaris per garantir la salut de la població i complir la normativa mediambiental vigent.
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Glossari
CCD

Centre de cooperació per al desenvolupament

DA

Digestió anaeròbica

DBO

Demanda biològica d’oxigen

DBO5

DBO dels primers 5 dies a 20ºC

DIGESA

Dirección General de Salud Ambiental (Ministerio de Salud de Perú)

DN

Diàmetre nominal

EMC

Escorxador municipal de Carhuaz

HANSMC

Hospital de Apoyo “Nuestra Señora de las Mercedes” de Carhuaz

HP

Horse Power (Cavall de potència = 746 W)

MO

Matèria orgànica

msnm

Metres sobre el nivell del mar

PE

Polietilè

PP

Polipropilè

PVC

Policlorur de vinil

ONG

Organització no governamental

RSU

Residus sòlids urbans

SENASA

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Ministerio de Agricultura de Perú)

ST

Sòlids totals

SV

Sòlids volàtils

TR

Temps de retenció

TRH

Temps de residència hidràulica

UNASAM

Universidad Nacional de Ancash "Santiago Antúnez de Mayolo"

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organitzation

UPC

Universitat Politècnica de Catalunya
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1. Prefaci
Aquest projecte s’emmarca dins d’una línia de treball i col·laboració que va néixer el 2004
entre l'organització no governamental (ONG) peruana Ciudad Saludable i la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) a través del Centre de Cooperació per al Desenvolupament
(CCD) d'aquesta última. Aquest treball conjunt tenia l’objectiu de donar a conèixer i
posteriorment implantar la tecnologia de la digestió anaeròbica (DA) per al tractament de
residus urbans a la zona andina peruana.
Des de l’any 2003, Ciudad Saludable, està portant a terme un projecte pioner al Perú de
separació en origen i posterior tractament dels residus sòlids urbans (RSU) al poble de
Carhuaz, al Departament d’Ancash. Fins a la implementació d'aquest projecte, els RSU
s’abocaven de forma incontrolada en les immediacions del riu Santa, que passa per
aquesta localitat, el qual presentava unes condicions d’insalubritat perilloses per al
desenvolupament de la vida.
L’any 2005, després de dos anys de posada en marxa del projecte, el riu presentava una
millora considerable però amb alguns punts negres, que feien necessària una nova
intervenció per tal de fer efectiva la recuperació del riu. Els més importants d’aquests punts
eren l’abocament incontrolat que de forma puntual realitzaven alguns veïns i sobretot el cas
de l’escorxador de la localitat, que seguia abocant al riu la totalitat dels residus que
generava.
En un primer viatge al Perú a l’estiu del 2004, un grup de la UPC format per Laura Jarauta,
Xavier Bustamante, Judit Gámez i Elena Gutiérrez va realitzar una sèrie de cursos teòricopràctics sobre la digestió anaeròbica (DA) a vàries ciutats peruanes de la regió d’Ancash,
de les quals en va sorgir un manual d’obtenció de biogàs. [1]
En un segon viatge realitzat l’any 2005 per un altre grup de la UPC, es tenia per objectiu la
implementació d’un biodigestor a l’Escorxador Municipal de Carhuaz (EMC), que servís com
a tractament de les aigües de desguàs, i permetés un aprofitament del biogàs generat en
les tasques pròpies del mateix escorxador, amb el conseqüent estalvi energètic i econòmic.
Aquest grup estava conformat per Pau Arqués, Cristina Yacoub, Jaume Valentines
(director) i l’autor d’aquest treball.
En la caracterització del tipus de feina que es realitzava al local i del tipus de residus que es
generaven, es va constatar que –pels elevadíssims volums d’aigua i de càrrega orgànica
d'aquesta-, no era realista (ni necessària en una primera etapa) la implementació d’un
digestor. En aquest moment es va fer necessari redefinir tot el projecte, orientant-lo vers un
pla integral de gestió dels residus de l'EMC.
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Aquest document compila i estructura el treball de camp realitzat i desenvolupa els eixos
principals proposats. Cal esmentar que l’interès del projecte és encara vigent donada la
permanència de les males pràctiques de gestió d’aigües i residus, no només a l’escorxador
de Carhuaz, sinó a la regió d’Ancash.
Posteriorment als dos viatges al Perú, es va crear el Col·lectiu Fem-hi-Gas, integrat pels
participants d’aquests viatges. Fem-hi-Gas consisteix en un espai de difusió tecnològica,
creació col·lectiva i agitació sociopolítica entorn de la gestió de residus i la producció de
biogàs. Al llarg dels seus 6 anys de vida, Fem-hi-Gas ha participat en conferències i ha
impartit xerrades i cursos sobre la producció de biogàs, i ha dissenyat i construït un digestor
anaeròbic de tipus tubular al Centre Social Okupat de Kan Pasqual, a Collserola.
Finalment, cal esmentar que aquest projecte es presenta amb uns quants anys de retard
per motius personals. No obstant, aquesta demora ha permès enriquir la meva formació en
àmbits de gestió de residus i aigües a través de les activitats citades, bibliografia
especialitzada i cursos formatius, com el Curs de gestió sostenible de l’aigua de l’Escola
agrària de Manresa (2010).
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2. Introducció
L'objectiu principal del present projecte és l’elaboració d'un document tècnic que serveixi de
referència per a implementar un seguit de canvis infraestructurals i de gestió a l'Escorxador
Municipal de Carhuaz (EMC).
Amb aquests canvis es pretén aconseguir les condicions necessàries per poder
implementar a mig termini un sistema de tractament de les aigües residuals que permeti
millorar les condicions mediambientals, higiènico-sanitàries i socials del riu Santa al seu pas
per la localitat de Carhuaz, i per tant, les condicions de vida dels i les habitants de la seva
riba.
L'objectiu secundari d'aquest projecte és donar un valor afegit als subproductes i residus
generats durant l'activitat de matança industrial de bestiar boví, oví, caprí i porcí, portada a
terme per l'EMC, per al seu aprofitament social i econòmic.
Per aconseguir-ho s’han seguit els següents objectius específics:
•

Caracterització física, química i bacteriològica de residus líquids. Avaluació de
paràmetres mediambientals i geoclimàtics de la conca del riu Santa. Necessitats
socials i recursos econòmics i humans a la zona.

•

Establiment de les problemàtiques que genera l'EMC i potencialitats associades a
les seves possibles solucions.

•

Identificació de subproductes que puguin ser recuperats per a la seva posterior
reutilització

•

Estudi i preevaluació de metodologies de segregació i nous usos per als
subproductes.

•

Establiment de mesures tècniques per a assegurar el sanejament dels terrenys
adjacents a la sèquia de desguassat de l'EMC.

•

Disseny de recursos tècnics per al funcionament sostenible i ecològic de l'EMC.

Pàg. 12

Memòria

Pla integral de gestió dels residus de l’Escorxador Municipal de Carhuaz (Perú)

Pàg. 13

3. Treball de camp a l’EMC
Per a elaborar el present document, el “Pla integral de gestió de residus de l'Escorxador
Municipal de Carhuaz”, es va realitzar un extens treball de camp durant els mesos d’agost i
setembre de 2005 amb l’objectiu d’elaborar el diagnòstic. A continuació, s’enumeren les
persones i institucions locals amb les que es va establir col·laboració o es va entrevistar, i
les visites i les caracteritzacions tècniques i analítiques que es van realitzar:
Consultes, entrevistes i/o treball coordinat
•

Municipalidad provincial de Carhuaz. Alcaldia, regidoria de servei públic local, i
regidoria de servei d'aigües.

•

Ciudad Saludable, delegació de Carhuaz.

•

SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Ministerio de Agricultura de Perú),
sector de pecuari.

•

DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental, Ministerio de Salud de Perú),
delegació de Huaraz. Àrees de control de zoonòsis (Olinda Polonio), salut
ocupacional (Victoria Rosario) i protecció de l'ambient-conca del riu Santa (César
Jaque).

•

UNASAM (Universidad Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de Mayolo”),
Facultat d'Enginyeria Ambiental (professor Julio Palomino, degà).

•

Hospital de Apoyo “Nuestra Señora de las Mercedes” de Carhuaz (HANSMC), cap
de laboratori (Ludmir Pascual Robles).

•

Concessionari de l'EMC (Dr. Moisés Gutiérrez Robles, veterinaris auxiliars i vigilant).

•

Associació de dones emprenedores de Carhuaz.

Visites
•

Piscifactoria de Huaraz (Ancash).

•

Centres de producció d'adobe. Acopampa, Carhuaz.

•

Planta de tractament de residus sòlids de Pampamarca Chico, Carhuaz.

•

Escorxador Municipal de Huari (Ancash).

•

Centre Ecològic de Huánchac, Huari (Ancash).

•

Planta de tractament d'aigua potable per a la ciutat de Huari (Ancash).

•

Planta potabilitzadora de Carhuaz.
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•

Aiguamoll natural de Yúngar, format a partir del desguàs de les aigües grises de
Yúngar (Ancash).

•

Aiguamoll artificial de Chiquián (Ancash). Projecte d'investigació, UNASAM.

•

Centre experimental de Tingua (pertanyent a la UNASAM), Tingua (Ancash).

Taller participatiu
•

Amb els usuaris directes i indirectes de l'EMC.

Entrevistes i enquestes
•

Treballadors i treballadores de l’EMC.

•

Carnissers i comerciants vinculats a l’EMC.

•

Amb les persones veïnes de l'EMC, ja sigui quant a vivenda o a centre laboral.

Caracteritzacions tècniques i analítiques
•

Anàlisi físico-químic i bacteriològic de l'efluent residual i de la sèquia de reg a
l'entrada (laboratori d'anàlisis d'aigües de la UNASAM).

•

Anàlisi biològic i entomològic a l'àrea pròxima a l'EMC, per a la determinació de
possibles vectors de transmissió d'infeccions (DIGESA, àrea de control de
zoonòsis).

•

Aixecament de la planta de l'EMC.

•

Estudi i caracterització del context geoclimàtic i fluvial de la conca del riu Santa.

•

Mesura de cabals d'aigua utilitzada en els diferents processos de l'EMC, per a una
aproximació de l'aigua consumida.

•

Anàlisi de les dades històriques dels últims 3 anys, en matèria de sacrificis de
bestiar boví, oví, porcí i caprí de l'EMC. Avaluació de l'estacionalitat, creixement i
generació de residus i/o subproductes en els últims anys.
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4. Diagnòstic del problema
4.1. Descripció del medi
4.1.1.

Ubicació

El poble de Carhuaz es localitza al Departament peruà d'Ancash, del qual és la capital de la
província del mateix nom, (Figura 4.1). Aquesta població es troba enmig d'una regió
geogràfica coneguda com a Callejón de Huaylas, que consisteix en una gran vall interandina travessada pel riu Santa (de sud a nord), i envoltada per les serralades Blanca (a
l'est, amb una alçària màxima de 6.768 msnm), i Negra (a l'oest amb una alçària màxima
de 5.181 msnm). La localitat es troba a 2.688 msnm, al marge dret del riu Santa, i a 31,6
km al nord de Huaraz, la capital departamental.

Figura 4.1 Localització de Carhuaz al Perú.

L’EMC es troba al costat de la carretera Huaraz-Caraz (Nacional N3), a l’interior del
municipi de Carhuaz (plànol de situació a l’annex A, plànol A.1), amb vivendes a ambdós
costats, i terres de cultius a la seva part posterior. Els desguassos de l’EMC, units a un
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canal de reg de cabal molt variable, desemboquen superficialment al riu Santa, que circula
a uns 125 m d’aquest.

4.1.2.

Clima

El clima a la localitat de Carhuaz és temperat i sec d'abril a novembre, amb pluges
moderades durant els mesos de desembre a març (on cauen el 80% dels 601,5 mm de
precipitació mitjana anual) [2]. La temperatura és bastant estable al llarg de tot l'any i les
mitjanes màximes i mínimes diàries oscil·len entre els 22ºC i 11ºC. [2]
La humitat mitjana relativa anual és del 61%. [2]
Cal esmentar que el règim de precipitacions augmenta considerablement a mesura que
augmenta l'altitud, obtenint-se registres de 1.200 mm de mitjana anual a les zones
pròximes de la serralada Blanca de cota 4.200 msnm. En cotes superiors, les precipitacions
segueixen augmentant, però acostumen a caure en forma de neu. [2]

4.1.3.

Característiques socioeconòmiques

La localitat de Carhuaz té una població de 7.241 habitants, segons el cens del 2007, i la
província del mateix nom de 43.902 habitants segons el mateix cens. [3]
El principal sector econòmic és l'agropecuari seguit pel sector serveis (amb una
predominància de venda ambulant i altres treballs no qualificats) [3]. L'oferta ocupacional
no abasteix la demanda existent, essent urgent la generació de noves fonts de treball, com
podria ser la reactivació del sector agropecuari (en retrocés) o el turisme (amb un gran
potencial per l’excursionisme i el ràfting).

4.1.4.

Situació ambiental

La situació del medi ambient a Carhuaz té un abans i un després a l’any 2003. Anteriorment
a aquesta data, els residus sòlids urbans (RSU) s’abocaven de forma incontrolada al riu
Santa, el qual presentava unes condicions d’insalubritat lamentables. A partir d’aquest
moment s’inicia, per part de l’ONG Ciudad Saludable, un projecte pioner al Perú de
separació en origen i posterior tractament dels RSU.
Passats uns anys, el projecte està fortament consolidat, i la millora de les condicions
ambientals del riu és substancial, amb l’excepció dels abocaments que realitza l’EMC.
Aquest representa la principal font de contaminació del municipi (també per la inexistència
d’altres tipus d’indústria), al abocar tots els residus que genera directament al riu Santa.
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Els RSU separats en origen són traslladats a la planta de tractament de residus de
Pampamarca Chico (els dilluns i dijous, la matèria orgànica i els dimarts la inorgànica). En
aquesta planta, la fracció orgànica dels RSU és sotmesa a un procés de compostatge i
posterior vermicompostatge, la fracció inorgànica és reciclada o bé abocada de forma
controlada, i les matèries perilloses (com piles o medicaments) disposen d’un contenidor
soterrat especialment habilitat.
Cal dir, però, que el vermicompost produït té dificultat de comercialització a la zona per
desconeixement d’aquest tipus de producte, i que s’ha implementat un hort ecològic al
costat de la planta per donar sortida a l’excedent.
Paral·lelament al projecte de gestió dels RSU, ha sorgit una associació de dones
emprenedores que realitza objectes de decoració i souvenirs amb materials reciclats
procedents de la planta de tractament.

4.1.5.

Distribució interior de l’EMC

L’EMC ocupa un terreny de forma rectangular d’uns 815 m2, la distribució interior del qual
es pot veure al plànol A.2 de l’annex A. Aquest consta dels següents espais de treball:
•

Rampa d’entrada: Accés a l’EMC, i lloc d’aparcament dels camions per a la càrrega
del producte càrnic.

•

Casa de l’administrador (i vigilant)

•

Sales d’oreig: Sales on s’emmagatzema el producte càrnic després de
l’esquarterament (trossejat).

•

Platja de bovins, ovins i caprins: Sala on es sacrifica, dessagna, escorxa (arrenca la
pell), neteja i esquartera els bovins, ovins i caprins.

•

Platja de porcins: Sala on es sacrifica, dessagna, torra, neteja i esquartera els
porcins. També es procedeix al precuinat dels menuts i les potes del bestiar
sacrificat.

•

Serveis: Placa turca, dos lavabos, dutxa i vestidor.

•

Dipòsit de cuirs: Lloc on es guarden les pells.

•

Estable de bovins: Per a la seva estabulació a l’espera de ser sacrificats.

•

Estable d’ovins, caprins i porcins: Per a la seva estabulació a l’espera de ser
sacrificats.

•

Forn: Per a la incineració dels decomissos.

•

Magatzems: Gairebé en desús.
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Cal fer notar que la rampa d’entrada, dipòsit de cuirs i els estables són espais exteriors
(sense sostre), mentre que la resta són interiors.
També cal fer notar que els desguassos de l’EMC estan units a una sèquia de reg que
passa canalitzada per sota terra (tal i com es pot veure al plànol A.3).

4.2. Descripció de l’activitat
4.2.1.

Estabulació

El bestiar, en arribar a l’EMC és portat als estables corresponents, on hauria d’estabular-se
un mínim de 12 hores segons [4]. Per motius de mercat i de rutines de treball, no és així
quasi en cap cas, arribant a estar-hi des d’un màxim de 8 hores fins a un mínim d’uns
minuts en alguns casos. [5]

4.2.2.

Sacrifici

El bestiar es porta a la platja corresponent (de boví o porcí) i es rega mitjançant una
mànega, per a aconseguir una distensió muscular que proporcioni una millor qualitat de la
carn. Llavors es procedeix de forma diferent segons si es tracta de boví, oví i caprí o de
porcí.
Boví, oví i caprí
El boví és atordit pel matador (“matarife”) mitjançant una ganivetada seca al front, tot seguit
el mateix matador li practica un tall a la jugular i el penja per les potes mitjançant dos
polipasts (agafats a unes bigues) per a seu correcte dessagnat. En el cas dels ovins i
caprins, degut a la seva menor massa corporal i força, es dessagnen directament al terra
sense previ atordiment. La sang és evacuada directament mitjançant unes reixes de
desguàs situades longitudinalment al centre de la sala (plànol A.3). A continuació s’escorxa
l’animal, s’obre en canal i es buida de vísceres. En aquest moment, el matador comença
l'esquarterament i la neteja de restes de sang de l’interior de l’animal, mentre l’ajudant
neteja al terra l’estómac i els intestins (menuts), abocant el seu contingut pel reixat amb
aigua abundant. Les restes no aprofitables dels menuts també s’aboquen pel desguàs. A la
Figura 4.2 es pot veure com el matador degolla el cap de bestiar boví al moment abans de
penjar-lo. En aquesta figura també es veuen al fons les restes de sang i rumen d’un cap
sacrificat amb anterioritat. A la Figura 4.3 es poden veure dos caps de bestiar ja penjats als
polipasts i escorxats; un a mig procés d’esquarterament i neteja de restes de sang, i l’altre
ja obert en canal, durant el buidat de vísceres.
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Porcí
El porcí és dessagnat mitjançant un tall a la jugular, pelat mitjançant aigua bullint i
posteriorment la seva pell és torrada amb un soldador de gas. A continuació es buida de
vísceres i es penja. En aquest moment es procedeix a la neteja de les vísceres amb aigua
abundant, abocant tots els continguts estomacals i intestinals juntament amb les restes de
menuts no aprofitables, sang i pèls pel reixat de desguàs. Per últim, l’animal és esquarterat.

Figura 4.2 Degollament de cap de bestiar boví.

Figura 4.3 Esquarterat i buidat de vísceres de caps de boví.
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Oreig

Les diferents peces de carn són emmagatzemades a les sales d’oreig esperant a ser
retirades per a la seva posterior comercialització. Aquest procés dura unes hores
(aproximadament de 8 a 10 per al bestiar destinat al mercat de Lima i de 4 a 6 per al
destinat al mercat local segons [5]).

4.2.4.

Precuinat de menuts i potes

Els menuts ja prenetejats i les potes són portades a la platja de porcí on es troben les
cuines. Allà són precuinats, per a una millor neteja dels menuts i per al pelat i desunglat de
les potes. Els pèls i les ungles s’aboquen al desguàs.

4.2.5.

Adobat de pells

Les pells són penjades al dipòsit de cuirs durant unes hores (de 4 a 6, [5]), a l’espera de ser
portades a un lloc adequat per al seu adobat, del qual s’encarrega el propietari de l’animal
sacrificat.

4.2.6.

Decomissos

Els animals als quals es detecta alguna malaltia durant l’examen post mortem, se’ls incinera
al forn per a evitar la propagació de la malaltia, o danys als propis consumidors, tal com
indica la normativa de manejament de carns [4]. Aquest fet pràcticament només es dóna en
porcins amb cistercosi o triquinosi.

4.3. Estacionalitat de l’activitat
4.3.1.

Estacionalitat setmanal

Al llarg de la setmana s'observen grans diferències en el sacrifici de bestiar, essent els
dimecres, divendres i diumenges, els dies de major activitat, degut al sacrifici de bovins per
al mercat de Lima. Cal dir que les dades són un càlcul aproximat fet per la gerència de
l’EMC [5], i els càlculs dels valors màxims i mínims setmanals es poden veure a l’apartat
B.1.
Boví
Els diumenges es sacrifiquen de 25 a 30 caps de bestiar; els dimecres, de 18 a 20; i els
divendres, de 8 a 10. La resta dels dies se'n sacrifiquen de 3 a 5. Per tant, el rang és de 6380 sacrificis per setmana.
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Oví
Els dimarts i dissabtes s'observa una major activitat per al consum del dia següent al
mercat de Carhuaz, arribant als de 11 a 15 caps de bestiar sacrificats; els divendres, de 3 a
6; i la resta de dies, de 1 a 4. Per tant, el rang és de 29-52 sacrificis per setmana.
Porcí
A l'igual que en l’oví, també s'observa una major activitat els dimarts i dissabtes, amb de 9 a
14 sacrificis de caps de bestiar; els divendres, se'n sacrifiquen de 5 a 8; i la resta dels dies,
el nombre pot oscil·lar de 3 a 5. El màxim és d’uns 56 cada setmana. Per tant, el rang és de
35-56 sacrificis per setmana.
Caprí
Només se'n sacrifiquen de forma puntual.

4.3.2.

Estacionalitat anual

Segons [6], al llarg de l'any (comparant amb les dades des de gener de 2002 fins a juliol de
2005), no s'observa cap oscil·lació marcada, tot i que puntualment, puguin haver-hi canvis
significatius (la forta davallada en el sacrifici de boví en els darrers mesos de 2002 i 2003,
així com en el porcí durant darrer mes de 2003 no tenen motiu aparent segons la gerència i
no seran tingudes en compte). Això es pot observar a la Figura 4.4, Figura 4.5, Figura 4.6 i
Figura 4.7, i també es poden veure les dades mensuals, les sumes totals i els càlculs
realitzats a l’apartat B.1.
En 12 mesos, es van sacrificar:
•

3.655 caps de bestiar boví.

•

2.157 d’oví.

•

2.210 de porcí.

•

83 de caprí.
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Figura 4.4 Caps de bestiar boví sacrificats (de gener de 2002 a juliol de 2005).
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Figura 4.5 Caps de bestiar oví sacrificats (de gener de 2002 a juliol de 2005).
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Figura 4.6 Caps de bestiar porcí sacrificats (de gener de 2002 a juliol de 2005).
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Figura 4.7 Caps de bestiar caprí sacrificats (de gener de 2002 a juliol de 2005).

4.3.3.

Projecció interanual

Comparant el nombre de sacrificis interanual (Figura 4.4, Figura 4.5, Figura 4.6, Figura 4.7 i
càlculs a l’apartat B.1, s'observa un decreixement continuat del caprí, que en els últims 2
anys esdevé un sector residual dins de l’EMC. En el cas del boví i l’oví, s’observa un
decreixement (de causes desconegudes) durant l’any 2003 i un creixement en els següents
dos anys. En el cas del porcí s’observa un decreixement l’any 2004 (també de causes
desconegudes) i un creixement els anys 2003 i 2005.
Així doncs, tot i els decreixements puntuals, s’observa una tendència al creixement positiu
(excepte en el caprí) durant el període 2002-2005. Els percentatges d’aquest creixement
són (com es pot veure a l’apartat B.1): 19,0% en el boví, 21,0% en l’oví i 20,9% en el porcí.
Es pot concloure que l’EMC experimenta un creixement pròxim al 20% cada 3 anys. Això
seria prop d’un 7% anual.
En el cas del bestiar boví, per les seves grans dimensions i volum de sacrifici, és el principal
factor limitant de creixement de l’EMC. Si hi seguís havent el mateix creixement, amb uns 6
anys es podria arribar a un creixement pròxim al 40%, que és el màxim que la gerència
calcula que pot suportar el local. En el cas de l’oví i del porcí es podria suportar fàcilment
aquest creixement.
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4.4. Diagnòstic de les aigües i residus abocats
4.4.1.

Cabal i quantitat d’aigua abocada

Segons càlcul empíric realitzat a l’EMC (veure subapartat B.2.1), es donen els següents
tipus de cabals durant la jornada laboral:
•

Aixetes: 0,17 l/s.

•

Mànegues de la platja de boví: 0,51 l/s.

•

Mànega de la platja de porcí: 0,33 l/s.

L’EMC els diumenges treballa a ple rendiment, ja que aquest és el dia de major activitat.
Segons [5], fent una aproximació de la mitjana de la despesa d’aigua:
Durant unes 4 hores al dia (de 9:00 a 13:00h, hores punta), resten obertes de forma
contínua:
•

3 aixetes (dos a la platja de boví i una a la de porcí).

•

2 mànegues a la platja de boví.

•

1 mànega a la platja de porcí.

Al llarg de la resta de la jornada (6 hores, de 7:00 a 9:00h, i de 13:00 a 17:00h, hores vall),
resten obertes:
•

2 aixetes (una a cada platja).

•

1 mànega a la platja de boví.

•

1 mànega a la platja de porcí.

Tenint en compte els cabals calculats empíricament i el nombre d’aixetes i mànegues en
funcionament, s’obté que els diumenges s'utilitza un cabal aproximat de 2,21 l/s durant les
hores punta i de 1,19 l/s durant les hores vall. S'estima una quantitat total per als
diumenges de 57.528 litres.
Segons [5], els dimecres i divendres s'utilitza aproximadament el 80% d'aquesta quantitat:
46.022 litres.
La resta de dies de la setmana (segons [5]), s'utilitza aproximadament el 50% de l'aigua
utilitzada els diumenges: 28.764 litres.
Per tant podem estimar una quantitat total de 265.000 litres abocats setmanalment.
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Quantitat de residus abocats:

Els residus abocats al riu consisteixen en la sang el contingut estomacal, el contingut
intestinal, les restes no aprofitables de menuts i pells (pelleringues), pèls de porcí i unglots.
El pes mig del diferent tipus de bestiar sacrificat s’ha obtingut de [5], el respectiu volum de
sang per kg de massa corporal segons [7], i el percentatge de contingut estomacal i
intestinal respecte del pes total segons [8] (els càlculs de les dades que es mostren a
continuació es poden veure a l’apartat B.3).
Boví
Degut a la seva gran dimensió i al seu major nombre de sacrificis, són els residus més
importants de l'EMC. Els mascles sacrificats tenen un pes mitjà de 430 kg, mentre que les
femelles, de 320 kg. Com que el nombre de sacrificis és similar per als dos sexes, es pot
considerar que els caps de bestiar boví sacrificats a l'EMC pesen 375 kg. Com s'ha vist a
l’apartat 4.3, el nombre de sacrificis setmanals és de 63-80 i durant l’últim any se n’han
realitzat un total de 3.655 unitats.
•

Sang: Es pot considerar un volum de sang de 57 ml de sang per cada kg de massa
corporal, en el cas del bestiar boví. Considerant un pes de 375 kg per animal, s’obté
un volum de 21,375 litres de sang per animal. El rang setmanal resultant és de
1347-1710 litres, i el total anual de 78.126 litres.

•

Rumen: El contingut estomacal de cada cap de bestiar respecte del seu pes
corporal es pot considerar del 6,06%, el què dóna un total de 22,72 kg de rumen per
animal. Així s’obté un rang setmanal de 1.432-1.818 kg, i un total anual de 83.060
kg.

•

Contingut intestinal: El contingut intestinal de cada cap de bestiar respecte del seu
pes corporal es pot considerar del 3,67%, el què dóna un total de 13,76 kg de
contingut intestinal per animal. Així s’obté un rang setmanal de 867-1.101 kg, i un
total anual de 50.302 kg.

•

Unglots: Amb 8 unglots grans i 8 de petits per animal, s’obté un rang setmanal de
504-640 unglots grans i petits, i un total anual de 29.240 de cadascun d’ells.

•

Resta: Les restes no aprofitables de menuts i pells són de difícil quantificació.

Oví
Els caps d’oví sacrificats a l’EMC tenen un pes mitjà de 26 kg. Com s'ha vist a l’apartat 4.3
el nombre de sacrificis setmanals és de 29-52 i durant l’últim any se n’han realitzat un total
de 2.157 unitats.
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•

Sang: Es pot considerar un volum de sang de 60 ml de sang per cada kg de massa
corporal, en el cas del bestiar oví. Considerant un pes de 26 kg per animal, s’obté
un volum de 1,56 litres de sang per animal. El rang setmanal resultant, és de 45-81
litres, i el total anual de 3.365 litres.

•

Rumen: Al ser un tipus d’animal remugant i a falta de dades, es pot considerar que
el contingut estomacal de cada cap de bestiar respecte del seu pes és igual que en
el boví. Així doncs, aquest és del 6,06%, el què dóna un total de 1,58 kg de rumen
per animal. Així s’obté un rang setmanal de 46-82 kg, i un total anual de 3.399 kg.

•

Contingut intestinal: Al ser un tipus d’animal remugant i a falta de dades, es pot
considerar que el contingut estomacal de cada cap de bestiar respecte del seu pes
és igual que en el boví. Així doncs, aquest és del 3,67%, el què dóna un total de
0,95 kg de contingut intestinal per animal. Així s’obté un rang setmanal de 28-50 kg,
i un total anual de 2.058 kg.

•

Unglots: Amb 8 unglots grans i 8 de petits per animal, s’obté un rang setmanal de
232-416 unglots grans i petits, i un total anual de 17.256 de cadascun d’ells.

•

Resta: Les restes no aprofitables de menuts i pells són de difícil quantificació.

Porcí
Els caps de porcí sacrificats a l’EMC tenen un pes mitjà de 55 kg. Com s'ha vist a l’apartat
4.3 el nombre de sacrificis setmanals és de 35-56 i durant l’últim any se n’han realitzat un
total de 2.210 unitats.
•

Sang: Es pot considerar un volum de sang d’entre 70 i 35 ml de sang per cada kg
de massa corporal, en el cas del bestiar porcí. Considerant com a dada correcta
52,5 ml/kg (la mitjana dels dos valors) i un pes de 55 kg per animal, s’obté un volum
de 2,89 litres de sang per animal. El rang setmanal resultant, és de 101-162 litres, i
el total anual de 6.381 litres.

•

Contingut estomacal i intestinal: Es considera que els continguts estomacal i
intestinal del porc, per les seves propietats i possibles utilitzacions com a
subproducte, es poden tractar de forma conjunta. Aquest, en cada cap de bestiar
respecte el seu pes corporal, es pot considerar del 3,49%, el què dóna un total de
1,92 kg de contingut estomacal i intestinal per animal. Així s’obté un rang setmanal
de 67-107 kg, i un total anual de 4.242 kg.

•

Unglots: Amb 8 unglots grans i 8 de petits per animal, s’obté un rang setmanal de
280-448 unglots grans i petits, i un total anual de 17.680 de cadascun d’ells.

•

Resta: Les restes no aprofitables de menuts i pells són de difícil quantificació.
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Caprí
Degut al petit nombre de sacrificis, s’ha considerat menyspreable.
Total de residus abocats
De les dades anteriors, s’obtenen les següents quantitats de residus abocats:
•

Sang: Un rang setmanal de 1493-1953 litres i un total anual de 87.874 litres.

•

Rumen: Un rang setmanal de 1477-1900 kg i un total anual de 86.458 kg.

•

Contingut intestinal (i estomacal del porcí): Un rang setmanal de 963-1258 kg i un
total anual de 55.759 kg.

4.4.3.

Diagnòstic de les aigües abocades

Per mitjà de la UNASAM s'ha realitzat una anàlisi de les aigües abocades per l’EMC en un
moment de forta activitat i de les aigües del canal de reg abans d'entrar a l'EMC, obtenint
els següents resultats:
Mostra M01 (Aigües abocades per l'EMC)
•

Sòlids totals en suspensió: 620 mg/l

•

DBO5: 223 mg/l

•

Coliformes totals: 930.000 NPM/100 ml

Mostra M02 (Aigües del canal de reg abans de l'EMC)
•

Sòlids totals en suspensió: <1 mg/l

•

DBO5: 2 mg/l

•

Coliformes totals: 430.000 NPM/100 ml

Els resultats complets es poden observar a l'annex C. Segons la normativa vigent [9], es
pot constatar que, en relació a les aigües de reg de vegetals de consum cru i beguda
d'animals (grup III), els valors dels paràmetres mínims requerits són excedits amb escreix
per els de la mostra M01. En quant a la DBO5, per exemple, l'interval requerit per la llei
esmentada en aquest mateix paràgraf no sobrepassa mai els 10 mg/l, envers els 223 mg/l
obtinguts. Cal fer notar que les aigües del canal de reg també excedeixen àmpliament el
nombre de coliformes fecals i totals.
A l’annex C, es pot veure una anàlisi de les aigües de la xarxa pública d’aigua potable de
Carhuaz, on es pot comprovar que compleix amb la normativa d’aigües per abastament
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domèstic (grup I) [9]. Per tant, la càrrega orgànica de la mostra M01 és provocada per
l’EMC i no per a factors externs.
De totes maneres, aquestes anàlisis només serveixen per constatar que és necessària una
gestió residual. Per falta de recursos només s’ha pogut disposar d’una sola anàlisi de cada
punt, i per calcular i dimensionar un tractament adequat de les aigües caldria realitzar altres
anàlisis:
•

Aigües abocades per l’EMC: Caldria fer anàlisis en diferents hores del dia i diferents
dies de la setmana, ja que els cabals i la càrrega orgànica varien segons el nivell
d’activitat. També caldria fer anàlisis en diferents èpoques de l’any, ja que a l’estar
unit al canal de reg, el seu cabal varia segons el règim de pluges.

•

Aigües del canal de reg abans de l’EMC: Caldria fer anàlisis en diferents èpoques
de l’any, ja que el seu cabal canvia segons el règim de pluges.

4.5. Diagnòstic dels residus no abocats
Els residus generats no abocats al riu consisteixen en els fems i l’orina procedents de
l’estabulació del bestiar anterior al seu sacrifici, i les banyes del bestiar boví, oví i caprí (els
càlculs de les dades que es mostren a continuació es poden veure a l’apartat B.4).

4.5.1.

Fems i orina d’estabulació

Cal fer notar en aquest punt, que aquests residus són recollits periòdicament per l’equip
municipal de gestió de residus urbans per a la seva utilització en la producció de compost,
però que part de l’orina brolla pel desguàs fins al canal de reg i el riu. En el cas de pluges,
també hi ha una part dels fems que són empesos cap al canal i el riu.
Segons la gerència de l’EMC [5], es considera que el temps mig d’estabulació del bestiar
és de 4 hores.
La producció mitja d’excrements pot ser mesurada i calculada prèviament en base a la
massa dels animals, donat que existeix una bona correlació entre aquests dos factors. [10]
A la Taula 4.1 es mostren les quantitats mitjanes d’excrecions, per a animals que estan tot
el dia a l’estable. [10]
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Excreta diària en funció
Espècie

del pes de l’animal (%)

Sòlids del fem fresc

Pes animal
(kg)

Fems

Orina

ST (%)

SV (%)

Boví

5

4-5

16

13

135-800

Búfal

5

4-5

14

12

340-420

Porcí

2

3

16

12

30-70

Oví

3

1-1,5

30

20

30-100

Gallines

4,5

-

25

17

1,5-2

Humans

1

2

20

15

50-80

Taula 4.1 Valors estàndard de producció d’excrements en funció de la massa de l’animal
(ST = Sòlids totals; SV = Sòlids volàtils).

Segons aquestes dades, i com es pot veure als càlculs de l’apartat B.4, la quantitat d’orina i
fems diaris per espècie animal, els rangs setmanals i el total anual són els que es detallen a
continuació:
Boví
Es considera que cada cap de boví genera 3,25 kg de fems i 2,81 litres d’orina durant
l’estabulació. El rang setmanal de fems és de 205-260 kg i el d’orina de 177-225 litres, i el
total anual és de 11.879 kg i 10.280 litres respectivament.
Oví
Es considera que cada cap de boví genera 0,13 kg de fems i 0,05 litres d’orina durant
l’estabulació. El rang setmanal de fems és de 4-7 kg i el d’orina de 2-3 litres, i el total anual
és de 280 kg i 117 litres respectivament.
Porcí
Es considera que cada cap de boví genera 0,18 kg de fems i 0,27 litres d’orina durant
l’estabulació. El rang setmanal de fems és de 6-10 kg i el d’orina de 9-15 litres, i el total
anual és de 405 kg i 608 litres respectivament.
Totals
El rang setmanal total de fems és de 215-277 kg i el d’orina de 188-243 litres, i el total
anual és de 12.564 kg i 11.004 litres respectivament.
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Banyes de boví, oví i caprí

Com s’ha vist a l’apartat 4.3, el rang de sacrificis setmanals de bestiar boví és de 63-80, i el
total anual és de 3.655. Així doncs, es pot concloure que a l’EMC, setmanalment es
generen de 126 a 160 banyes de boví, i anualment 7310, de diferents mides segons el sexe
i l’edat de l’animal sacrificat. En el cas del bestiar oví la xifra es considera menyspreable, ja
que en la major part dels casos no presenten banyes suficientment desenvolupades per ser
tallades i constituir un residu. En el cas del bestiar caprí també es considera menyspreable
pels pocs sacrificis que es realitzen d’aquesta espècie.

4.6. Diagnòstic entomològic i parasitològic
4.6.1.

Diagnòstic entomològic

A la regió del Callejón de Huaylas tenen especial incidència dues malalties infeccioses
zoonòtiques: La Bartonellosis (coneguda com a mal de Carrión o Verruga peruana,
causada per la bactèria Bartonella bacilliformis), i la Leishmaniasis (causada per un
protozou del gènere Leishmania). Aquestes dues malalties són transmeses per les femelles
de mosquits del gènere Lutzomyia, d’hàbits alimentaris nocturns. A l’apartat D.1 es poden
veure les dades de les captures sistemàtiques d’aquest insecte que realitza de forma
mensual el HANSMC per tal de monitorejar la seva densitat poblacional a la província de
Carhuaz. A l’apartat D.2 es pot veure la incidència de la Bartonellosis sobre la població
segons dades del HANSMC.
La caracterització d'insectes a l'àrea circumdant a l'EMC s'ha fet a partir d’una recol·lecció
entomològica, i posteriorment, a partir de l’anàlisi dels resultats per part de DIGESA. A
l’apartat D.3 es poden veure els mètodes seguits per a fer la captura, i a l’apartat D.4
l’informe dels resultats.
No s’ha observat presència del vector Lutzomyia en cap captura. S’ha pogut identificar
l’ordre (i en la majoria dels casos, fins i tot la família), però no el gènere dels insectes, ja
que això requereix més claus taxonòmiques i especialistes per família. Tampoc s’ha pogut
quantificar la densitat per la poca quantitat d’espècimens. Però el treball ha pogut
determinar que s’han de prendre mesures correctives per a millorar l’ambient, ja que en
totes les trampes d’insectes s’ha verificat la presència de mosques, essent aquestes vector
mecànic de múltiples malalties bacterianes.
De totes maneres, no haver trobat el vector Lutzomyia no significa que aquest no es trobi
als voltants de l’EMC. De fet, les dades manejades per l’HANSMC (apartat D.1), semblen
indicar que és bastant possible que així sigui. Cal tenir en compte que per limitacions de
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temps i econòmiques no s’ha pogut realitzar una anàlisi prou completa com per descartar la
presència intra i extra murs de l’EMC del vector.

4.6.2.

Diagnòstic parasitològic

Igualment, també s'ha estudiat l'EMC i els seus espais adjacents com a focus potencials de
transmissió parasitològica, no tant a través de la carn (per la vigilància veterinària), sinó a
través dels excrements, del terra i dels gossos.
Degut a l'activitat diària de gossos intra i extramurs de l'EMC per cercar aliment, aquests
podrien constituir un vast medi de propagació parasitològica (més quan la seva presència
en tots els espais domèstics és comuna, així com el contacte directe amb humans,
especialment nens i nenes). Els paràsits del gos d'importància en salut pública són
l'Echinococus granulosus, la Tenia solium i l'Ascariasis, que produeixen, respectivament,
quists hidatídics, cistercosi, i parasitosi. De totes formes, a la província de Carhuaz, el
parasitisme diagnosticat en centres de salut pública correspon a tipologies de transmissió
via terra (humà-humà) en quasi la totalitat dels casos.
A la Taula 4.2, reportada per [11], es poden veure les dades de morbilitat general
parasitològica (Helmintiasi) per grups d’edat i sexe durant l’any 2004.
Sexe Total
T
F
M

52
34
18

0d28d

29d11m

1a

2ª

3a

4a

5-9a

1014a

1519a

2049a

5064a

65a+

-

-

6
3
3

3
2
1

8
5
3

4
2
2

16
11
5

7
3
4

1
1
-

3
3
-

1
1
-

3
3
-

Taula 4.2 Morbilitat general parasitològica per grups d’edat i sexe durant el 2004.

Segons Ludmir Pascual Robles, cap de laboratori de l’HANSMC, el 97% dels casos
diagnosticats corresponen al paràsit Giardia Lamblia (protozou causant de la giardiosi) i el
3% restant correspon als paràsits Enterobius Vermicularis i a l’Ascariasis Lumbricoides (que
provoquen oxiuriasi i ascariosi respectivament), tots ells de transmissió humà-humà
(freqüentment a través del terra). No es troben casos de paràsits de transmissió per fems
bovins, com el Fasciola hepàtica. Cal dir també, que l’Ascariasis Lumbricoides també pot
ser transmès a través dels excrements de gossos, però aquest es considera un vector
secundari.
Aquestes dades sobre els casos de parasitosi semblen indicar que aquest no és un
problema a la zona, pels pocs casos registrats. No obstant, aquests són tan sols els casos
que han presentat complicacions i han hagut de ser tractats a l’hospital. Segons [12], el
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30% dels menors d’edat peruans, presenten algun tipus d’endoparasitosi. De totes formes,
cal esperar millors informes i estudis sobre parasitisme infantil i adult a la província de
Carhuaz que permetin treure millors conclusions.
Per falta de temps i mitjans no s'han pogut realitzar proves de parasitologia en excrements
d'animals sacrificats (boví, oví, caprí i porcí) i dels gossos alimentats dels residus de l'EMC.

4.7. Organització laboral i econòmica
L'EMC és de propietat municipal, però de gestió privada, mitjançant concessió. Actualment
la concessió està a càrrec del doctor Moisés Gutiérrez Robles, que té al seu càrrec a dos
veterinaris que s'encarreguen de les inspeccions pre mortem i post mortem del bestiar, i de
la classificació de la qualitat de la carn. També té al seu càrrec a l'administrador de l'EMC,
que a la vegada realitza la tasca de vigilant durant les hores en què l'EMC resta tancat.
També treballen a l'EMC 3 ramaders de boví que venen el seu producte al mercat de Lima,
cadascun dels quals té el seu matador i ajudant de matador (normalment l'ajudant és la
parella del matador).
En el sector porcí, hi treballen 2 matadors amb les seves respectives ajudants (dones i fills).
Aquests treballadors també s’encarreguen de tasques de repartiment al mercat local.
En el cas del mercat local de boví i oví (amb menys volum de treball), s'ocupen dels
sacrificis els propis matadors de boví.

4.8. Situació legal/política
La situació legal trobada a l’EMC reclama d’una actuació immediata, ja que davant els
continus i flagrants incompliments de la normativa vigent: “Reglamento tecnológico de
carnes” [4], l’organisme oficial SENASA ha obert un expedient sancionador que hauria de
fer efectiva una multa de 1 a 10 unitats impositives tributàries, amb possibilitat de doblar-se
per reincidència en l’incompliment (article 102). Davant la contínua reincidència, l’expedient
preveu la possibilitat de clausura del local.
Els dos incompliments pels quals s’ha obert expedient són:
•

Article 8: D’instal·lacions mínimes de l’escorxador, que obliga que els desguassos
d’aquest tinguin tractament primari de sòlids suspesos, i que l’efluent només pugui
ser evacuat previ tractament segons el “Reglamento de control sanitario para la
apertura y funcionamiento de plantas industriales”.
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Aquest article també obliga a la instal·lació d’un sistema de raileria per transportar la
matèria càrnica per les diferents seccions (zona d’atordiment de l’animal, zona de
dessagnat, zona d’escorxament i esquarterament i sales d’oreig). En aquests
moments es realitzen totes les tasques al mateix lloc i les peces es traslladen a pes
de braços per part dels treballadors.
•

Article 10: Referent a les característiques constructives, que obliga a la utilització de
taules d’acer inoxidable per tasques com la neteja dels menuts en comptes de ferho al terra com en l’actualitat.
Aquest article també obliga que les parets estiguin recobertes d’un material
impermeable per facilitar la neteja amb aigua a pressió.

Val a dir que altres incompliments com les insuficients hores d’estabulació (el mínim és de
12 hores) i la prohibició de l’accés per part de gent aliena no sembla preocupar a les
autoritats sancionadores.
L’impacte que representaria el tancament de l’EMC per al sector ramader de la província de
Carhuaz (sector que inclou des de petits criadors, ramaders i carnissers als treballadors del
propi establiment), i per als propis consumidors, suposaria una important pèrdua al teixit
social i econòmic de la província de Carhuaz.
És important esmentar que la gerència de l’EMC es mostra preocupada per aquesta
possibilitat de sancions i amenaça de tancament, però pels marges de benefici que maneja,
no pot fer front a les obres necessàries. Cal recordar que l’EMC és municipal, i que la
municipalitat provincial té la responsabilitat de fer-hi front de forma compartida amb la
concessionària. Per tal d’aconseguir-ho la gerència va fer entrega (2005) a les autoritats
municipals d’un document on demanava millores a pagar conjuntament per complir la llei i
millorar les condicions higienicosanitàries dels productes càrnics i laborals dels treballadors.
Aquest document es pot veure a l’annex E.
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5. Identificació de les problemàtiques generades
per l’EMC
A partir de les diferents consultes, investigacions i mostratges per al coneixement de les
realitats laborals, econòmiques, socials i ambientals de l'EMC (descrits al capítol anterior de
diagnòstic), s'han pogut detectar els principals inconvenients i conflictes que la seva
deficient gestió actual comporta, ja sigui portes endins, com portes enfora, ja sigui a la
localitat de Carhuaz com al llarg de la regió. Tot i l’òbvia interrelació, s’han separat les
problemàtiques percebudes en: Context regional (Callejón de Huaylas/Ancash), context
urbà (Carhuaz), i context laboral (EMC). Cal mencionar que s'ha refusat fer una separació
de problemàtiques en aspectes mediambientals, socioeconòmics, sociosanitaris i
jurídicopolítics per a intentar accentuar els vincles integrals de totes elles, amb mires a una
percepció ecològica global.

5.1. Context regional (Callejón de Huaylas/Ancash)
La contaminació del Riu Santa, a partir dels abocaments residuals de l'EMC (veure
desembocadura de l’efluent de l’EMC a la Figura 5.1) comporta en un ordre directe:
•

La contaminació de les terres de cultiu aigües avall, a través de les canalitzacions
de reg. Decreixement progressiu de la seva productivitat. Pèrdua social de guanys
directes o monetaris.

•

La insalubritat i focus potencials d'infecció, amb incidència en la població que habita
als seus marges. La presència d'un grau molt alt de coliformes termotolerants al
llarg del Callejón de Huaylas no és un fet menyspreable. Igualment, tampoc ho és el
gravíssim percentatge de parasitisme en la població infantil del departament.

•

L'augment de la complexitat tècnica i encariment del tractament d'aigües per a boca
i per a reg.

•

El desaprofitament del component lúdicoturístic del riu i la seva riba. Només
destacar, per exemple, l'estat d'inactivitat del port fluvial d'oci implementat a la llera
del riu Santa, al seu pas per Carhuaz, a l'espera de millors condicions ambientals de
les seves aigües.

•

La pèrdua de biodiversitat de la conca del Santa i, en particular, del Callejón de
Huaylas, que alberga espais d'alt interès ecològic (tal com queda exemplificat amb
la declaració per part de la UNESCO del Parc Nacional Huascarán com a espai
natural d'interès per a la humanitat).
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Com ja s'ha mencionat més amunt, la contaminació ambiental no només està engendrada
per l'EMC.

Figura 5.1 Desembocadura de l’efluent de l’EMC.

5.2. Context urbà (Carhuaz)
Tant la sèquia de l’EMC com alguns dels seus espais contigus (sobretot, l’àrea pròxima a la
sèquia) són un focus d’immundícia majúscula (com es pot veure a la Figura 5.2), que
ocasiona:
•

Contaminació dels sòls de les terres de cultiu adjacents a la sèquia que condueix
els abocaments cap al riu, fins al punt de provocar, en ocasions, la impossibilitat de
cultiu d’algunes d’elles.

•

Pèrdua dels cultius pròxims a l’EMC produït per gossos, que freqüenten la seva
sortida d’aigües residuals per cercar aliment. A la Figura 5.2 es poden veure les
restes de pells escampades pels gossos a la parcel·la del costat de l’EMC, i a la
Figura 5.3 es pot veure un gos cercant aliment al canal de reg en un moment de
forta activitat de l’EMC.

•

L’habituació d’aquests mamífers a la carn fresca ocasiona, en dies de menor
activitat a l’EMC, atacs constants d’aquests gossos, a gallines i ovelles de les veïnes
i veïns, amb la consegüent erosió per a l’economia domèstica que representa la
pèrdua d’animals per a l’autoconsum.

•

Proliferació de rosegadors i insectes als voltants de l’EMC, que juntament als
gossos (i les restes de cuir i pelleringues que transporten), constitueixen vectors
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potencials de malalties infeccioses. Aquest factor està començant a cobrar més
importància donat que s’ha començat a detectar focus de malalties que fins ara no
eren presents al Callejón de Huaylas degut a l’escalfament global.
•

Emissió de fums i olors altament tòxics i desagradables (contaminació olfactiva),
amb conseqüències en l’empitjorament de la qualitat de vida del veïnat. Instal·lació
deficient del forn de cremació, sense conducció dels gasos en alçària.

Figura 5.2 Restes de pells escampades per gossos.

Figura 5.3 Gos cercant menjar al canal de reg.
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5.3. Context laboral (EMC)
Els problemes in-situ de l’EMC, molts dels quals mantenen estreta relació amb els dels dos
anteriors contextos (principalment, com a causes), són:
•

Estructura orgànica ineficaç. Segregació de treballadors entre els dependents dels
tres ramaders (matadors de boví i ajudants) i la resta, que depenen del centre
concessionari i gestor de l’EMC. La falta de coordinació entre tots els treballadors
dificulta (i quasi impossibilita) la implantació de sistemes integrals de rails i, en gran
mesura, l’optimització d’espais, temps i recursos materials, així com la separació de
residus i subproductes.

•

Condicions higiènico-sanitàries deficients dels treballadors i treballadores, per falta
de metodologies laborals, materials i instal·lacions adequades. Inexistència de
sistema de rails.

•

Metodologies de producció i neteja ineficients en el reaprofitament de subproductes
càrnics (avui, residus). Abocament de sang, rumen, contingut intestinal,
pelleringues, unglots i pèls al canal de desguàs.

•

Entrades sense control de seguretat ni higiene al recinte de l’EMC i a les seves
platges de sacrifici i oreig corresponents. Presència contínua de persones alienes al
funcionament de l’EMC i d’animals no desitjables en aquests espais (gossos).

•

Sistema d’aixetes inadequat (tancament lent i pèrdues) i mal ús de l’aigua en els
processos de producció, que produeixen una dilapidació innecessària d’aquest
recurs, i en dificulten el tractament. Banys amb circulació contínua d’aigua. A la
vegada, falta de cabal d’aigua en hores de màxima activitat, que dificulten i fan més
lents els treballs de matança i neteja de vísceres, i que empitjoren les condicions
higiènico-sanitàries de les carns.

•

Unió de la sèquia de reg al canal de desguàs de les aigües residuals de l’EMC.
Contaminació de major volum d’aigua que comporta major dificultat, espais i
pressupostos per a tractar-la. Impossibilitat de definir rangs de cabals de l’efluent de
l’EMC, degut a l’estacionalitat del règim de pluges.

•

Tendència a l’augment sostingut de la producció de l’EMC, podent arribar els seus
espais a la saturació en un termini de 6 anys. Una futura reubicació de l’EMC
suposaria la revisió del conjunt del projecte de gestió. Respecte a aquesta qüestió,
caldria esperar una resolució per part de l’ajuntament i el concessionari de l’EMC.

A tots aquests aspectes, cal sumar-hi la pressió a les entitats responsables de la gestió de
l’EMC per part de les institucions governamentals (SENASA) per al compliment de la

Pla integral de gestió dels residus de l’Escorxador Municipal de Carhuaz (Perú)

Pàg. 39

legislació vigent [4]. En major mesura, aquesta pressió de l’administració central va
orientada cap al millorament de la qualitat sanitària i alimentària del producte final, a través
del manejament i emmagatzematge adequats de les carns. Tot això, amb el perill que
l’EMC sigui multat o, fins i tot clausurat, amb les conseqüents repercussions econòmiques i
socials a nivell laboral, domèstic, municipal i provincial.
En definitiva, totes aquestes problemàtiques descrites ocasionen (prioritzant una
perspectiva antropocèntrica) l’empitjorament de les condicions de vida de les treballadores i
treballadors de l’EMC, del seu veïnat, dels habitants de Carhuaz i del Callejón de Huaylas,
així com de les persones consumidores de carn procedent d’aquest centre de producció
càrnica amb distribució fins a la ciutat de Lima.
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6. Avaluació de propostes de gestió
De la situació exposada i les seves múltiples problemàtiques es deriva la necessitat
d’elaborar un pla de gestió dels residus, amb la finalitat de possibilitar el manejament net i
sostenible de l’activitat de sacrifici de bestiar portada a terme a l’EMC.
Com s’ha vist al capítol 4, els múltiples residus generats a les platges de treball són abocats
sistemàticament al desguàs (excepte les banyes i els fems d’estabulació), conferint a les
aigües residuals uns nivells de DBO extremadament alts que dificulten i encareixen
enormement qualsevol tipus de tractament de les mateixes. Si es té en compte que aquests
són majoritàriament sòlids i no representen una dificultat excessiva en la seva separació,
s’evidencia la necessitat de realitzar-ne una segregació al mateix moment en què són
generats.

6.1. Segregació i gestió dels residus
Amb la segregació dels residus, es resoldrà en gran mesura les problemàtiques
mediambientals, socials i higiènico-sanitàries anteriorment exposades. Segons [20], es pot
recuperar aproximadament un 90% de la sang del bestiar durant el seu sacrifici. Si es
considera que de la resta de residus també se’n pot recuperar un 90% (tot i que la sang és
el residu que presenta més complicacions), llavors es pot afirmar que amb la segregació
dels residus s’aconseguirà rebaixar la DBO en un 90%.
A més, amb la segregació dels residus es plantegen diferents possibilitats per al seu
reaprofitament i revalorització. A continuació es detallen els diferents residus-subproductes
a considerar i tractar.

6.1.1.

Sang

El tractament de depuració d’aigües contaminades amb grans quantitats d’aquest fluid, de
composició rica en proteïnes, és dificultós tècnicament a més de costós econòmicament. El
millor tractament de depuració és, com s’ha dit, la seva separació.
La sang és un fluid constituït per un 80-85% d’aigua [13], amb gran facilitat per a
malmetre’s, i per tant, la seva gestió i reaprofitament passa per processos de coagulació i/o
assecat.
A l’annex G es pot trobar informació de forma detallada sobre les característiques de la
sang i els seus usos.
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A continuació s’enumeren breument els principals tractaments i usos que es poden donar a
la sang:
•

Farina de sang: Pel seu alt contingut proteic, la sang es pot convertir en farina de
sang (a través d’un procés de cocció, premsat, assecat i molturat), que pot ser
utilitzada com a complement alimentari per a animals carnívors i omnívors, o
barrejada amb altres subproductes i residus vegetals per a la formació d’aliments
animals balancejats.

•

Carbó de sang: Barrejada amb activadors i sotmesa a una cocció controlada, la
sang es pot convertir en carbó de sang, que és utilitzat per la indústria com a
absorbent de gasos i com a decolorant industrial.

•

Fraccionament: Per mitjà d’un procés de centrifugació (amb posterior assecat), es
poden separar de la sang el plasma i el sediment cel·lular. Per les seves propietats,
el primer és utilitzat en diversos processos de la indústria tèxtil, alimentària,
fotogràfica, farmacèutica, etc., i el segon en la indústria alimentària com a
enriquiment proteic i en altres usos.

A la Taula 6.1 es poden veure els principals avantatges i inconvenients d’aquests 3
processos de gestió i aprofitament.
Avantatges
• Implementació molt
econòmica.
Farina de sang

Inconvenients
• Escàs valor afegit.

• Requeriment de baix nivell de
formació laboral.
• Requeriment de condicions
d’higiene baixes.

Carbó de sang

Fraccionament
de la sang

• Valor afegit mig.

• Implementació més costosa.

• Requeriment de nivell de
formació laboral mig.

• Requeriment de condicions
d’higiene més elevades.

• Valor afegit alt.

• Implementació molt costosa
• Requeriment de nivell de
formació laboral alt.
• Condicions d’higiene molt
elevades.

Taula 6.1 Avantatges i inconvenients en processos d’aprofitament de la sang (elaboració pròpia).

Com es pot veure a la Taula 6.1, el fraccionament de la sang és la opció més desitjable per
l’alt valor afegit dels productes resultants, però els requeriments higiènics necessaris no són
possibles d’aconseguir a l’EMC. A més, el baix volum de sang produït (de 1493 a 1953
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litres setmanals, com es pot veure al subapartat 4.2.2), fa inviable econòmicament la
costosa implementació així com la contractació dels treballadors amb el nivell de formació
requerit.
El carbó de sang també té un valor afegit considerable, i els mateixos treballadors de l’EMC
ho podrien gestionar després de rebre una petita formació, però tampoc es compleixen els
requeriments higiènics, i el poc volum de producció també fa inviable el cost de la seva
implementació. En tot cas es podria estudiar la viabilitat econòmica per una possible
implantació en el futur, però fora de l’àmbit d’aquest projecte, ja que s’escapa dels objectius
del mateix.
Així doncs, l’únic procés viable per a les condicions de l’EMC és el d’obtenció de farina de
sang, tot i ser un producte d’inferior valor econòmic.

6.1.2.

Matèria fecal i orina d’estabulació

És la part de la ingesta animal ja digerida però encara no excretada, acumulada al llarg dels
intestins del bestiar sacrificat (i de l’estómac en el cas del porcí), i les excretes d’aquests
durant el seu període d’estabulació, en cas d’existir (fems i orina).
A la Taula 6.2 es pot veure la composició mitjana dels fems del bestiar boví, oví i porcí (els
9 primers paràmetres corresponen al percentatge dels mateixos respecte el total de matèria
seca): [14] [15]
Boví

Oví

Porcí

Matèria orgànica (%)

48,9

42,8

45,3

Proteïnes (%)

7,1

15,6

13,3

Fibra bruta (%)

28,0

28,6

4,3

Cendra (%)

20,9

12,3

19,7

Nitrogen total (%)

1,27

1,55

1,36

Fòsfor assimilable (P2O5, %)

0,81

2,92

1,98

Potassi (K2O, %)

0,84

0,74

0,66

Calci (CaO, %)

2,03

3,20

2,72

Magnesi (MgO, %)

0,51

0,57

0,65

pH

7,6

8,2

7,3

Relació C/N

18/1

20-30/1

20/1

Taula 6.2 Composició mitjana dels fems de bestiar boví, oví i porcí.
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Tal i com es pot veure detalladament a l’apartat F.3, els excrements poden ser degradats i
estabilitzats:
•

Aeròbicament, mitjançant el procés de compostatge o de vermicompostatge,
obtenint en el primer cas el compost, un condicionador de sòls (o esmena orgànica),
i en el segon, el vermicompost, un fertilitzant orgànic, biorregulador i corrector del
sòl.

•

Anaeròbicament, per mitjà d’un digestor anaeròbic, produint un fertilitzant líquid
(biol) i biogàs.

Com s’explica a l’apartat F.1, el procés de descomposició anaeròbica presenta les següents
característiques respecte l’aeròbica:
•

Requereix un major control del procés, ja que la seva biologia és més complexa
(amb un procés que consta de diferents etapes que s’han de donar de forma
successiva perquè el mateix es desenvolupi amb èxit).

•

La inversió inicial també és alta, ja que és un procés que es porta a terme en
condicions d’estanquitat i cal construir un reactor (o compartiment) estanc al gas.

•

Requereix menor aportació energètica i major temps de reacció, amb una
diferència energètica entre substrat inicial i el producte final baixa. Aquest punt és
de vital importància, ja que el biogàs obtingut com a producte final pot ser utilitzat
com a font d’energia de forma directa.

Les condicions meteorològiques, amb una temperatura força constant al llarg de l’any,
permeten la implantació d’aquesta tecnologia sense l’ús de calefacció (fet provat per
l’existència d’un digestor de cúpula flotant al “Centro experimental de Tingua”, pertanyent a
la UNASAM, a pocs quilòmetres de Carhuaz).
A més, l’EMC consumeix gran quantitat de llenya per al funcionament de les cuines on es
netegen els menuts i les potes del bestiar sacrificat. Aquest consum, a més de resultar
costós a nivell econòmic, és nociu per a la salut dels propis treballadors de l’EMC, per falta
de les corresponents campanes d’extracció.
També cal fer esment, que la implementació d’un digestor anaeròbic és un vell anhel de la
gerència de l’EMC, punt que sempre és important alhora d’implementar un sistema amb
èxit.
Sembla doncs clar que, tot i la inversió inicial necessària i la major dificultat d’explotació, la
millor opció per al tractament dels fems és la instal·lació d’un digestor anaeròbic, sempre i
quan la quantitat de gas generada suposi un estalvi significatiu en la despesa energètica de
l’EMC.
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Estimació de biogàs generat diàriament
Com es pot veure al subapartat 4.4.2, a l’EMC es generen de 962 a 1258 kg setmanals de
fems procedents dels intestins del bestiar sacrificat i, com es pot veure a l’apartat 4.5, es
generen de 215 a 277 kg de fems i de 188 a 243 litres d’orina procedents de l’estabulació.
Això suposa un total de 1177-1535 kg setmanals de fems i una mitjana diària de 168-219
kg. Si s’agafa la mitjana d’aquest rang, es pot considerar que es generen uns 194 kg de
fems diaris.
Segons [10], una quantitat de 30 kg/dia de fems de boví amb un temps de retenció (TR) de
80 dies i amb una temperatura de digestió de 22-27ºC, generen aproximadament 1 m3/dia
de gas, i el contingut energètic d’aquest és de 6 kWh/m3. Segons aquestes dades,
s’obtenen els següents valors del volum estimat de gas generat diàriament, i de l’energia
que aquest conté. Es poden veure els càlculs detallats a l’annex J:
•

3
Volum de gas generat: 6,46 m /dia.

•

Energia generada: 38,76 kWh/dia.

Aquesta quantitat de gas generat permetria un funcionament de dos fogons de 2 kW
cadascun durant quasi 10 hores, amb la qual cosa l’EMC es convertiria en autosuficient en
el combustible per a les cuines. Així doncs, es ratifica que la implementació d’un digestor
anaeròbic és la millor opció per al tractament dels fems.
Cal dir, però, que donat que la temperatura mitjana a Carhuaz és menor a 22ºC, la
producció serà menor a aquesta estimació, si bé és cert que la barreja d’excrements té una
porció de purins (fems de porcí), que tenen una capacitat de generació de gas superior als
de boví (que estan més digerits), i per tant augmenten la generació diària de biogàs.
Tipus de tecnologies de digestió anaeròbica
Per la major complexitat i increment del preu en el disseny, implementació i explotació, es
descarta l’ús de calefacció i/o pales de barrejat, així com dissenys de 2a o 3a generació.
Com es pot veure de forma detallada al subapartat F.3.1, els digestors de disseny simple
poden ser de cúpula fixa (tipus xinès), de cúpula flotant (tipus indi) o tubulars. A la Taula 6.3
es poden veure de forma comparada les principals característiques de cada tecnologia.

Pàg. 46

Memòria

Cúpula flotant de
pel·lícula aquosa

Cúpula fixa

Tubular

Principi de disseny

Alimentació
contínua

Alimentació contínua

Alimentació
contínua

Alimentació
contínua,
flux pistó

Components
principals:
reactor/gasòmetre

Semisoterrat,
reactor d’obra,
gasòmetre en
tambor flotant
metàl·lic

Semisoterrat, reactor
d’obra, gasòmetre en
tambor flotant
metàl·lic, en pel·lícula
aquosa separada

Soterrat,
reactor i
gasòmetre
integrats,
d’obra

Semisoterra
t, reactor i
gasòmetre
integrats, de
plàstic

Fems bestiar,
amb o sense
residus vegetals

Fems bestiar, amb o
sense residus
vegetals

Fems bestiar
més residus
vegetals

Fems
bestiar

Vida útil prevista

8-12 anys

10-15 anys

12-20 anys

2-5 anys

Volum del digestor

6-100 m

Cúpula flotant

Substrats més
adequats

3

6-100 m

3

6-200 m

3

4-100 m

3

Molt fiable, fàcil
construcció i
operació, pressió
uniforme de gas, vida
útil llarga

Cost de
construcció
baix, vida útil
llarga, bon
aïllament

Cost de
construcció
molt baix,
fàcil
operació

Inconvenients

La cúpula
metàl·lica pot
oxidar-se

Cost elevat

Aïllament de la
part superior
(gasòmetre),
fluctuació de la
pressió del gas

Vida útil
curta (2-5
anys),
material
plàstic

Operació i
manteniment

Simple i senzill,
necessitat de
pintar
regularment la
cúpula de gas

Simple i senzill,
necessitat de pintar
regularment la
cúpula de gas

Fàcil després
d’una
cuidadosa
familiarització
amb la planta

Fàcil, control
regular dels
pesos de
pressió del
gas

Producció diària de
gas (per a fems de
boví)

0,3-0,6
3
3
m gas/m digest.

0,3-0,6
3
3
m gas/m digestor

0,2-0,5
3
m gas/m diges
t.

0,3-0,8
3
m gas/m di
gest.

La cúpula
metàl·lica, el
reactor

La cúpula metàl·lica,
el reactor

La combinació
de reactor i
gasòmetre,
l’excavació

La lona de
plàstic

Fàcil construcció
i operació,
pressió uniforme
de gas

Avantatges

Elements més
costosos

3

Taula 6.3 Comparativa entre tecnologies de digestor.s.[1]
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Com es pot veure a la Taula 6.3 el digestor tubular té una vida útil molt baixa (2 a 5 anys), i
per tant es descarta la seva utilització. En canvi el de cúpula fixa té una vida útil molt alta
(12 a 20 anys) i un cost de construcció relativament baix, però la fluctuació de la pressió del
gas al seu interior complica enormement la seva operació. Donat que el motiu principal
d’implementar un digestor a l’EMC és l’utilització del biogàs a les cuines, el de cúpula fixa
no és idoni. La facilitat d’operació que comporta la pressió de gas uniforme fa els models de
cúpula flotant els més indicats per a l’EMC, tot i ser més cars i tenir una vida útil més curta
que els de cúpula fixa.
Per tal d’incrementar la vida útil de la cúpula flotant (fins als 15 anys amb un manteniment
adequat), és important que aquesta reposi sobre una pel·lícula aquosa separada.
Per la seva senzillesa de construcció es proposa un model de forma cilíndrica vertical.

6.1.3.

Contingut ruminal

Es tracta de la ingesta dels animals remugants, pastures esmicolades i encara no
digerides, i constitueix aproximadament un 6,06% del pes viu de l’animal [8]. Té la
consistència pastosa, amb un color entre groc verdós i marró, i un olor característic molt
intens. Posseeix gran quantitat de flora i fauna microbiana i productes propis de la
fermentació ruminal. El contingut mitjà de matèria seca és del 13 al 30% en pes, depenent
de si s’utilitza la totalitat del líquid o el drenat del mateix [16]. D’aquesta matèria seca, la
fibra, en constitueix un valor del 21 al 34%; la proteïna, del 10 al 15%; i l’extracte lliure de
nitrogen, del 37 al 43% [16]. A l’annex H es poden veure de forma detallada les seves
característiques principals i els seus usos en l’alimentació animal.
Tal i com es pot veure detalladament a l’apartat F.3, el contingut ruminal també pot ser
degradat:
•

Aeròbicament, mitjançant el procés de compostatge o de vermicompostatge,
obtenint en el primer cas el compost, un condicionador de sòls (o esmena orgànica);
i, en el segon, el vermicompost, un fertilitzant orgànic, biorregulador i corrector del
sòl.

•

Anaeròbicament, per mitjà d’un digestor anaeròbic, produint un fertilitzant líquid
(biol) i biogàs.

El contingut ruminal també pot ser utilitzat com a font alimentària per a animals de granja, ja
que a més de conservar el valor nutritiu de l’aliment abans de ser ingerit pel remugant,
aporta vitamines B, procedents de la flora bacteriana del rumen d’aquest. El contingut
ruminal com a aliment, pot utilitzar-se:
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•

Fresc, o parcialment assecat, per a un consum directe.

•

Assecat i barrejat amb fonts alimentàries d’altres procedències (com residus
orgànics de l’indústria alimentària), per a la producció d’aliments balancejats.

•

Ensilat, que es tracta d’un procés de preservació de l’aliment que s’aconsegueix per
mitjà d’una fermentació làctica espontània sota condicions anaeròbiques.

Com és lògic, l’ús alimentari del contingut ruminal és preferible, ja que és un ús molt més
directe, que implica menys transformacions, i que conserva més energia. Té per tant un
valor afegit superior.
A continuació es resumeixen els avantatges i inconvenients dels principals usos alimentaris
del contingut ruminal a la Taula 6.4 (desenvolupats a l’apartat H.4):
Avantatges

Fresc o parcialment
assecat

Inconvenients

• Implementació sense
despeses.

• Dificultat d’ingesta voluntària
els primers 10-15 dies.

• Baix cost d’explotació.

• Mala conservació.
• Baix valor afegit.

Producció d’aliments
balancejats

• Alt valor afegit

• Implementació costosa.

• Bona conservació

• Cost d’explotació alt.
• Requeriment de nivell de
formació laboral mig.

• Implementació moderadament
econòmica.
Ensilatge

• Requeriment de nivell de
formació laboral mig.

• Valor afegit mig.
• Bona conservació.
• Cost d’explotació moderat.

Taula 6.4 Avantatges i inconvenients dels usos alimentaris del contingut ruminal (elaboració pròpia).

Com es veu a la Taula 6.4, l’implementació d’una explotació del contingut fresc per al
consum directe per part d’animals de granja té unes despeses d’implementació nul·les i un
cost d’explotació molt baix (incloent el cost en temps). Aquests avantatges, però, perden
importància davant la ràpida pèrdua de les propietats nutritives que experimenta, les quals
fan que perdi valor econòmic i que sigui difícil trobar-li sortida al mercat, a més de dificultar
la logística de la seva distribució i aplicació. També influeix de forma important en el baix
valor econòmic i en la dificultat de venda, la falta d’ingesta voluntària per part del bestiar fins
que aquest s’hi acostuma. Per tant, aquesta opció queda descartada. Cal dir que, amb un
assecat parcial de 3-4 hores a l’ombra, millora una mica la seva conservació, però aquesta
segueix sent escassa i insuficient per no descartar aquest ús.
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La producció d’aliments balancejats té un bon valor econòmic i una bona conservació, però
la implementació és costosa per la necessitat d’adquirir un forn d’assecat, i altres màquines
com trituradores o empaquetadores; i, quant a la producció, la despesa en temps, en espai
i en l’adquisició de matèries primeres és considerable. En principi queda descartada, però
en un futur, seria interessant aprofundir sobre la viabilitat econòmica de la producció
d’aliments balancejats a partir dels diferents residus generats a l’EMC, però aquest treball
queda fora dels objectius d’aquest projecte i no es desenvoluparà.
L’ensilatge del contingut ruminal té un valor econòmic considerablement més baix que el
seu ús en la producció d’aliments balancejats, i té uns costos d’explotació una mica més
elevats que l’ús fresc, però no presenta cap desavantatge important. Només requereix fer
una petita formació laboral i una petita inversió inicial, i per tant és la millor opció en aquest
cas..
Seria interessant fer un estudi sobre la possibilitat d’afegir algun sucre (com la melassa) o
algun altre tipus d’additiu, per tal de millorar el patró de fermentació làctica i el valor nutritiu
del producte final. Igualment, seria interessant estudiar la possibilitat d’afegir algun altre
residu de l’EMC, que pogués incrementar el valor i el volum de producte produït, però això
s’escapa dels objectius d’aquest projecte i no es desenvoluparà.
Cal dir, però, que si sorgissin problemes logístics amb la implementació de l’ensilatge del
rumen o amb la seva distribució, hi hauria la possibilitat d’utilitzar-lo per a produir compost a
la planta de Pampamarca Chico, o per a l’alimentació del digestor anaeròbic (obtenint
biogàs).

6.1.4.

Banyes, unglots i pèls

Les banyes, són les projeccions òssies que neixen de l’os frontal dels remugants.
Aquestes, estan compostes d’una cobertura de queratina i altres proteïnes que envolta un
nucli d'os viu, i creixen durant tota la vida de l’animal.
Els unglots, són les ungles molt desenvolupades que envolten tot el dit de l’animal, formats
també per queratina.
Quant als pèls, es fa referència sobretot als del porcí, ja que en el boví s’aprofita tot el cuir
(amb el seu pèl) a excepció de les potes, les quals es pelen i suposen també una generació
de residu a gestionar. De la resta de bestiar sacrificat s’aprofita tot el seu cuir i la seva llana.
Al igual que les banyes i els unglots, els pèls estan formats per queratina.
La queratina és una proteïna amb estructura fibrosa molt rica en sofre, insoluble a l’aigua, i
de gran duresa i flexibilitat.
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El teixit ossi té la següent composició mitjana: 25% d’aigua, 45% de minerals com fosfat i
carbonat de calci (Ca3(PO4)2 i CaCO3), i 30% de matèria orgànica, principalment colagen i
altres proteïnes. Quant al pes, els components inorgànics arriben aproximadament al 65%
del pes ossi, per un 35% de l’orgànic. [17]
Les banyes del bestiar remugant sacrificat són l’únic residu que actualment és segregat
durant el procés de la matança, tot i que no se li dóna cap ús i acaba a l’abocador controlat,
juntament amb la fracció inorgànica dels RSU de Carhuaz.
Algunes de les possibilitats de recuperació de banyes, unglots i pèls són:
•

Adob natural: La farina de banya, unglot i pèls és summament apta com a adob
natural, ja que es manté activa durant molt de temps. Pot ser utilitzat a la fabricació
d’adobs compostos i per a la seva aplicació directa al sòl com a suplement. La
queratina aporta nitrogen, i la part òssia de la banya, sobretot fòsfor.

•

Utilització semi industrial: Per a les banyes de boví, existeixen experiències de
fabricació de botons, pintes, mànecs de ganivets i altres útils.

•

Artesania: Considerant la bellesa d’algunes banyes, aquestes serien aptes per al
seu maneig en processos de fabricació artesanal.

L’aplicació directa al sòl com a suplement en nitrogen i fòsfor sembla la millor opció, ja que
només caldria procedir a la neteja, triturat i empaquetat de les banyes i els unglots. Si no es
trobés mercat per aquest producte, la farina podria ser utilitzada per la planta de tractament
de Pampamarca Chico (on es tracten els RSU de Carhuaz), per tal de millorar les
característiques del vermicompost que es produeix allà.
En el cas dels pèls, per la poca quantitat generada, són de difícil separació/gestió, sense
provocar un entorpiment del treball. Aquests poden barrejar-se amb les pelleringues (si no
es poguessin segregar), o poden ser traslladats a la planta de compostatge (en cas que si
es poguessin segregar), sense necessitat de realitzar-hi cap procés de neteja o triturat.
També és interessant la possibilitat d’aprofitament de les banyes de major bellesa per part
de l’associació de dones emprenedores, per a la realització de treballs artesania, per la qual
cosa seria convenient la realització d’algun taller formatiu.

6.1.5.

Pelleringues

S’inclouen en aquest grup tots aquells trossos de carn, greix, cuir, cartílag, etc. no
aprofitables per a la seva comercialització o consum humà.
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En estar formades per teixits animals (sobretot proteïnes), les pelleringues poden
reaprofitar-se perfectament com a aliment per a animals carnívors i omnívors (porcs, aus de
corral, gossos, etc.).
Com s’ha dit al subapartat 4.4.2, les pelleringues són de difícil quantificació, però, en tot
cas, la quantitat generada és molt petita com per fer factible la seva comercialització com a
aliment, i la opció més factible és que s’encarreguin de la seva gestió els propis treballadors
de l’EMC, per exemple, per a alimentar els seus propis animals.
En cas de no ser viable la gestió de les pelleringues per part dels treballadors, aquestes,
poden ser gestionades a la planta de Pampamarca Chico juntament amb la resta de RSU
del municipi.

6.2. Tractament de les aigües
Una vegada segregats i gestionats adequadament els residus-subproductes, tal i com s’ha
exposat, l’efluent líquid resultant a tractar tindrà una càrrega orgànica molt inferior a la que
presenta en l’actualitat, situació a partir de la qual es podrà dissenyar un sistema de
tractament de les aigües.
Per les característiques de l’EMC (laborals, econòmiques, zona rural, etc.), el tractament de
les aigües ha de complir les següents característiques per tal de poder ser implantat i poder
realitzar la seva funció al llarg del temps:
•

Construcció econòmica.

•

Manteniment senzill i econòmic.

•

No tenir consum elèctric.

•

Estar construït per materials propis de la zona, de fàcil substitució i reparació.

•

Ser resistent a canvis de cabal o de càrrega.

En definitiva, cal que sigui un sistema passiu, que funcioni sense necessitat d’un control
constant per part d’operaris, o que s’acosti al màxim a aquest tipus de funcionament ideal.
Abans de dissenyar i implementar un sistema de tractament de les aigües amb un
dimensionat correcte, però, encara hi ha dos temes que impedeixen que aquest es pugui
realitzar correctament i que cal resoldre, l’ús irracional de l’aigua i el desguàs unit a la
sèquia:
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Ús irracional de l’aigua
Durant el diagnòstic efectuat, els treballadors de l’EMC han manifestat la seva preocupació
entorn a problemes d’abastament d’aigua potable al llarg de les jornades amb major volum
de treball. És important incidir sobre certes pràctiques on sigui factible reduir o evitar l’ús de
l’aigua potable, amb la finalitat de:
•

Estalviar-la per a poder disposar d’ella durant les tasques importants de matança de
l’animal, el seu esquarterat i neteja del producte final.

•

En última instància, estalviar aigua potable al poble de Carhuaz.

•

Gestionar una quantitat d’aigües residuals (a tractar) raonable, que faci viable el
sistema de tractament.

Com s’ha vist al subapartat 4.4.1, en total s’aboquen uns 265.000 litres setmanals. Segons
[19], la despesa mitjana d’aigua als escorxadors és de 400-800 litres per a cada cap de
boví sacrificat, 100-250 litres en el cas de l’oví i 300-500 en el del porcí. Segons la mitjana
d’aquestes dades (600, 175 i 400 respectivament), i per un nombre de sacrificis mig
(segons la mitjana de les dades de sacrificis setmanals mínims/màxims del subapartat
4.3.1, 72 sacrificis de boví, 41 d’oví i 46 de porcí), a continuació es pot veure el càlcul del
consum òptim d’aigua setmanal:

 l 
 l 
 l 
Vmax [l ] = 72[caps] ⋅ 600 
+ 41[caps ] ⋅ 175
+ 46[caps ] ⋅ 400 


 = 68775
 cap 
 cap 
 cap 
Com es pot veure, la despesa d’aigua és de pràcticament 4 vegades la que seria d’esperar
si se’n fes un ús racional, o dit d’una altra manera, es malbaraten tres quartes parts de
l’aigua que s’utilitza.
Així doncs queda clara la necessitat d’implementar un pla d’estalvi de l’aigua.
Desguàs unit a la sèquia
Com s’ha vist al subapartat 4.1.5, els desguassos de l’EMC estan units a una sèquia
canalitzada i soterrada que creua el mateix (com es pot veure al plànol A.3 de l’annex A).
Aquest punt fa que el cabal d’aigua a tractar s’incrementi considerablement, i que sigui molt
variable, ja que aquest depèn del de la sèquia (i per tant del règim de pluges). Això
impossibilita cap tipus de tractament, que quedaria totalment saturat quan la sèquia portés
un cabal considerable.
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Com s’ha pogut veure, és absolutament imprescindible separar la sèquia dels desguassos
abans de plantejar cap tipus de tractament.

6.2.1.

Pretractament

Com es pot veure al subapartat F.2.2, els pretractaments són els sistemes inicials, que
preparen les aigües per a la depuració. Normalment eliminen elements impropis de les
aigües que dificultarien les següents fases de depuració de les mateixes. Els tipus de
pretractaments més utilitzats són:
•

Les cribes, o separadors de sòlids grollers.

•

Els desarenadors.

•

Els separadors de greixos.

Una criba o desbast és totalment necessària, ja que s’ha d’evitar que les nombroses restes
de pelleringues i menuts passin a les fases següents del tractament. Un cop estigui
implementat el pla de gestió, aquestes hauran de ser separades al mateix moment de ser
generades i no haurien d’anar a parar al desguàs, però la criba resultarà necessària per si
excepcionalment ho fan. Aquesta consistirà en una cambra amb tres reixes inclinades
consecutives de major a menor dimensió de pas.
Per la naturalesa del treball a l’EMC (només s’afegeix a l’aigua càrrega orgànica), i per la
naturalesa de l’aigua consumida (xarxa pública d’aigua potable, de la qual es pot veure una
anàlisi a l’annex C), no cal la implementació d’un desarenador, ja que la quantitat d’arenes
que poden portar les seves aigües residuals és menyspreable.
El separador de greixos sí que serà necessari, ja que bona part dels residus generats
durant el procés de la matança (les restes dels quals poden anar a parar al desguàs) estan
constituïts per lípids. Aquests seran separats utilitzant la seva propietat de flotar a l’aigua,
mitjançant una cambra (a continuació de les cribes) en la que l’aigua circuli a poca velocitat,
amb un topall a la part superior que retingui tota la matèria flotant.
En cas que el tractament primari estigui format per una fossa sèptica, un tanc Imhoff, o un
tanc Baffled, no caldrà implementar el separador de greixos, ja que aquests també realitzen
aquesta funció.

6.2.2.

Tractament primari

Com es pot veure al subapartat F.2.4, el tractament primari és un primer tractament en el
que es busca l’eliminació de part dels sòlids suspesos a la corrent d’aigües residuals i la
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retenció de la part de matèria orgànica sedimentable de l’aigua. Els tipus de tractaments
primaris més utilitzats són:
•

Els digestors anaeròbics: Són sistemes que realitzen les mateixes funcions que els
tancs Baffled, a més de retenir el biogàs produït durant el seu procés de
funcionament.

•

Les fosses sèptiques: Són sistemes de tractament que tenen per objectiu retenir i
descompondre mitjançant processos anaeròbics la matèria orgànica sedimentable i
els greixos que es trobin a les seves aigües d’entrada.

•

Els tancs Imhoff: Són sistemes que realitzen la mateixa funció que les fosses
sèptiques, però el seu disseny els fa més efectius en la seva tasca: per a un mateix
volum ocupat es produeix una major retenció de llots orgànics.

•

Els tancs Baffled (o reactors anaeròbics amb deflectors): Són tractaments primaris
que degraden la matèria orgànica sedimentable i part de la matèria orgànica
dissolta, a banda de retenir els greixos.

Els digestors anaeròbics presenten l’avantatge de retenir el biogàs produït durant el procés
de funcionament, que pot ser utilitzat com a font d’energia, però acostumen a perdre molt
rendiment si no van acompanyats d’un sistema d’agitació mecànica o recirculació del gas.
També poden necessitar un sistema d’escalfament de les aigües, de forma que l’aportació
energètica requerida per al seu funcionament pot arribar a neutralitzar l’obtinguda per la
generació del biogàs, a més d’encarir molt la implementació i el manteniment. La seva
complexitat tècnica de disseny i explotació els fa adequats només per a grans plantes, i
inadequats per aquest cas.
Les fosses sèptiques tenen els següents avantatges:
•

En un únic procés s’aconsegueix la retenció de la major part de les arenes,
greixos i matèries sedimentables que estiguin presents a les aigües residuals
d’entrada.

•

Sistemes amb uns costos relativament baixos d’instal·lació, explotació i
manteniment, que no tenen cap tipus de consum d’energia.

•

Són instal·lacions molt compactes, amb poca ocupació de terreny.

•

Com que el seu principi de funcionament és completament físic (obligar a la
corrent d’aigua a fer un circuit) pot construir-se completament amb materials
locals, i a més tenen una vida útil llarga.

I els següents inconvenients:
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•

No tenen gaire bon comportament amb els cabals punta, ja que les aigües de
l’interior s’agiten i els resultats de separació no són tan bons (excepte en els tancs
Baffled, que si que tenen un bon comportament en aquestes condicions)

•

Si no es mantenen i es netegen degudament, poden provocar problemes de
males olors.

•

No aprofiten la generació de gas com a font d’energia.

•

No redueixen els patògens de les aigües, i les aigües de sortida han de ser
tractades amb un sistema addicional més, per la qual cosa no són sistemes
autònoms de tractament d’aigües residuals.

•

Han de tenir pretractament per tal d’evitar obstruccions i mal funcionament.

Els tancs Imhoff i els tancs Baffled són dissenys millorats de fosses sèptiques, que
permeten una major acumulació de llots orgànics per un mateix volum ocupat. Aquests,
però, comporten una dificultat més gran de disseny (que ha de ser realitzat per un tècnic
expert), i acostumen a presentar més problemes (derivats de mals dissenys, pretractament
ineficaç, falta de manteniment, etc.). A banda d’aquestes diferències, els tres sistemes
presenten els mateixos avantatges i inconvenients.
A la Taula 6.5 es mostra la comparativa de característiques entre fosses sèptiques, tancs
Imhoff i tancs Baffled:
Fossa sèptica

Tanc Imhoff

Tanc Baffled

Dificultat de disseny

Baixa.

Mitja.

Alta.

Costos d’instal·lació

Cost baix.

Cost mig.

Cost mig.

Costos de manteniment

Baixos.

Baixos.

Mitjos.

Requeriment d’espai

Volum gran.

Volum mig.

Volum petit.

Comportament
cabals punta

Mal comportament.

Mal comportament.

Bon comportament.

Mitjana.

Alta.

Molt alta.

davant

Rebaixa de la DBO5

Taula 6.5 Diferències entre fosses sèptiques, tancs Imhoff i tancs Baffled (elaboració pròpia).

Com es pot veure la fossa sèptica necessita una ocupació d’espai més gran, ja que té
menys capacitat de digerir matèria orgànica, però, si el sistema també consta d’un
tractament secundari i terciari ja és suficient. La gran senzillesa de disseny, construcció,
explotació i manteniment la fan idònia.

Pàg. 56

Memòria

Caldrà tenir en compte, però, el mal comportament de les fosses sèptiques davant de
cabals punta i dissenyar-la en funció dels cabals dels diumenges, que són molt més
elevats.
Al fer els càlculs per dimensionar la fossa sèptica, amb les dades definitives de volum
d’aigua i càrrega orgànica, pot ocórrer que els requeriments d’espai total del sistema
(tractament primari, secundari i terciari) siguin excessivament grans. Llavors caldrà
replantejar-se implementar un tanc Imhoff (o un tanc Baffled, depenent dels requeriments)
assumint, i minimitzant dins del possible, els problemes inherents a aquesta elecció.
Aquesta opció permetria degradar més matèria orgànica en el tractament primari i faria
possible reduir la superfície del secundari i/o terciari.

6.2.3.

Tractament secundari

Com s’explica detalladament als subapartats F.2.3 i F.2.5, el tractament secundari té el
propòsit d’eliminar els compostos orgànics solubles i col·loïdals biodegradables, i nutrients
com el nitrogen i el fòsfor. A més, aquest tractament està dissenyat per a eliminar els sòlids
produïts en el procés, o que indirectament hagin estat arrossegats del tractament primari.
Els principals tipus de tractaments secundaris són:
•

Sistemes convencionals aeròbics: Són aquells que digereixen la matèria orgànica
(MO) a través del procés bacterià de digestió aeròbica, realitzat a dins d’un reactor
(de formigó, plàstic o acer) i potenciat amb ventilació forçada i/o barrejat mecànic o
per temperatura.

•

Sistemes de depuració natural: Són sistemes passius de depuració dissenyats per a
potenciar la descomposició de la MO degradable continguda a l’aigua residual amb
mecanismes que es donen de forma espontània a la natura en estanys i aiguamolls.

A la Taula 6.6 es pot veure una comparativa entre les principals característiques d’aquests
dos tipus de sistemes:
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Convencionals aeròbics

Depuració natural

Intensius (baixa ocupació de
terreny en superfície; es
desenvolupa a dins d’un reactor).

Extensius (alta ocupació de
terreny en superfície; es
desenvolupa a l’exterior).

Molt alts.

Alts.

Alta (més de 20 anys)

Molt alta (35 anys)

Alts (despesa elèctrica i control del
procés per part d’operari).

Quasi nul (és suficient un
control visual periòdic).

Tipus de materials de
construcció

Utilització d’equips mecànics
complexos.

Materials naturals, propis del
lloc i de disponibilitat.

Nivell de formació
laboral requerit

Mig (un petit curs de formació
podria ser suficient).

Molt baix.

Tipus de sistemes

Costos d’instal·lació
Vida útil
Costos de
manteniment

Taula 6.6 Comparació de característiques entre sistemes convencionals aeròbics i depuració natural
(elaboració pròpia).

Com es pot veure a la Taula 6.6, els sistemes de depuració natural tenen l’únic
inconvenient de l’alta ocupació de terreny en superfície. Els sistemes convencionals
aeròbics, per contra, tenen uns costos d’instal·lació més alts, amb requeriment d’equips
mecànics complexos, de procedència llunyana i de possible dificultat de recanvi; tenen una
gran despesa elèctrica, de control i de manteniment dels equips; necessiten treballadors
formats; i tenen una vida útil més curta.
Els sistemes de depuració natural estan construïts amb materials naturals, propis del lloc i
de llarga durabilitat, no requereixen aportació externa d’energia (i, per tant, tampoc equips
mecànics per a la seva operació), tenen una escassa o nul·la dependència de mà d’obra,
una llarga durabilitat de fins a 35 anys, i s’integren al paisatge com a espais aquàtics.
Amb les raons apuntades, i donat que l’EMC disposa del terreny del darrere del mateix
(propietat de l’ajuntament), sembla apropiada l’elecció per un sistema de depuració natural.
Els sistemes de depuració natural aptes per al seu ús com a tractaments secundaris són:
•

Els estanys facultatius: Són microecosistemes, constituïts d’un substrat de sòl
orgànic i vegetació aquàtica, que, de manera conjunta, contribueixen a la depuració
de l’aigua contaminada. En ells, hi conviuen bactèries aeròbiques, anaeròbiques i
facultatives.

•

Els filtres de grava (o aiguamolls artificials): Són sistemes de tractament que basen
el seu funcionament en els processos que succeeixen al sòl aquàtic, mitjançant la
combinació de grava, bactèries i macròfites.
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Els filtres de macròfites emergents en flotació: Són un híbrid entre els filtres de
grava i els estanys facultatius. El seu desenvolupament respon a la voluntat de
combinar els avantatges de tots aquests sistemes alhora que es minimitzen els
seus inconvenients.

La Taula 6.7 mostra els principals avantatges i inconvenients d’aquests 3 tipus de sistemes:
Avantatges

Estanys facultatius

Inconvenients

• Alta facilitat de regulació del
sistema i resiliència.

• Gran ocupació de terreny en
superfície.

• Baix i fàcil manteniment.

• Pot produir males olors i
mosquits amb altes càrregues.

• Gran increment de biodiversitat i
interès ecològic.
• Ocupació de terreny mitjana.
Filtres de grava

• Problemes de colmatació i
creació de fluxos preferencials.
• Dificultat de disseny òptim.

Filtres de macròfites
emergents

• Ocupació de terreny mitjana.

• Manteniment moderat.

• Alta facilitat de regulació del
sistema i resiliència.

• Dificultat de disseny òptim.
• Dificultat construcció.

Taula 6.7 Avantatges i inconvenients dels estanys facultatius, els filtres de grava i els filtres de
macròfites emergents (elaboració pròpia).

Com es pot veure a la Taula 6.7, els filtres de grava presenten possibles problemes de
colmatació, i creació de fluxos preferencials que redueixen el temps de residència hidràulica
(TRH), i per tant disminueixen la capacitat del filtre per a digerir la MO present a l’aigua. Els
pics de càrrega descrits al paràgraf anterior són un punt crític per aquest tipus de sistema,
que amb el temps s’acabaria colmatant i deixaria de funcionar correctament.
Els estanys facultatius i els filtres de macròfites tenen més capacitat de regulació davant de
canvis bruscos, i per tant són més adients per a aquest cas.
Els estanys facultatius requereixen una ocupació de terreny més important, però són més
fàcils de dissenyar (tenen un marge més gran per al bon funcionament). Els filtres de
macròfites tenen el disseny i una construcció més complexes, i requereixen més
manteniment (aquest punt no té gaire importància perquè el manteniment de tots els
sistemes de depuració natural acostuma a ser baix).

Pla integral de gestió dels residus de l’Escorxador Municipal de Carhuaz (Perú)

Pàg. 59

Així doncs, els estanys facultatius són el tipus de tractament secundari idoni per a l’EMC,
sempre que al fer el dimensionat definitiu, es disposi de suficient espai. En cas de no ser
així, caldria implementar un filtre de macròfites emergents.

6.2.4.

Tractament terciari

Com s’explica detalladament al subapartat F.2.5, el tractament terciari és un tipus de
tractament final de perfeccionament de la qualitat de l’aigua, en el que es busca sobretot
eliminar nutrients i desinfectar l’aigua (eliminar microorganismes patògens). Els principals
tipus de tractaments terciaris són:
•

Els estanys de maduració: Són microecosistemes, constituïts d’un substrat de sòl
orgànic i vegetació aquàtica, que de manera conjunta, contribueixen a la depuració
de l’aigua contaminada. En ells hi viuen bactèries aeròbiques.

•

Els filtres de grava: Com s’ha vist al subapartat anterior, són sistemes de tractament
que basen el seu funcionament en els processos que succeeixen al sòl aquàtic,
mitjançant la combinació de grava, bactèries i macròfites.

Aquests dos sistemes tenen els mateixos avantatges i inconvenients que els estanys
facultatius i els filtres de grava (que es poden veure a la Taula 6.7), amb la diferència que,
per la càrrega orgànica molt menor que han de suportar, els estanys de maduració no
produeixen males olors, i desapareixen els problemes de colmatació en els filtres de grava.
Si es té en compte que ambdós sistemes tenen uns costos de construcció i de
manteniment molt semblants, i que els filtres de grava tenen un rendiment més alt i una
menor ocupació de terreny, es conclou que aquests són la millor opció per al tractament
terciari de l’EMC.
Els diferents tipus de filtres de graves són:
•

De flux subsuperficial horitzontal: En aquests filtres, l’aigua circula horitzontalment a
través del medi granular. El nivell d’aigua es manté subterrani (uns 5 cm per sota de
la superfície del substrat), i l’alimentació es realitza de forma contínua, de mode que
la llera resta permanentment inundada.

•

De flux superficial horitzontal: Aquests sistemes són pràcticament iguals als de flux
subsuperficial, amb la única diferència que el nivell d’aigua es manté de 5 a 30 cm
per sobre de la superfície del substrat, de forma que aquesta circula entre la grava i
també per sobre d’ella.

•

De flux subsuperficial vertical: Aquests filtres es composen de pràcticament els
mateixos elements que els de flux horitzontal, però la direcció del flux d’aigua a
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través de la llera porosa és en sentit vertical (com el seu nom indica), i el tipus
d’alimentació s’efectua de forma discontinua (per lots).
La Taula 6.8 mostra els principals avantatges i inconvenients d’aquests 3 tipus de sistemes:
Avantatges

Inconvenients

Subsuperficials

• Rendiment alt.

horitzontals

• Costos de manteniment baixos.

• Possible problema de colmatació i
creació de fluxos preferencials.

• Menys problemes de colmatació.

• Rendiment mig.

• Costos de manteniment baixos.

• Pot produir males olors i mosquits
amb altes càrregues.

• Rendiment molt alt.

• Costos de construcció més alts.

• No té problemes de colmatació.

• Utilització d’equips mecànics
(despesa elèctrica, complexitat de
funcionament, més freqüència de
reparacions, etc.).

Superficials
horitzontals

Subsuperficials
verticals

• Costos de manteniment moderats.
Taula 6.8 Avantatges i inconvenients dels diferents sistemes de filtres de grava (elaboració pròpia).

Com es pot veure a la Taula 6.8, els filtres subsuperficials verticals, utilitzen equips
mecànics (amb la conseqüent despesa elèctrica i de manteniment), i són més complexos
de disseny, construcció i funcionament. Per tant, tot i el molt alt rendiment (comparable al
dels tractaments convencionals aeròbics), no és una opció adequada per aquest cas.
Els filtres subsuperficials horitzontals tenen un rendiment més elevat que els superficials
horitzontals, però són més sensibles a la colmatació i creació de fluxos preferencials. Com
s’ha dit abans, però, al tractar-se del tractament terciari, amb unes càrregues de MO baixes
i constants, aquesta característica no és problemàtica.
Els filtres subsuperficials horitzontals, doncs, són l’opció més adequada per al tractament
terciari de les aigües residuals de l’EMC.
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7. Pla integral de gestió de residus de l’EMC
La implementació del pla integral de gestió de residus s’ordena en tres fases consecutives
d’actuació, de les quals en aquest projecte només es desenvoluparà la primera, mentre que
les altres dues es definiran de forma breu, sense entrar en el càlcul exhaustiu que estableixi
el disseny definitiu per a la seva implementació. Això és degut a que abans de
desenvolupar-les, és necessària la implementació de la fase I, i un posterior diagnòstic de
les aigües residuals en les noves condicions. El desenvolupament de les fases II i III
quedarà pendent, amb la possibilitat de ser realitzat per nous projectes, que podrien ser de
la UPC o de la UNASAM.

7.1. Fase I
Aquesta fase introdueix una sèrie de mesures correctores de caràcter operatiu i
infraestructural bàsic, que han de realitzar-se a curt termini.
Cal dir que la gerència de l’EMC ha reclamat a les autoritats municipals (de forma
independent a aquest projecte), un pla de remodelació de l’escorxador (que es pot veure a
l’annex E i del qual s’ha parlat a l’apartat 4.8), per al millorament de les condicions
higienicosanitàries i per al compliment de la normativa vigent [4]. Aquest pla de
remodelació és de vital importància per a la implementació del pla integral de gestió, ja que
alguns dels punts que tracta són necessaris o de gran utilitat, en la implementació de la
fase I com es veurà al llarg d’aquest apartat.

7.1.1.

Segregació i gestió dels residus

Per a la segregació dels residus, cal tenir en compte que el pla de remodelació (annex E),
té previst un sistema de rails aeris que permeti una zonificació de les platges (entre zona de
sacrifici i zones d’esquarterament), i faciliti el moviment de les peces de carn (primer, fins a
les sales d’oreig; i, posteriorment, a camions per a la seva distribució).
Aquesta nova forma de treballar permetrà treballar de forma més ràpida i higiènica (amb la
conseqüent millora del producte càrnic, i ajudant a absorbir possibles augments de
producció), i millorar les condicions dels treballadors per la reducció de pesos a aixecar. A
més, també és una magnífica oportunitat per a implementar la segregació en origen dels
residus, ja que facilita enormement aquesta tasca, al permetre el transport d’aquests a
través del sistema de rails.
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7.1.1.1.

Sang

Per tal de recollir el màxim percentatge de sang de l’animal sacrificat, aquest s’ha de
degollar quan estigui penjat de cap per avall i totalment atordit. Amb l’animal disposat
d’aquesta manera, el raig de sang és fàcilment recuperable amb un cubell.
El ràpid i total dessagnat és molt important, ja que a més de permetre una òptima separació
de la sang, confereix millor qualitat al producte càrnic.
En el cas de l’oví i el porcí, degut a les seves reduïdes dimensions, això no representa cap
problema, ja que només es tracta d’un canvi d’hàbits de treball: procedir al degollament
amb el cubell sota el cap de l’animal (ja penjat) i controlar que la sang caigui a dins
d’aquest.
En el cas del boví, per a procedir ràpidament des de l’atordiment fins al dessagnat, es
precisa la instal·lació d’un sistema de politges amb motor elèctric per a l’aixecament total de
l’animal (en aquests moments, només s’aixeca parcialment durant el dessagnat, que es fa
amb el coll de l’animal a pocs centímetres de terra, com es pot veure a la Figura 4.3). És
convenient implementar a la vegada un sistema elèctric d’atordiment de l’animal, que
contribueixi tant a reduir la seva agonia com a facilitar el seu penjat i posterior degollament i
dessagnat a un cubell.
La sang recol·lectada ha de ser guardada temporalment a un dipòsit habilitat per a aquesta
tasca. Posteriorment, segons [8]:
•

Es coagula la sang mitjançant cocció lenta a una gran olla, removent-la
contínuament durant 15 o 20 minuts fins a obtenir una massa homogènia, però
evitant que es cremi.

•

Llavors la sang, en estat d’empastament, es col·loca en sacs de polipropilè (PP) o
algun altre tipus d’empaquetament porós, perquè, per acció de premsat, es
comprimeixi fins a extreure la major quantitat de líquid present.

•

A continuació, la sang es sotmet a l’assecat a l’ambient sobre superfícies llises i en
capes fines.

•

Finalment, un cop seca, la sang es tritura, s’empaqueta i es segella per a la venda.

Cal dir que els cubells, la politja elèctrica i l’atordidor ja han estat reclamats a les autoritats
municipals per part de la gerència de l’EMC mitjançant el pla de remodelació citat
anteriorment (annex E), per la qual cosa la seva implementació queda fora del projecte.
Només un petit incís sobre els cubells: com es pot veure al subapartat 4.4.2, la mitjana de
sang per boví és de 21,375 litres, però aquesta pot arribar a prop de 30 en el bestiar de
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major dimensió [17], així que els cubells per al boví han de ser de 30 o 35 litres de
capacitat. Per al porcí, amb cubells de 5 o 10 litres serà suficient (es recomana però de 15
litres, per facilitar el correcte dessagnat a l’interior d’aquests al tenir un major diàmetre).
Els cubells, dipòsit, olla i safates cal que siguin d’acer inoxidable (o almenys galvanitzat),
donada l’alta capacitat corrosiva de la sang.
Per tal de dimensionar els diferents aparells necessaris, per a la recollida i utilització de la
sang, cal fer els càlculs de la producció estimada d’aquesta, i del seu producte final (farina
de sang), que es realitzen a continuació:
A partir de les dades de la Taula B.13, Taula B.16 i Taula B.19, a la Taula 7.1 es mostren
els volums de sang mínims/màxims/mitjans generats setmanalment segons l’espècie
animal.

Total boví
Total oví
Total porcí
Total

Volum de sang

Volum de sang

Volum de sang

generat

generat

generat

setmanalment

setmanalment

setmanalment

mínim (l)

mínim (l)

mitjà (l)

1346,6

1710,0

1528,3

45,2

81,1

63,2

101,1

161,7

131,4

1492,9

1952,8

1722,9

Taula 7.1 Volum de sang mínim/màxim/mitjà generat setmanalment segons l’espècie animal.

Prenent com a referència el volum generat mitjà es calcula el percentatge de sang de boví
respecte la sang total i s’obté:

Percentatgeboví [%] =

1528,3[l ]
⋅ 100 = 88,71%
1722,9[l ]

Donat que el volum de sang de boví representa un percentatge tan elevat respecte el total
de sang (un 89%), es realitzaran els càlculs següents considerant que només hi ha sang
d’aquest tipus.
Segons [20], es pot recuperar aproximadament el 90% de la sang del bestiar sacrificat.
Tenint en compte aquesta dada i les de la taula B.21, a la Taula 7.2 es mostren els volums
de sang mínims/màxims que es poden recuperar segons el dia de la setmana.
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Volum de sang

Volum de sang

recuperat mínim (l)

recuperat màxim (l)

Dilluns

66,9

114,8

Dimarts

96,5

153,6

355,5

403,4

66,9

114,8

171,1

221,6

96,5

153,6

490,1

595,7

1343,6

1757,5

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Total setmanal

Taula 7.2 Volum de sang mínim/màxim recuperat segons el dia de la setmana.

Segons [17], el rendiment en pes de farina de sang és d’aproximadament el 20%, i la seva
densitat de 1,260 g/cm3. Tenint en compte aquestes dades, les de la Taula 7.2 i
considerant la densitat de la sang de boví de 1,056 g/cm3 [13], a la Taula 7.3 es mostren
les masses i volums mínims/màxims produïts segons el dia de la setmana, calculat
mitjançant les equacions (Eq. 7.1) i (Eq. 7.2):

V fs =

m fs

ρ fs

m fs = Vsang ⋅ ρ sang ⋅ 0,2
on:
mfs és la massa de farina de sang
Vsang és el volum de sang.
ρsang és la densitat de sang.
Vfs és el volum de farina de sang.
ρfs és la densitat de la farina de sang.

(Eq. 7.1)

(Eq. 7.2)
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Massa de farina

Massa de farina

Volum de farina

Volum de farina

sang total

de sang total

de sang total

de sang total

mínima (kg)

màxima (kg)

mínim (l)

màxim (l)

Dilluns

14,1

24,2

11,2

19,2

Dimarts

20,4

32,4

16,2

25,8

Dimecres

75,1

85,2

59,6

67,6

Dijous

14,1

24,2

11,2

19,2

Divendres

36,1

46,8

28,7

37,1

Dissabte

20,4

32,4

16,2

25,8

Diumenge

103,5

125,8

82,2

99,9

Total setmanal

283,8

371,2

225,2

294,6

Taula 7.3 Masses i volums de farina de sang mínim/màxim recuperats segons el dia de la setmana.

A continuació es detallen els aparells que cal adquirir per a la recollida i posterior ús de la
sang:
•

1 olla d’acer, per a la cocció de la sang. Com es pot veure a la Taula 7.2 el màxim
de sang que es pot arribar a recuperar en un dia és 595,7 litres. Amb una olla de
200 litres, els diumenges caldria fer 3 coccions, els dimecres dues, els divendres
entre una i dues, i la resta de dies 1.

•

1 dipòsit, per emmagatzemar la sang de forma temporal. Tenint en compte l’olla de
200 litres i la producció màxima de prop de 600 litres, amb un dipòsit de 400 litres
és suficient. Aquest ha d’estar a prop de les cuines i a suficient alçària per facilitar
l’emplenat de l’olla.

•

Sac porós de PP, de 30 litres de capacitat, per al premsat manual.

•

1 aparell d’ensilar/premsar: Consistent en cubell metàl·lic amb forats, o de reixa unit
a una palanca acabada amb una planxa circular soldada perpendicularment. El
cubell ha de ser exactament de la mateixa mida que el sac porós, per a poder
col·locar aquest a dins seu i procedir al premsat de la farina mitjançant la palanca
sense perill de trencar-lo. Es pot veure un esquema del funcionament d’aquest
aparell a la figura Figura 7.1.

•

Safates d’acer, per a l’assecat a l’ambient de la farina de sang. Per a una producció
diària màxima de 111 litres de farina de sang estesa amb un gruix de 2 cm, són
necessaris 5,55 m2 de superfície de safata, o 6 safates de 1 m2, com es pot veure a
continuació:
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[ ]

S safata m 3 = 111[l ] ⋅

[ ]

1 m3
1
⋅
= 5,55m 2
1000[l ] 0,02[m]

•

1 molinet de tambor rotatiu d’almenys 2 HP per moldre la farina de sang.

•

Bosses, de Polietilè (PE), per a empaquetar el producte final, de 5 litres de
capacitat.

•

1 aparell portàtil de soldar bosses de material termoplàstic.

I a continuació es detallen els aparells necessaris per a la recollida i posterior ús de la sang
que l’EMC ha d’adquirir a través del pla de remodelació (annex E):
•

1 sistema de politges amb motor elèctric, amb capacitat per a aixecar almenys una
tona de pes amb pocs segons a una alçària de 4 m.

•

1 sistema de politges amb motor elèctric de menor potència per a la platja de porcí

•

2 sistemes elèctrics d’atordiment, 1 per a cada platja de sacrifici.

•

5 cubells de recollida de sang, 1 per a cada matador: 3 de boví/oví de 30/35 litres i 2
de porcí de 10/15 litres.

Figura 7.1 Esquema de funcionament d’aparell per a premsar la farina de sang (elaboració pròpia).

Un cop implementada la producció de farina de sang, si es detecten problemes amb la
logística per a l’assecat de la mateixa, s’haurà de contemplar l’adquisició d’un forn solar.

7.1.1.2.

Matèria fecal i orina d’estabulació

L’ús final per al contingut intestinal (i estomacal del porcí), i per als fems i orina
d’estabulació, és l’alimentació d’un digestor anaeròbic, però aquest s’implantarà en una
altra fase. Fins que el digestor estigui en funcionament, la gestió d’aquest tipus de residu
serà parcialment diferent.
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La tècnica actual d’extracció dels excrements acumulats en els intestins és per aigua a
pressió. D’aquesta manera, no és factible la seva recuperació, doncs el material surt diluït
en excés.
El contingut intestinal es pot recuperar procedint a l’extracció del gruix dels excrements de
forma manual i en sec. Aquesta pràctica afavoreix no només la seva recuperació, sinó
també un estalvi en l’ús d’aigua. La neteja última dels intestins, una vegada extret el gruix
dels excrements, si que ha de ser amb aigua a pressió com fins ara.
Els intestins (i també l’estómac en el cas del porcí), han de ser extrets de l’animal amb
aquest penjat de cap per avall. Si bé avui en dia es descarreguen al terra s’han
d’implementar taules d’acer inoxidable (o galvanitzat) on poder procedir a la seva neteja
d’un mode més higiènic i còmode, en compliment de la legislació vigent. [4]
El contingut intestinal extret en sec, ha de ser abocat a un contenidor mòbil (un cubell), per
al seu posterior trasllat a un contenidor adequat.
Cal dir que el pla de remodelació (annex E) contempla l’adquisició de 5 taules amb rodes
(una per cada matador i ajudants), per a realitzar la neteja de les vísceres, així com per
guardar-les temporalment i transportar-les.
Fins que estigui operatiu el digestor anaeròbic, la gestió d’aquest contenidor anirà a càrrec
dels serveis públics de recollida i tractament de RSU, que traslladarà el seu contingut a la
planta de tractament de residus de Pampamarca Chico per a fer-ne compost (juntament
amb la fracció orgànica dels RSU de la resta del poble).
En el cas dels fems d’estabulació, fins que s’implementi el digestor anaeròbic, s’han de
traslladar un cop al dia al mateix contenidor que el contingut intestinal on seran tractats
d’igual forma, i l’orina seguirà abocada de forma incontrolada com fins ara.
Considerant que es pot recuperar aproximadament el 90% del contingut intestinal del
bestiar sacrificat i dels fems estabulats, i tenint en compte les dades de les taules B.23 i
B.30, la Taula 7.4 mostra els continguts totals de matèria fecal mínima/màxima que es
poden recuperar segons el dia de la setmana.
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Massa de fems

Massa de fems

recuperada mínima (kg)

recuperada màxima (kg)

Dilluns

52,6

89,9

Dimarts

87,8

139,6

286,9

327,4

57,3

97,7

142,7

186,6

87,8

139,6

394,1

480,5

1109,1

1461,3

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Total setmanal

Taula 7.4 Massa de fems mínima/màxima recuperada segons el dia de la setmana.

Si es té en compte que el servei municipal de residus recull la MO els dilluns i els dijous al
matí (els dies després de mercat, com es pot veure al subapartat 4.1.4), a continuació es
mostra la massa màxima a recollir en els dos casos:

m dll − dc [kg ] = 89,9[kg ] + 139,6[kg ] + 327,4[kg ] = 556,9kg
m dj − dg [kg ] = 97,7[kg ] + 186,6[kg ] + 139,6[kg ] + 480,5[kg ] = 904,4kg
A continuació es detallen els aparells que cal adquirir per a la recollida i posterior ús de la
matèria fecal:
•

5 cubells, de plàstic, per a recollir la matèria fecal. En el cas del boví té una massa
mitjana de 13,8 kg (com es pot veure al subapartat 4.4.2), del qual es recollirà
aproximadament un 90% (12,4 kg). En el cas dels exemplars de majors dimensions,
aquesta quantitat pot arribar a ser un 50% superior (18,6 kg, o 23,2 litres
considerant una densitat dels fems de 0,8 kg/l, segons [21]). A continuació es pot
veure el càlcul del volum màxim de matèria fecal per animal:

Vmàx _ fems _ boví [l ] =

0,9 ⋅ 1,5 ⋅ 13,76[kg ]
= 23,22l
 kg 
0,8 
 l 

Així doncs, els tres cubells de boví han de ser de 25 litres per tal de poder recollir el
la matèria fecal dels exemplars més grossos. Els dos de porcí poden ser més petits
(de 10 litres).
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1 contenidor, de material plàstic i amb tapa, per a l’emmagatzematge temporal del
contingut intestinal i els fems d’estabulació. Com es pot veure més amunt, el màxim
d’excrements que contindrà, és 904,4 kg, per tant haurà de tenir el següent mínim:

Vmàx _ total [l ] =

904,4[kg ]
= 1130,5l
 kg 
0,8 
 l 

Per tant, amb un contenidor de 1200 litres de capacitat és suficient.
I a continuació es detallen els aparells necessaris per a la recollida i posterior ús de la
matèria fecal que l’EMC ha d’adquirir a través del pla de remodelació (annex E):
•

5 taules d’acer amb rodes, per a la neteja de vísceres.

7.1.1.3.

Contingut ruminal

La tècnica actual d’extracció del contingut ruminal és la mateixa del contingut intestinal: a
terra amb una mànega, per l’impuls que exerceix l’aigua a pressió. Com en el cas del
contingut intestinal, d’aquesta manera no és factible la seva recuperació, ja que el material
surt diluït en excés.
El contingut ruminal es pot recuperar procedint a l’extracció del gruix del mateix de forma
manual i en sec. Com s’ha dit abans, aquesta pràctica afavoreix no només la seva
recuperació, sinó també un estalvi en l’ús d’aigua. La neteja última del rumen, una vegada
extret el gruix del seu contingut, sí que ha de ser amb aigua a pressió com fins ara.
El rumen ha de ser extret de l’animal amb aquest penjat de cap per avall. Si bé avui en dia
es descarrega al terra, s’han d’implementar taules d’acer inoxidable (o galvanitzat) on poder
procedir a la seva neteja d’un mode més higiènic i còmode. Per a aquesta tasca serveixen
les mateixes taules a implementar en el cas del contingut intestinal.
El contingut ruminal extret en sec ha de ser abocat a un contenidor mòbil (un cubell), per al
seu posterior trasllat a un contenidor adequat.
Posteriorment, es procedeix a l’ensilatge, que segons [22], per a explotacions petites, es
pot realitzar en bosses de plàstic, de forma que sigui fàcil d’emmagatzemar i de transportar.
Per a realitzar-ho, cal seguir els següents passos:
•

Assecat parcial a l’ambient, estenent el rumen en capes fines.

•

Compactat a dins de la bossa per tal d’expulsar la màxima quantitat d’aire i
accelerar l’acabament de la fase aeròbica.
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Segellat de la bossa amb aparell de soldar bosses de material termoplàstic.

Considerant que es pot recuperar aproximadament el 90% del contingut ruminal del bestiar
sacrificat, i tenint en compte les dades de la taula B.22, la Taula 7.5 mostra la massa de
contingut ruminal mínima/màxima que es pot recuperar segons el dia de la setmana.
Massa de contingut ruminal

Massa de contingut ruminal

recuperada mínima (kg)

recuperada màxima (kg)

Dilluns

62,8

107,9

Dimarts

77,0

123,5

369,6

414,7

62,8

107,9

167,9

213,0

77,0

123,5

512,7

619,2

1329,6

1709,9

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Total setmanal

Taula 7.5 Massa de contingut ruminal mínima/màxima recuperada segons el dia de la setmana.

Com s’ha vist al subapartat 6.1.2 el contingut ruminal en fresc té un percentatge mitjà de
matèria seca d’aproximadament un 13%, i premsant-lo es pot incrementar aquesta fins al
30% [16]. La Taula 7.6 mostra la massa de contingut ruminal mínima/màxima un cop
premsat, calculat per mitjà de l’equació (Eq. 7.3):

mrumen ( 30% mat . _ sec a ) = mrumen (13% mat . _ sec a ) ⋅

0,13
0,3

(Eq. 7.3)
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Massa de contingut ruminal

Massa de contingut ruminal

exprimida mínima (kg)

exprimida màxima (kg)

Dilluns

27,2

46,8

Dimarts

33,3

53,5

160,1

179,7

Dijous

27,2

46,8

Divendres

72,7

92,3

Dissabte

33,3

53,5

Diumenge

222,2

268,3

Total setmanal

576,2

741,0

Dimecres

Taula 7.6 Massa de contingut ruminal mínima/màxima després de ser premsada segons
el dia de la setmana.

A continuació es detallen els aparells que cal adquirir per a la recollida i posterior ús del
contingut ruminal:
•

3 cubells, de plàstic, per a recollir el contingut ruminal. En el cas del boví té una
massa mitjana de 22,7 kg (com es pot veure al subapartat 4.4.2), del qual es
recollirà aproximadament un 90% (20,5 kg). En el cas dels exemplars de majors
dimensions, aquesta quantitat pot arribar a ser un 50% superior (30,7 kg, o 38,3
litres, considerant la densitat del rumen de 0,8 kg/l, igual a la dels fems, per falta de
dades concretes). A continuació es pot veure el càlcul del volum màxim de matèria
fecal per animal:

Vmàx _ rumen _ boví [l ] =

0,9 ⋅ 1,5 ⋅ 22,72[kg ]
= 38,34l
 kg 
0,8 
 l 

Així doncs, els tres cubells de boví han de ser de 40 litres per tal de poder recollir el
contingut ruminal dels exemplars més grossos.
•

1 contenidor, de material plàstic i amb tapa, per a l’emmagatzematge temporal del
contingut ruminal. Com es pot veure a la Taula 7.5, la quantitat màxima de contingut
ruminal que es pot recuperar en un dia és 619,2 kg (774 litres). A continuació es pot
veure el càlcul del volum màxim de matèria fecal diari:
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Vmàx _ rumen _ dia [l ] =

619,2[kg ]
= 774l
 kg 
0,8 
 l 

Si es té en compte que la gestió d’aquest s’ha de fer diàriament, amb un contenidor
de 800 litres de capacitat és suficient.
•

10 safates, de material plàstic, per al semiassecat a l’ambient.

•

1 aparell d’ensilar/premsar (el mateix que en el cas de la farina de sang): El cubell
ha de ser exactament de la mateixa mida que la bossa, per a poder col·locar
aquesta a dins seu. Es pot veure un esquema del funcionament d’aquest aparell a
la Figura 7.2.

•

Bosses de PE de 30 litres, per a l’empaquetat final.

•

1 aparell portàtil de soldar bosses de material termoplàstic (el mateix que en el cas
de la farina de sang).

I a continuació es detallen els aparells necessaris per a la recollida i posterior ús del
contingut ruminal que l’EMC ha d’adquirir a través del pla de remodelació (annex E):
•

3 taules d’acer amb rodes, per a la neteja del rumen. Les mateixes que en el cas
dels intestins de boví.

Figura 7.2 Esquema de funcionament d’aparell d’ensilar (elaboració pròpia).

Al igual que en l’obtenció de la farina de sang, si un cop implementada la producció de
rumen ensilat, es detecten problemes amb la logística per al assecat parcial del mateix,
s’haurà de contemplar l’adquisició d’un forn solar.
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Banyes, unglots i pèls

Les banyes dels animals remugants i els unglots de tots ells han de ser centralitzats en un
contenidor, com ja es fa en el cas de les banyes.
A continuació, 1 o 2 cops per setmana s’ha de procedir a la seva neteja, triturat,
empaquetat i segellat.
En el cas dels pèls del porcí, després del procés de pelat, aquests queden al terra. Cal
escombrar-los i centralitzar-los al mateix contenidor de les pelleringues.
A continuació es detallen els aparells que cal adquirir per a la recollida i posterior ús de la
sang:
•

1 contenidor, per a emmagatzemar les banyes i unglots de forma temporal. Aquest
pot ser de la mateixa capacitat que l’olla utilitzada per a la neteja (200 litres), de
material plàstic i amb tapa.

•

1 olla d’acer, per a la neteja de banyes i unglots. La mateixa que s’utilitzarà per a la
coagulació de la sang.

•

1 molinet de tambor rotatiu d’almenys 2 HP per moldre les banyes i els unglots. El
mateix que per moldre la farina de sang.

•

Bosses, de PE de 5 litres, per a empaquetar el producte final.

•

1 aparell portàtil de soldar bosses de material termoplàstic (el mateix que en el cas
de la farina de sang i del rumen ensilat).

7.1.1.5.

Pelleringues

Les pelleringues es van generant a mesura que s’avança en les tasques d’esquarterament
de l’animal i neteja dels seus òrgans. S’han d’acumular i disposar a un contenidor, després
d’acabar el procés d’esquarterament. Posteriorment, s’encarregaran de la gestió d’aquest
contenidor els mateixos treballadors de l’EMC per a l’alimentació dels seus propis animals, i
l’equip municipal de recollida i tractament de RSU s’ocuparà de la fracció sobrant.
El contenidor pot ser de material plàstic, d’uns 200 litres de capacitat, i ha de tenir tapa.

7.1.2.

Ús racional de l’aigua potable

El programa d’estalvi d’aigua potable consta dels següents punts:
•

Involucrar a l’alta gerència en el programa d’estalvi de l’aigua.
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•

Concienciar als treballadors-usuaris de l’EMC de la necessitat d’estalvi de l’aigua.

•

Capacitar a tots els treballadors-usuaris de l’EMC sobre pràctiques d’estalvi d’aigua.

•

Minimitzar la quantitat de sang no recol·lectada.

•

Extracció del contingut intestinal i ruminal en sec.

•

No usar la mànega com a escombra durant el procés de neteja del terra.
Recol·lectar els residus del terra en sec, amb raspadors de goma, abans de realitzar
les operacions de neteja amb aigua a pressió.

•

Instal·lar comptador d’aigua: Les lectures del dispositiu han d’aportar unes dades
reals sobre el consum efectuat que serviran per al precís disseny i dimensionat del
tractament d’aquestes mateixes aigües.

•

Reparar les aixetes i conductes amb pèrdues.

•

Instal·lar pistoles o dispositius de tancament automàtic a les mànegues, per evitar el
seu ús incontrolat i indegut durant els temps morts.

•

Instal·lar dipòsit d’aigua per tal de poder fer front a pics de consum.

Cal destacar, que els tres últims punts ja formen part de les millores infrastructurals que
s’han implementar a l’EMC en el marc del pla de remodelació per al compliment de la
normativa sanitària (annex E), i que d’altres millores del mateix pla com: el sistema de
raileria, les politges amb motor elèctric a la platja de bovins o les taules per a la neteja i
transport de vísceres, facilitaran en gran mesura la implementació d’aquestes pràctiques
d’ús racional de l’aigua potable.

7.1.3.

Separació del desguàs de l’EMC i la sèquia de reg

La situació actual del desguàs de l’EMC es presenta al plànol A.3 de l’annex A:
•

El desguàs de la platja de boví i oví s’ajunta amb el del canal de reg que circula per
sota de l’EMC, proveint d’aquesta forma els horts contigus amb aigua contaminada.

•

El desguàs de la platja de porcí surt de l’EMC sense cap tipus de canalització, unintse al canal de reg a l’exterior.

•

Els desguassos dels serveis sanitaris (placa turca i dutxa dels treballadors), la
rampa d’entrada i el dipòsit de cuirs (cal recordar que aquests dos últims espais són
exteriors i reben l’aigua de la pluja) s’ajunten amb el desguàs de la platja de porcí (i
posteriorment, a l’exterior, amb el canal de reg).
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Els desguassos dels estables de boví, i d’oví i porcí s’ajunten (de forma separada) al
canal de reg a l’exterior de l’EMC. Aquests desguassos d’espais exteriors canalitzen
tant l’aigua de pluja com l’orina i restes de fems dels animals estabulats.

Amb la finalitat de resoldre aquesta insostenible situació d’agressió al medi en general
(ambient i social), es dissenya una nova configuració del desguàs de l’EMC, que es pot
veure al plànol A.4 de l’annex A:
•

El desguàs dels safareigs de la platja de boví i oví s’ha de connectar al canal de
desguàs de la platja de boví i oví. Per a realitzar-ho, s’ha d’aixecar el paviment entre
aquests dos punts, col·locar-hi un clavegueró de PVC de diàmetre nominal (DN)
110 mm, connectar-lo als safareigs i pavimentar de nou.

•

El canal de desguàs de la platja de boví i oví s’ha de derivar cap al de la platja de
porcí, i s’ha d’anul·lar l’actual derivació al canal de reg. Per a derivar el canal, s’ha
d’aixecar el paviment entre els dos punts, conferir-li la forma del canal, i tornar a
pavimentar, amb les dimensions requerides (30x30 cm). Per a anul·lar l’actual
derivació, s’ha d’aixecar el paviment, omplir parcialment amb un àrid i pavimentar.

•

El canal de desguàs de la rampa d’entrada i del dipòsit de cuirs s’ha de fer arribar
de forma independent fins al canal de reg a l’exterior (ja que l’aigua que hi circula és
sobretot de pluja), i anul·lar la derivació al desguàs de la platja de porcí. Per a
realitzar aquestes tasques, s’ha de procedir de la mateixa forma que en el cas
anterior.

•

El desguàs dels serveis sanitaris s’ha de connectar, des de l’arqueta al canal de
desguàs general, a la platja de porcí, i s’ha d’anul·lar la connexió existent al dipòsit
de cuirs. Per a realitzar-ho, s’ha d’aixecar el paviment entre els punts esmentats; a
continuació s’ha d’extreure el tub de la connexió a anul·lar, i col·locar i connectar un
clavegueró nou de PVC de DN 110 a l’altra; finalment, s’ha de pavimentar de nou.

•

Les canaleres dels estables, a l’espera que s’implementi el digestor anaeròbic i de
forma temporal, s’han de connectar a la sortida d’aquests amb un clavegueró de
PVC de DN 200 mm fins a la resta de desguassos. Per a realitzar-ho, s’ha penjar el
clavegueró a la paret amb abraçadores i connectar-lo als dos estables i al desguàs
de l’EMC amb els accessoris necessaris.

Les característiques tècniques dels materials a utilitzar i les tasques a realitzar, estan
especificades al pressupost (capítol 10).
D’aquesta forma, el canal de reg circularà per sota de l’EMC sense rebre cap abocament,
mantenint la qualitat amb la que ingressa i podent aprovisionar els horts contigus d’aigua
neta.
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Pretractament de les aigües residuals

Com s’ha vist al capítol anterior, el pretractament consisteix en un canal de desbast on es
separen els sòlids grollers mitjançant la seva intercepció amb dues reixes (de gruixuts i de
fins).
Segons el subapartat 4.4.1, a l’actualitat, a les hores punta es consumeixen 2,21 l/s. Tenint
en compte que s’ha de millorar la instal·lació de fontaneria, i que s’han d’instal·lar uns
dipòsits d’aigua de reforç per als moments de màxim consum (annex E), es considera un
cabal punta del doble de l’actual, és a dir: 4,42 l/s.
A la Taula 7.7 es recomanen els valors dels paràmetres principals per al disseny d’un canal
de desbast: [23]
Característiques
Amplària dels barrots (mm)
Llum entre barrots (mm)

Reixa de

Reixa de fins

gruixuts
>12

<6

50-100

10-25

Pendent amb relació a la vertical (graus)

30-45

Velocitat d’aproximació (m/s)

0,3-0,6

Pèrdua de càrrega admissible (m)

0,15

Taula 7.7 Paràmetres per al disseny d’un canal de desbast.

Es fixa l’amplària del canal en 0,3 m, i s’escullen els següents valors per als paràmetres de
la Taula 7.7:
•

Amplària de barrots (reixa de gruixuts): 15 mm

•

Llum entre barrots (reixa de gruixuts): 50 mm

•

Amplària de barrots (reixa de fins): 5 mm

•

Llum entre barrots (reixa de fins): 10 mm

•

Pendent amb relació a la vertical: 45º

•

Velocitat d’aproximació: 0,3 m/s

En primer lloc, fixada ja l’amplària del canal, es calcula el nombre de barrots de les dues
reixes mitjançant l’equació (Eq. 7.4):
on,
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n=

Ac
Ab + All
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(Eq. 7.4)

n és el nombre de barrots.
Ac és l’amplària de canal.
Ab és l’amplària de barrots.
All és la llum entre barrots.
Llavors es calcula l’amplària útil del canal, tenint en compte l’amplària dels barrots, la llum
entre ells i el grau de colmatació màxim amb el que s’espera operar mitjançant l’equació
(Eq. 7.5):

G 

Wu = ( Ac − n ⋅ Ab ) ⋅ 1 −

 100 

(Eq. 7.5)

on,
W u és l’amplària útil de pas, en m.
G és el grau de colmatació (normalment s’utilitza un valor de 30%).
El calat obtingut amb les condicions anteriors es calcula amb l’equació (Eq. 7.6):

h=

Q 1
⋅
v Wu

(Eq. 7.6)

on,
h és el calat.
Q és el cabal de pas.
v és la velocitat d’aproximació.
Al resultat obtingut se li afegeix un resguard de 0,2 m i s’aproxima a una dimensió més
estàndard.
Coneixent el TRH i la velocitat de pas de l’aigua pot calcular-se la longitud del canal
utilitzant l’equació (Eq. 7.7):

L = v ⋅ TRH

(Eq. 7.7)
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on,
L és la longitud del canal.
TRH és el temps de residència hidràulica (normalment de 5 a 15 segons).
Donat que el canal no ha de fer la funció de desarenador s’escull un TRH de 5 segons.
De l’aplicació de les equacions (Eq. 7.4), (Eq. 7.5), (Eq. 7.6) i (Eq. 7.7) amb els valors
escollits anteriorment, s’obtenen els següents resultats finals de disseny del canal de
desbast (es poden veure els càlculs detallats a l’annex I):
•

Nombre de barrots del canal de gruixuts: 4

•

Nombre de barrots del canal de fins: 20

•

Amplària útil: 0,14 m

•

Calat: 0,11 m

•

Longitud del canal: 1,5 m

•

Alçària del canal: 0,3 m

Es pot veure el plànol del canal de desbast, en planta i en alçat, a l’annex A (plànol A.5) i la
seva situació dins l’EMC (plànol A.4).
Donat que aquestes són les dimensions del canal existent, per a realitzar aquesta tasca,
només s’han de col·locar les dues reixes tal i com s’especifica al plànol A.5. Per a realitzarho, s’ha d’aixecar 5 cm del paviment lateral del canal als punts on s’han de fixar les reixes,
col·locar les reixes, i pavimentar de nou.

7.1.5.

Canalització del desguàs fins al riu

El desguàs general de l’EMC (platges de sacrifici més aigües grises i negres), s’ha
canalitzar a la sortida d’aquest, i fins a la riba del riu, amb un tub de PVC de DN 200 mm.
Per a realitzar-ho, s’ha d’excavar una rasa paral·lela a la sèquia (sense afectar-la) seguint
una pista existent, des de la sortida de l’EMC fins al riu; a continuació s’ha de fer passar el
tub per la rasa i connectar-lo al desguàs; finalment s’ha de tapar la rasa amb el material
prèviament extret i compactar-la. Les característiques tècniques dels materials a utilitzar i
les tasques a realitzar, estan especificades al pressupost (capítol 10).
El fet de canalitzar les aigües residuals és una mesura temporal fins a l’implementació del
sistema de tractament d’aigües. Aquesta mesura temporal pretén evitar que les aigües es
barregin amb la sèquia a la sortida, a més d’efectuar una reducció de les olors i
impossibilitar que gossos, rates i insectes s’alimentin de la matèria abocada.
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Neteja de la zona afectada pels abocaments

Un cop implementada: la separació del desguàs de l’EMC i la sèquia de reg (subapartat
7.1.3), el pretractament de les aigües residuals (subapartat 7.1.4), i la canalització del
desguàs final fins al riu (subapartat 7.1.5); s’ha de procedir a la neteja de tota la zona
afectada per anys d’abocaments de l’EMC. Aquesta neteja, s’ha de realitzar a mà, i un cop
acabada, els residus obtinguts han de ser traslladats a la planta de Pampamarca Chico per
al seu abocament controlat.
Val a dir que la zona afectada no és només la llera de la sèquia entre l’EMC i el riu, ja que
el gossos salvatges i les rates s’encarreguen d’escampar les restes de pells i intestins pels
terrenys pròxims.

7.2. Fase II
Aquesta fase consisteix en la implementació de les tecnologies de tractament dels efluents
residuals finals de l’EMC, una vegada s’han introduït les noves metodologies i canvis
estructurals definits a la fase anterior.
Cal destacar que, per a poder realitzar un correcte dimensionat (i, fins i tot, per a
seleccionar el tractament més adequat) resulta imprescindible que la primera fase estigui ja
implantada. Això és així perquè és necessari conèixer la caracterització i quantificació de
les aigües residuals finals, amb la finalitat de seleccionar, optimitzar i estudiar la viabilitat de
la tipologia i el disseny de la tecnologia de tractament d’aigües. Per a fer-ho seran
necessaris nous anàlisis físicoquímics i bacteriològics de les aigües residuals, així com
noves mesures dels cabals generats, amb la seva periodicitat horària i setmanal.
Així doncs, en el present projecte no es desenvoluparà aquesta fase, i només es farà un
petit càlcul de dimensionat a partir de dades tabulades en altres estudis, per tal de tenir una
idea aproximada, de les dimensions que poden requerir les instal·lacions de tractament
d’aigües.

7.2.1.

Tractament primari

Com s’ha vist al capítol anterior, el tractament primari està format per una fossa sèptica.
Aquestes, acostumen a estar dividides en dos o més compartiments, en el primer dels
quals hi sedimenten la majoria dels sòlids, i hi són atrapats, també, la majoria dels greixos.
Les fosses sèptiques disposen d’un registre per a cada cambra que permet la seva
inspecció i el buidat. A més estan condicionades amb xemeneies per a evacuar els gasos
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que es generen al seu interior, oxidant-los mitjançant un filtre biològic, evitant així males
olors.
Es poden distingir en el volum de la fossa sèptica tres zones, una inferior destinada a
l’acumulació de llots, una central per a la fase líquida i una altra de resguard on s’acumulen
els greixos.
A la Taula 7.8 es recomanen els valors dels paràmetres principals per al disseny d’una
fossa sèptica: [24]
Paràmetre

Valor recomanat

Alçària útil de l’aigua

>1m

Resguard

> 0,25 m
2/3 volum (1er compartiment)

Compartiments
1/3 volum (2n compartiment)
< 10 m → 3 dia
3

TRH

> 10 m → 2 dia
3

Dispositiu d’entrada

Canonada submergida 0,3 m

Dispositiu de sortida

Canonada submergida mínim 0,3 m i/o 40% de
l’alçària de l’aigua.

Dimensions (A=Ample, L=Llarg)

4·A > L > 2·A

Taula 7.8 Paràmetres per al disseny d’una fossa sèptica.

En primer lloc, es fixa el TRH de les aigües en 2 dies.
En segon lloc, s’ha d’establir el cabal de funcionament de la fossa (cabal mig diari). L’EMC
té un règim de funcionament molt desigual segons el dia de la setmana, amb importants
pics de producció els diumenges. Per tal d’aconseguir un òptim funcionament de la fossa i
evitar la desestabilització de tot el sistema de tractament d’aigües, és important garantir els
dos dies de retenció hidràulica en aquests dies de més producció, i per tant es pren com a
cabal mig diari, el cabal màxim dels diumenges. Com es pot veure a la taula B.12, el cabal
d’aigua consumit màxim dels diumenges té un valor de 20700 litres. Donat que les
condicions de volum de feina que propicien aquest consum són les màximes que permet
l’infraestructura de l’EMC, es pot considerar que els possibles creixements de producció
futurs, es produiran en altres dies de la setmana amb menys càrrega de feina a l’actualitat, i
per tant la fossa sèptica seguirà funcionant òptimament.

Pla integral de gestió dels residus de l’Escorxador Municipal de Carhuaz (Perú)

Pàg. 81

Amb les dades del TRH i del cabal mig, es realitza el càlcul del volum de la fossa sèptica
mitjançant l’equació (Eq. 7.8).

Vaigua = TRH ⋅ Qmig ,d

(Eq. 7.8)

on,
Vaigua és el volum d’aigua.
Qmig,d és el cabal mig diari.
A continuació s’adopta una amplària de 3 metres, i una relació amplària/llargària de 1/2,5,
per a calcular l’alçària de l’aigua i la llargària a partir de l’equació (Eq. 7.9):

Vaigua = L ⋅ A ⋅ haigua

(Eq. 7.9)

on,
L és la llargària.
A és l’amplària.
haigua és l’alçària de l’aigua.
Seguidament es defineix l’alçària de resguard. En aquest cas, donat que no hi ha un filtre
de greixos al pretractament, i que és la pròpia fossa sèptica l’encarregada d’atrapar-los, es
defineix un resguard més gran de l’habitual, de 0,5 metres, per assegurar prou espai per als
greixos.
Finalment, la fossa sèptica es divideix en dos compartiments, amb 2/3 del volum total
ocupat pel primer i amb 1/3 del volum destinat al segon.
De l’aplicació de les relacions Amplària/Llargària i de volum entre compartiments, i de les
equacions (Eq. 7.8) i (Eq. 7.9), amb els valors escollits anteriorment, s’obtenen els
següents resultats finals de disseny de la fossa sèptica. Es poden veure els càlculs detallats
a l’annex I:
•

Volum d’aigua: 41,4 m3.

•

Llargària: 7,5 m.

•

Llargària del primer compartiment: 5 m.

•

Llargària del segon compartiment: 2,5 m.

•

Alçària aigua: 2 m.
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Alçària total: 2,5 m.

Es pot veure el plànol de la fossa sèptica, en planta, alçat i perfil, a l’annex A (plànol A.6).

7.2.2.

Tractament secundari

Com s’ha vist al capítol anterior, el tractament secundari està format per un estany
facultatiu.
Per tal de calcular les dimensions dels estanys facultatius, hi ha diferents mètodes, empírics
i teòrics, que habitualment donen resultats força divergents. Per realitzar aquest càlcul s’ha
utilitzat el mètode Gloyna, desenvolupat a la primera meitat de la dècada dels 70 a partir de
nombrosos estudis a escala real i pilot. Aquest mètode, tot i ser dels més utilitzats ha rebut
sovint la crítica de sobredimensionar els estanys en zones temperades o fredes.
Al ser un disseny preliminar, no es tenen en compte les pèrdues de cabal per
evapotranspiració ni els guanys per precipitacions, i se suposa el cabal d’entrada igual al de
sortida.
A la Taula 7.9 es recomanen, segons aquest mètode, els valors dels paràmetres principals
per al disseny d’un estany facultatiu: [25]
Paràmetre
Alçària estany

Valor recomanat
1,5-2 m

Dimensions (A=Ample, L=Llarg)
Remoció de la DBO5

L=3·A
80-90%

Taula 7.9 Paràmetres per al disseny d’un estany facultatiu.

El volum de l’estany, segons [25], es calcula mitjançant l’equació (Eq. 7.10):

V = 3,5 ⋅ 10 −5 ⋅ Q ⋅ Lu ⋅ q (35−T ) ⋅ f ⋅ f '
on,
V és el volum de l’estany (m3).
Q és el cabal d’entrada i de sortida (l/dia).
Lu és la concentració de MO, expressada en DBO5 (mg/L).
Q és el coeficient de temperatura de l’aigua (típìcament de 1,085).

(Eq. 7.10)
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T és la temperatura de l’aigua.
f és el factor de toxicitat per a les algues (1 en aigües residuals urbanes).
f’ és el factor de correcció de compostos químics reductors (1 quan la concentració
equivalent de sulfats és inferior a 500 mg/L).
Per al cabal diari d’entrada, es pren el valor mitjà setmanal de la taula B.12, de 68187,5
litres, es multiplica per 1,4 (per a tenir en compte un possible creixement del 40%) i es
divideix per 7 (per a obtenir la mitjana diària). El cabal mitjà diari és de 13637,5 l/dia.
La concentració mitjana de la DBO5 a un escorxador, segons [26], és 830-1900 mg/L. Per
als càlculs següents es pren la mitjana dels dos valors, 1365 mg/L. Segons [27], les fosses
sèptiques típicament, rebaixen un 20% la DBO5. Així doncs, en aquest cas es té un valor de
la DBO5 a l’entrada de l’estany, de 1092 mg/L.
Per a la temperatura de l’aigua es considera la mitjana entre la temperatura mitjana màxima
i la temperatura mitjana mínima (subapartat 4.1.2), 16ºC.
Es fixa una alçària de 1,8 m, i es considera una remoció de la DBO5 del 85%.
De l’aplicació de les relacions geomètriques i de les equacions (Eq. 7.8) i (Eq. 7.10),
s’obtenen els següents resultats finals de disseny de l’estany facultatiu. Es poden veure els
càlculs detallats a l’annex I:
•

Volum: 2456 m3.

•

Superfície: 1364 m.

•

Amplària: 21,5 m

•

Llargària: 64 m.

•

TRH: 180 dies.

•

DBO5 de sortida: 163,8 mg/L.

Per tal de compensar la pèrdua de volum d’aigua als talussos perimetrals, s’incrementa 1
metre la longitud de cada costat, obtenint les dimensions definitives:
•

Amplària: 23,5 m

•

Llargària: 66 m.

7.2.3.

Tractament terciari

Com s’ha vist al capítol anterior, el tractament secundari està format per un filtre de grava
subsuperficial.
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Aquest tractament és l’últim previst abans d’abocar les aigües, i per tant ha d’assegurar
unes condicions que s’adeqüin a la normativa vigent. Segons l’article 81 de [9], les aigües
per a reg de vegetals de consum cru i de beguda d’animals, o per a zones recreatives de
contacte primari, han de tenir una DBO5 inferiors a 10 mg/L.
Per a la realització dels càlculs s’ha seguit el mètode proposat per [28], per a aiguamolls (o
filtres de grava) subsuperficials d’una profunditat de l’aigua de 0,3 a 0,6 metres. Al ser un
càlcul groller només s’han tingut en compte els valors de DBO5, i no els referents als
nutrients o els patògens.
Amb aquest mètode el disseny es realitza en dues etapes: en una primera es determina la
superfície necessària de tractament (dimensionat biològic) i en la segona s’estableixen les
dimensions geomètriques del disseny (dimensionat hidràulic):
Dimensionat biològic
Al ser un disseny preliminar, no es tenen en compte les pèrdues de cabal per
evapotranspiració ni els guanys per precipitacions, i es suposa el cabal d’entrada igual al de
sortida.
Per a l’obtenció de les equacions de disseny es suposa que els aiguamolls es comporten
com a reactors de flux ideal en pistó, en els quals els contaminants es degraden seguint
models cinètics de primer ordre. D’aquesta manera, s’obté la següent equació de disseny
(Eq. 7.11), recomanada per a dimensionar la superfície d’aiguamolls de flux horitzontal:

S=

C 
Q
⋅ ln 0 
kA
 C1 

(Eq. 7.11)

on,
2
S és la superfície de l’aiguamoll (m ).

Q és el cabal mitjà diari (m3/dia).
kA és la constant cinètica de primer ordre (m/dia).
C0 és la concentració de contaminant a l’entrada (en aquest cas DBO5) (mg/L).
C1 és la concentració de contaminant a la sortida (en aquest cas DBO5) (mg/L).
Per a kA, [28] recomana un valor de 0,8 m/dia quan els càlculs es fan utilitzant la DBO5,
com és aquest cas.

Pla integral de gestió dels residus de l’Escorxador Municipal de Carhuaz (Perú)

Pàg. 85

Una vegada determinada la superfície de tractament es realitza una verificació final
consistent en comprovar que la càrrega orgànica superficial sigui menor de 6 g
DBO5/m2·dia. A tal efecte, s’utilitza l’equació (Eq. 7.12). En el cas que el valor obtingut sigui
superior a aquest, s’haurà d’incrementar la superfície necessària per tal de complir aquest
criteri.

C sup =

Q ⋅ C0
S

(Eq. 7.12)

De l’aplicació de les equacions (Eq. 7.11) i (Eq. 7.12) amb els valors de cabal i concentració
de DBO5 obtinguts anteriorment i amb el valor de kA recomanat, s’obtenen els següents
resultats. Es poden veure els càlculs detallats a l’annex I:
•

2
Superfície: 476,64 m .

•

Càrrega de DBO5 superficial: 4,69 g/m2·dia.

Dimensionat hidràulic
El dimensionat hidràulic es realitza aplicant la Llei de Darcy, que descriu el règim del flux en
un medi porós, mitjançant la següent equació (Eq. 7.13):

Q = k s ⋅ As ⋅ s

(Eq. 7.13)

on,
Q és el cabal (m3/dia).
kS és la conductivitat hidràulica del medi en una unitat de secció perpendicular a la direcció
3

2

del flux, en m /m ·dia.
AS és la secció de l’aiguamoll perpendicular a la direcció del flux (m2).
s és el gradient hidràulic o pendent (dh/dL, en m/m).
La conductivitat hidràulica varia en funció de la quantitat i de la dimensió dels buits del medi
granular utilitzat. A la Taula 7.10 es mostren ordres de magnitud estimats de la conductivitat
hidràulica (kS) per a alguns materials granulars nets que podrien utilitzar-se com a substrat
en aquests sistemes [29]. La conductivitat hidràulica amb el pas del temps es va reduint per
retenció de sòlids i creixement del biofilm, especialment a la zona d’entrada. És per això
que es recomana adoptar un factor de seguretat per a kS de 7 com a mínim. [28]
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Diàmetre efectiu
(mm)

Porositat (%)

Conductivitat
3

2

hidràulica (m /m ·dia)

Arenes graduades

2

28-32

100-1000

Arenes gravoses

8

30-35

500-5000

Graves fines

16

35-38

1000-10000

Graves mitjanes

32

36-40

10000-50000

Roques petites

128

38-45

50000-250000

Taula 7.10 Ordres de magnitud de la conductivitat hidràulica (kS) en funció del tipus de material
granular utilitzat com a substrat a un aiguamoll construït de flux subsuperficial.

Els valors de s (gradient hidràulic) que s’acostumen a utilitzar varien en el rang de 0,01 a
0,02 m/m.
Segons la Taula 7.10, es fixa un diàmetre de grava de 6 mm, amb una conductivitat
hidràulica de 2000 m3/m2·dia i una porositat del 30%, i es calcula AS segons l’equació (Eq.
7.13).
Un cop calculat AS, es fixa la profunditat en 0,3 metres, i es determina l’amplària de
l’aiguamoll a partir de l’equació (Eq. 7.14):

W =

AS
h

(Eq. 7.14)

on,
W és l’amplària de l’aiguamoll.
H és la profunditat de l’aigua en l’aiguamoll.
Coneguda l’amplària i tenint en compte la superfície determinada amb el dimensionat

L=

S
W

biològic es determina la llargària del sistema amb l’equació (Eq. 7.15):
on,
L és la llargària.

(Eq. 7.15)

Pla integral de gestió dels residus de l’Escorxador Municipal de Carhuaz (Perú)

Pàg. 87

Per acabar es pot calcular el TRH mitjançant l’equació (Eq. 7.16), amb la porositat ja fixada
al 30%:

TRH =

V ε ⋅S ⋅h
=
Q
Q

(Eq. 7.16)

on,
3

V és el volum de l’aiguamoll (m ).
ε és la porositat, o espai disponible per al flux de l’aigua a través de l’aiguamoll (tant per 1).
h la profunditat mitjana de l’aiguamoll (m).
De l’aplicació de les equacions (Eq. 7.13) a (Eq. 7.16), s’obtenen els següents resultats de
disseny de l’aiguamoll. Es poden veure els càlculs detallats a l’annex I:
•

Secció perpendicular a la direcció del flux (AS): 4,77 m.

•

Amplària: 16 m.

•

Llargària: 30 m.

•

TRH: 3,15 dies.

7.3. Fase III
Aquesta fase consisteix en la implementació d’un digestor anaeròbic que digereixi el
contingut intestinal (i estomacal del porcí) i els fems d’estabulació, i que produeixi el biogàs
suficient per alimentar les cuines on es netegen els menuts.
El càlcul exhaustiu i implementació del digestor, amb les dades existents, es podria portar a
terme juntament amb la fase I, però s’ha considerat que per l’extensió del projecte, quedava
fora de les possibilitats d’aquest. També s’ha considerat, que si bé la implementació del
digestor és la millor opció per al tractament de la matèria fecal (ja que d’aquesta manera
l’EMC obté biogàs per a l’alimentació de les cuines), aquesta no és necessària com la resta
d’actuacions previstes, donat que hi ha una alternativa de tractament vàlida (procés de
compostatge a la planta de Pampamarca Chico).
Per tant, a continuació només es farà un càlcul aproximat per tenir una primera
caracterització de les dimensions que pot tenir. Per fer-ho en primer lloc es dimensionarà el
volum del reactor i el gasòmetre, i seguidament la forma d’aquests dos compartiments.
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Dimensionat del volum
Per tal de dimensionar el digestor, en primer lloc cal saber la càrrega diària amb què aquest
és alimentat. Cal tenir en compte, que per a un digestor de disseny simple (sense
calefacció ni pales de barrejat), en climes temperats, és preferible que contingui un màxim
del 10% de ST per tal d’evitar la formació de crostes. [10]
Tenint en compte que els fems de boví tenen un 16% de ST (tal com s’ha vist a la Taula
4.1), i que es generen 194 kg diaris de fems (com es pot veure al subapartat 6.1.2), s’obté
el següent valor de càrrega diària i de volum de líquid a afegir (considerant els fems amb
una densitat 0,8 kg/l [21]). Es poden veure els càlculs detallats a l’annex J:
•

Càrrega diària: 310 kg (358,5 litres).

•

Volum de líquid a afegir diari: 116 litres.

Com es veu, cal afegir 116 litres de líquid diaris, entre els que hi haurà l’orina que s’hagi
acumulat a l’estable. Això representa fer una barreja fems/aigua d’aproximadament 2/1.
Considerant les recomanacions de [10], es fixa un TR de 80 dies, i a continuació es calcula
el volum del reactor, considerant un possible augment de producció del 40% en el futur,
mitjançant l’equació (Eq. 7.17):

Vreactor = 1,4 ⋅ TR ⋅ Vdia

(Eq. 7.17)

on,
Vreactor és el volum del reactor.
TR és el temps de retenció.
Vdia és el volum de càrrega diari.
Per al càlcul del volum de gasòmetre, es considera el volum de biogàs generat diàriament,
de 6,5 m3 (subapartat 6.1.2) i els següents paràmetres:
•

Generació de gas homogènia durant les 24 hores del dia.

•

Consum del total del gas generat en un dia durant 10 hores seguides, de forma
homogènia.

•

Possible creixement futur d’un 40% en la producció.

•

Marge de seguretat del 25%.

Es calcula el volum de gasòmetre mitjançant l’equació (Eq. 7.18):
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(Eq. 7.18)

on,
Vgasòmetre és el volum del gasòmetre.
k és el coeficient de seguretat.
V biogàs és el volum de biogàs generat per dia.
tprod. és el temps durant el qual es genera biogàs.
tconsum és el temps durant el qual es consumeix el biogàs.
Finalment es calcula la relació entre el volum del gasòmetre i el volum de gas produït (tenint
en compte un augment de la producció del 40%), mitjançant l’equació (Eq. 7.19):

C=

V gasòmetre

1,4 ⋅ Vbiogàs

⋅ 100

(Eq. 7.19)

on,
C és la relació entre el volum del gasòmetre i el volum de gas produït cada dia.
D’aplicar les equacions (Eq.16) a (Eq.18) s’obtenen els següents resultats. Es poden veure
els càlculs detallats a l’annex J:
•

Volum reactor: 40 m3.

•

Volum gasòmetre: 6,5 m3.

•

Volum digestor: 46,5 m3.

•

Relació Volum gasòmetre/Volum de gas produït: 73%.

Dimensionat de la forma
Per a un model de forma cilíndrica vertical, es fixa una alçària del digestor de 4,5 metres, i
es calcula la superfície interior del digestor mitjançant l’equació (Eq. 7.20):

S int . =

Vreactor
hreactor

(Eq. 7.20)
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on
Sint. és la superfície interior del digestor.
hreactor és l’alçària del reactor.
A continuació es calcula el diàmetre interior del digestor per mitjà de l’equació (Eq. 7.21):
on,
φint és el diàmetre interior.
Seguidament es fixa el diàmetre del gasòmetre 15 cm menor al diàmetre interior del
digestor i es calcula l’alçària mitjançant les equacions (Eq. 7.21) i (Eq. 7.20).

S int .

φ 
= π ⋅  int . 
 4 

2

(Eq. 7.21)

Dels càlculs anteriors s’obtenen els següents resultats del dimensionat del digestor. Els
càlculs detallats es poden veure a l’annex J:
•

Diàmetre interior del reactor: 3,35 m.

•

Diàmetre interior del gasòmetre: 3,2 m.

•

Alçària del gasòmetre: 1 m.
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8. Manual de gestió
Aquest capítol serveix per explicar resumidament la proposta del protocol de
gestió/actuació de l’EMC, a mode de corol·lari dels capítols anteriors.
El pla de gestió dels residus elaborat al capítol anterior fa palesa la necessitat
d’incorporació d’un nou treballador a l’EMC, encarregat de la gestió dels residus i del
manteniment del pretractament d’aigües. Un cop implementada la fase II, aquest també
s’haurà d’encarregar del manteniment del sistema de tractament de les aigües residuals, i
un cop implementada la fase III, de l’alimentació i manteniment del digestor anaeròbic.
Aquest treballador, per a certes tasques i en moments puntuals, podrà ser ajudat per
l’administrador/vigilant de l’EMC.
El nou sistema de gestió també implica canvis en la forma de treballar d’alguns dels
treballadors de l’EMC (matadors i ajudants), i la col·laboració de l’equip municipal de
recollida de RSU de Carhuaz.
A continuació s’indiquen les noves tasques (amb la seva periodicitat) i els canvis necessaris
en les tasques que ja es realitzen a l’actualitat a l’EMC, per a la gestió dels seus residus.

8.1. Segregació dels residus
Per tal de procedir a la segregació dels residus generats durant l’activitat de sacrifici, s’han
de seguir les següents passes (per ordre):
1. El matador i l’ajudant porten l’animal a la platja corresponent (de boví o porcí).
2. L’ajudant rega l’animal mitjançant una mànega, per a aconseguir una distensió
muscular que proporcioni una millor qualitat de la carn.
3. El matador atordeix l’animal per descàrrega elèctrica mitjançant un aparell específic
per aquesta tasca.
4. El matador i l’ajudant pengen l’animal per les potes del darrera mitjançant politges
mecàniques.
5. El matador degolla l’animal per tall a la jugular, i l’ajudant recull la màxima quantitat
de sang amb un cubell metàl·lic. El mateix ajudant porta la sang recollida cap al
dipòsit habilitat mitjançant el sistema de rails.
6. En el cas del porcí, l’ajudant mulla l’animal amb aigua bullint per al seu pelat i a
continuació el matador li torra la pell mitjançant un soldador.
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7. El matador escorxa l’animal i el buida de vísceres. Aquestes són dipositades a les
taules amb rodes on són netejades per l’ajudant. El gruix de la neteja es realitza en
sec, recollint el contingut intestinal en un cubell i el ruminal en un altre (en el cas del
bestiar porcí es recull tot en un mateix cubell. A continuació els cubells amb el
contingut ruminal i la matèria fecal són portats als respectius contenidors habilitats
per la raileria.
8. El matador procedeix a l'esquarterament i la neteja de restes de sang de l’interior de
l’animal, mentre l’ajudant continua amb la neteja de l’estómac i els intestins amb
aigua a pressió.
9. Un cop acabat l’esquarterament i la neteja dels menuts, el matador porta les peces
de carn a les sales d’oreig (per la raileria) i l’ajudant porta els menuts a la cuina on
seran precuinats.
10. Per finalitzar, l’ajudant escombra les restes de pells, menuts i pèls i les diposita al
contenidor habilitat. També diposita al contenidor habilitat les banyes i els unglots.

8.2. Gestió dels residus
Aquesta anirà a càrrec del nou treballador encarregat de la gestió dels residus i del
manteniment del tractament de les aigües, i de l’equip municipal de recollida de RSU de
Carhuaz.

8.2.1.

Sang

Per tal de procedir a la gestió de la sang s’han de seguir les següents passes:
1. La sang es coagula mitjançant la cocció lenta a l’olla de 200 litres, removent-la de
forma continuada amb una pala de fusta durant uns 15-20 minuts.
2. Un cop coagulada, es col·loca un sac porós de PP de 30 litres a l’aparell
d’ensilar/premsar, i la sang coagulada a dins la bossa. Llavors es premsa i les
restes líquides s’aboquen al desguàs.
3. A continuació, la farina es dispersa en safates (amb capes d’uns 2 cm) i es deixa
assecar a l’ambient.
4. Un cop assecada, es procedeix al triturat, empaquetat en bosses de PE de 5 l, i
finalment el segellat d’aquestes.
Val a dir, que l’olla, l’aparell d’ensilar, les safates i la trituradora s’han de netejar abans i
després de ser utilitzades, per assegurar la seva desinfecció.
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Aquesta operació s’ha de realitzar: en 3 ocasions els diumenges, en 2 els dimecres, en 1 o
2 els divendres i en 1 la resta dels dies. De totes maneres, el triturat i l’empaquetat es
poden realitzar d’un sol cop deixant part de la farina més estona assecant-se.

8.2.2.

Matèria fecal

Per tal de procedir a la gestió de la matèria fecal s’han de seguir les següents passes:
1. Els fems d’estabulació es recullen i es dipositen al contenidor habilitat un cop al dia,
a mitja tarda, quan l’activitat de sacrifici ja ha acabat.
2. El servei municipal de recollida de RSU de Carhuaz s’emporta el contingut del
contenidor els dilluns i els dijous a primera hora del matí, i els trasllada a la planta
de tractament de Pampamarca Chico per a fer-ne compost.
Un cop estigui implementada la fase III, el punt 2 canvia per aquests altres dos:
2. El digestor anaeròbic s’alimenta diàriament amb la totalitat de la matèria fecal i
l’orina generada, i aigua. La mescla es realitza a la cambra de mescla del digestor
en una proporció de 2 unitats de volum de fems per una d’aigua i orina. És
important barrejar bé la mescla per evitar la formació de taps a l’interior del digestor.
3. Es controla del volum del biogàs emmagatzemat al final de la jornada. Si n’hi ha
massa volum (tenint en compte la capacitat del dipòsit i el creixement que aquest ha
de tenir durant les hores en què l’EMC resta tancat), caldrà cremar una part del
biogàs fins a aconseguir un volum segur.

8.2.3.

Contingut ruminal

Per tal de procedir a la gestió del contingut ruminal s’han de seguir les següents passes
diàriament:
1. El contingut ruminal s’escampa per unes safates plàstiques i es deixa durant unes
hores assecant-se a l’ambient. Durant els dies de més volum de feina, si no fos
possible per qüestions de temps, es podria prescindir d’aquest pas (a costa de
perdre propietats nutricionals de l’aliment).
2. Un cop semi-assecat, es col·loca una bossa de PE de 30 litres a l’aparell
d’ensilar/premsar, i el contingut ruminal a dins la bossa. Llavors es premsa per tal
d’expulsar el major volum d’aire i accelerar l’acabament de la fase aeròbica.
3. Per finalitzar, es segella la bossa de PE amb un aparell de soldar bosses de
material termoplàstic i s’emmagatzema un temps recomanat d’entre 15 i 45 dies.
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Val a dir, que l’aparell d’ensilar i les safates s’han de netejar abans i després de ser
utilitzades, per assegurar la seva desinfecció.

8.2.4.

Banyes i unglots

Per tal de procedir a la gestió de les banyes i els unglots s’han de seguir les següents
passes (1 o 2 cops per setmana, en dies de poc volum de treball):
1. Les banyes i unglots es netegen per cocció a l’olla de 200 litres de capacitat, i les
seves restes orgàniques (en el cas de les banyes) es dipositen al contenidor de
menuts
2. Un cop netes es deixen assecar a l’ambient.
3. Un cop seques es procedeix al triturat, empaquetat en bosses de PE de 5 litres i
finalment el segellat d’aquestes.

8.2.5.

Pelleringues

Per tal de procedir a la gestió de les pelleringues s’han de seguir les següents passes:
1. Al finalitzar la jornada els treballadors s’emporten les pelleringues que considerin
necessàries per a alimentar els seus propis animals (sobretot gossos i gallines).
2. El servei municipal de recollida de RSU de Carhuaz s’emporta el contingut sobrer (si
és que n’hi ha) del contenidor els dilluns i els dijous a primera hora del matí, i els
trasllada a la planta de tractament de Pampamarca Chico per a dipositar-ho a
l’abocador controlat.

8.3. Tractament de les aigües
Per tal de procedir al manteniment del sistema de tractament de les aigües s’han de
realitzar les següents accions per a cada part del sistema:
1. Canal de desbast: Es buida un cop al dia, al final de la jornada. Les restes recollides
es dipositen al contenidor de pelleringues.
Un cop estigui implementada la fase II, s’hauran d’afegir les següents accions per a un
correcte manteniment del tractament de les aigües:
2. Fossa sèptica: Es fan inspeccions mensuals de la capa de flotants i es procedeix a
la seva neteja quan es consideri necessari. Es buida 1 cop a l’any per extreure’n els
llots. Tant els flotants com els llots seran emportats pel servei municipal de recollida
de RSU de Carhuaz, els primers per a ser dipositats a l’abocador controlat i els
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segons per a ser assecats (per eliminar possibles patògens) i utilitzats com a
esmena orgànica.
3. Estany facultatiu: Es fan inspeccions visuals diàries per comprovar que funciona
correctament (sobretot l’entrada i sortida d’aigua), es procedeix al podat de les
macròfites 2 o 3 cops l’any, i al buidat de llots cada 5 anys. Les restes de la poda
poden ser utilitzades com a farratge animal en fresc, o es poden ensilar de la
mateixa manera com es fa amb el rumen; els llots s’han de tractar de la mateixa
manera que els de la fossa sèptica.
4. Filtre de grava: Es fan inspeccions visuals diàries per comprovar que funciona
correctament (sobretot l’entrada i sortida d’aigua, i possibles colmatacions) i es
procedeix al podat de les macròfites 2 o 3 cops l’any. Les restes de poda s’han de
tractar de la mateixa manera que les de l’estany facultatiu.
Si s’arribés a colmatar caldria buidar-lo i deixar-lo assecar per a eliminar
aeròbicament les pel·lícules bacterianes que causen els fluxos preferencials, i a
continuació omplir-lo de nou i tornar a plantar les macròfites.
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9. Impacte ambiental
9.1. Introducció
Aquest projecte (PFC) gira a l’entorn de l’avaluació ambiental de l’EMC (a nivell ecològic,
biològic, social, econòmic, etc.) i la seva gestió, de forma que gran part dels continguts
formals dels estudis d’impacte ambiental ja es troben a la memòria (com l’àmbit d’estudi,
l’anàlisi i selecció d’alternatives tecnològiques, la descripció del projecte i les possibles
repercussions ambientals, l’anàlisi de l’estat inicial,...).
S’han tingut en compte els requisits generals per a la protecció ambiental continguts a les
següents lleis:
•

Decreto Ley 28611 – Ley General del ambiente”, aprovat el 13 d’octubre de 2005.

•

Decreto Ley 26786 – Ley de evaluación de impacto ambiental para obras y
actividades, aprovat el 12 de maig de 1997.

I els requisits específics per a un escorxador estan continguts en les següents lleis i
reglaments:
•

Decreto Ley 17752 – Ley General de Aguas, aprovat el 24 de juliol de 1969.

•

Decreto Supremo Nº 41-70-AG – Complementación del Reglamento del título III del
Decreto Ley 17752 “Ley general de Aguas”, 19 de febrer de 1970

•

Decreto Supremo Nº 007-83-SA – Modificación Reglamento de la Ley General de
Aguas, aprovat el 17 de març de 1983.

•

Decreto Supremo Nº 029-65-DGS – Reglamento para la Apertura y Control
Sanitario de Plantas Industriales, aprovat el 8 de febrer de 1965.

•

Decreto Supremo Nº 22-95-AG – Reglamento Tecnológico de Carnes, aprovat el 14
de setembre de 1995.

A continuació s’estructuren i resumeixen les principals conclusions referents als impactes
causats per la fase I del projecte, que es desprenen de la memòria i els annexos,
considerant la seva fase de construcció i la d’explotació.
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9.2. Activitats del projecte susceptibles a produir impacte
sobre el medi
Per tal de poder identificar els impactes que es produeixen sobre el medi, s’ha de
determinar quines són les activitats associades al present projecte que generen aquests
impactes.

9.2.1.

Fase de construcció

Durant la fase de construcció es donen les següents afectacions amb caràcter temporal i
superficial:
•

Utilització de camins i pistes d’accés: Per a l’accés a la part posterior de l’EMC per
tal de realitzar la canalització del desguàs i la neteja de la zona, s’han d’utilitzar
camins i vies ja existents, però d’ús privat. En cap moment cal obrir nous accessos.

•

Moviments de maquinària i vehicles: Moviments de maquinària de les obres i
vehicles de subministrament de materials i transport dels treballadors, tant a l’interior
de l’EMC, com a la part exterior entre aquest i la riba del riu Santa.

•

Ocupació temporal del sòl: La ocupació temporal es realitza per la necessitat
d’emmagatzemar matèries primeres, materials de construcció, maquinària i residus.
Aquesta ocupació es realitza tant a l’interior de l’EMC, com a la part externa
posterior d’aquest.

Aquestes són les activitats que causaran impactes sobre el medi durant la fase de
construcció:
•

Separació del desguàs de l’EMC i la sèquia de reg: S’ha d’aixecar el paviment en
diferents punts de l’interior de l’EMC per tal de construir noves parts de canal, o bé
per fer-hi passar els tubs soterrats; s’ha de taponar parts de canal existents amb
formigó; i finalment, s’ha de tornar a pavimentar.

•

Implementació del canal de desbast: S’ha de procedir a ampliar el canal existent,
mitjançant una demolició i posterior reconstrucció. A continuació s’ha d’instal·lar al
canal les dues reixes de barrots i proveir-lo d’una reixa superior, a mode de tapa,
independent de la reixa de la resta del canal.

•

Canalització fins el riu: En primer lloc, s’ha de col·locar un clavegueró penjat a la
paret exterior de l’EMC, des dels estables fins el desguàs i connectar-lo; a
continuació, s’ha d’excavar una rasa paral·lela a la sèquia (sense afectar-la) seguint
una pista existent, des de la sortida de l’EMC fins al riu, i col·locar-hi i connectar un
tub; finalment s’ha de tapar la rasa amb el material prèviament extret i compactar-la.
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Neteja de la zona afectada pels abocaments: S’han de retirar les restes de pells i
intestins escampades per la zona de forma manual.

Com a conseqüència de l’execució dels treballs definits a sobre d’aquestes línies, es
generen residus de diferents tipus els quals s’han minimitzar i gestionar de forma
adequada. Es consideren els següents:
•

Runa i restes d’obra: formigó, grava, terra, restes de tub de PVC, etc.

•

Restes de pells i intestins del bestiar sacrificat a l’EMC.

•

Despesa de combustible i emissió de CO2 i altres gasos a l’atmosfera.

•

Restes de menjar, envasos, etc. Assimilables a RSU.

9.2.2.

Fase d’explotació

Durant la fase d’explotació, tenen lloc les següents activitats que causaran impactes sobre
el medi:
•

Segregació dels residus de l’EMC, evitant l’abocament incontrolat del 90% de la
sang, contingut ruminal i matèria fecal dels animals sacrificats, a més de la pràctica
totalitat de pelleringues i pèls i la totalitat dels unglots.

•

Obtenció dels següents subproductes mitjançant la gestió dels residus segregats:
farina de sang i rumen ensilat; per a l’alimentació animal; farina de banyes/unglots i
compost, per a la fertilització de terrenys.

•

Ús més racional de l’aigua potable, amb la reducció considerable del volum
consumit (i abocat).

•

Finalització dels abocaments incontrolats a la zona exterior entre l’EMC i el riu
Santa.

Com a conseqüència de l’execució dels treballs definits a sobre d’aquestes línies, es
generen els següents residus, que s’han de minimitzar i gestionar de forma adequada:
•

Bosses de polietilè per a empaquetar els diferents subproductes.

•

Pelleringues, que seran portades per l’equip municipal de RSU a l’abocador
controlat de la planta de residus de Pampamarca Chico.

•

Consum elèctric per a l’ús del molinet mecànic per a moldre la farina de sang i la de
banyes i unglots, i per a l’ús de l’aparell de soldar les bosses de PE.

•

Consum de llenya, amb l’emissió de CO2 i altres gasos contaminants a l’atmosfera.
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9.3. Avaluació d’impactes
9.3.1.

Fase de construcció

Impactes sobre el sòl
El principal impacte serà el causat pel moviment de terres, realitzat per a soterrar el tub de
desguàs des de l’EMC fins al riu, seguint un petit camí existent. Aquesta actuació consisteix
en l’excavació de la rasa, col·locació del tub, rebliment de la rasa (tapat) i posterior
compactat. Les afectacions esperades són:
•

Pèrdua de sòl per ocupació de terreny: Inclou la pèrdua de quasi tota l’amplària del
petit camí a sota del qual s’ha d’instal·lar el tub, l’ocupació al seu costat, amb la terra
extreta de la rasa, i l’ocupació d’espai per part de la maquinària i material utilitzat i
dels treballadors. Aquest impacte és de caràcter molt lleu, donada la seva afectació
temporal (pocs dies) i reversible, i que, per l’actual degradació que pateix aquesta
zona, la seva utilització per part de propietaris o veïns és gairebé nul·la (totalment
nul·la en la zona més pròxima a l’EMC).

•

Possible degradació de la coberta vegetal i compactació del terreny: Impacte lleu
donat que el terreny on s’ha d’implementar la rasa ja està parcialment compactat i
amb una coberta vegetal mínima, al tractar-se d’un petit camí ja existent. L’impacte
per compactació ocasionat per l’accés de la maquinària a la zona, també és mínim,
ja que aquesta és de naturalesa lleugera i es desplaçarà en tot moment per camins
existents.

•

Obtenció de terra del procés d’excavació, col·locació de tub i rebliment, que s’ha de
gestionar de forma adequada. Idealment, aquesta terra hauria de ser utilitzada per
la mateixa empresa encarregada de les obres a una altra obra on hi hagi dèficit de
la mateixa, i si això no és possible, ha de ser traslladada per la pròpia empresa a la
planta de Pampamarca Chico. Tenint en compte que s’han de soterrar 140 m de tub
de 200 mm de diàmetre, la quantitat de terra que ha de sobrar és:

[ ]

[ ]

V m 3 = 140[m] ⋅ π ⋅ 0,12 m 2 = 4,40m 3
•

Possible abocament de restes de menjar i envasos per part dels treballadors.

Un altre impacte sobre el sòl ve donat per la neteja de la zona de restes de pelleringues
dels animals sacrificats a l’EMC, amb la conseqüent ocupació de terreny, ja que serà
necessari ocupar de forma temporal les parcel·les de varis propietaris per tal de poder
realitzar aquesta tasca. Aquest impacte es considera de repercussions mínimes, donat que
la recollida s’ha de fer a mà i sense l’ús de maquinària, i que els terrenys en qüestió estan
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pràcticament en desús, però cal tenir en compte que les pelleringues recollides
constitueixen un residu que s’haurà de gestionar (a l’abocador controlat de la planta de
Pampamarca Chico).
També representa un impacte, la runa obtinguda del procés d’enderroc de parts de la
solera de formigó de l’interior de l’EMC per construir-hi canals de desguàs o fer-hi passar
claveguerons. Aquesta runa ha de ser traslladada per la pròpia empresa que realitzi les
obres a la planta de Pampamarca Chico. Segons els plànols A.3 i A.4, s’ha calculat que
s’hauran d’enderrocar 30 metres lineals de solera. Considerant una solera de formigó de 25
cm i una amplària dels canals de 30 cm, la quantitat de runa generada és:

[ ]

V m 3 = 30[m] ⋅ 0,30[m] ⋅ 0,25[m] = 2,25m 3
Impactes sobre l’aigua i cursos fluvials
Les obres suposaran un desplaçament de personal i maquinària, que sense mesures
protectores adequades, pot afectar les aigües superficials i subterrànies. La contaminació
pot procedir:
•

Abocament de restes de formigó.

•

Possible abocament d’oli i lubricants procedents de la maquinària.

•

Possible abocament accidental de combustible.

Els efectes negatius són fàcilment evitables o minimitzables amb una correcta gestió.
Impactes sobre la vegetació
L’excavació, rebliment i compactació provoquen la desaparició de la coberta vegetal al llarg
de la superfície afectada per les obres.
En general, la desaparició de la vegetació a la parcel·la considerada suposa un impacte
reversible, a curt termini amb possibilitats de recuperació, i més encara tractant-se d’un
camí, i d’una zona molt degradada i d’escàs valor ecològic.
Impactes sobre la fauna
Les accions del projecte susceptibles de produir impacte seran l’excavació, rebliment i
compactació de la rasa, que impliquen:
•

Desaparició de la coberta vegetal.

•

Ocupació de superfície.

•

Alteració i pèrdues d’hàbitats.
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•

Efecte barrera.

•

Destrucció de la fauna edàfica.

•

Desplaçament d’animals originat pel soroll.

Aquests impactes són temporals, a curt termini i recuperables.
Impactes sobre el paisatge
La utilització i moviment de maquinària, així com l’ocupació de sòl com a magatzem
temporal i l’obertura de la rasa, disminuiran la qualitat visual de l’entorn de les obres.
Aquest impacte negatiu es considera mínim, temporal i reversible a curt termini. El fet que
l’espai ja estigui molt degradat i quasi en total desús, ajuda a fer l’impacte encara menor.
Impactes sobre la qualitat de l’aire
La utilització de maquinària amb motor de combustió interna comporta l’emissió a
l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle (sobretot CO2), de certs contaminants
(principalment CO, HC, NOx, Pb, SO2), i de partícules sòlides en suspensió.
El moviment de terres també comporta l’emissió de partícules sòlides en suspensió.
Impactes socioeconòmics
El principal impacte és provocat per les obres a l’interior de l’EMC, que obligaran a
paralitzar la seva activitat durant algun temps, deixant temporalment el municipi sense una
infraestructura bàsica per a la seva economia.
També representa un impacte, per als treballadors encarregats de soterrar el tub, el medi
en què hauran de treballar, fortament degradat per anys d’activitat de l’EMC amb nul·la
gestió dels residus. Aquest medi significa una molèstia i un risc potencial per als
treballadors, al contenir aigües pestilents que emeten fortes olors, restes de carronya i
presència de gossos salvatges, rates i insectes (potencials vectors de malalties
infeccioses).
Tots aquests impactes són temporals, d’efecte immediat, i reversibles a curt termini.

9.3.2.

Fase d’explotació

Impactes sobre el sòl
El principal impacte sobre el sòl bé donat per la finalització de l’abocament incontrolat de
residus per part de l’EMC (per la segregació de residus i la canalització fins al riu), que
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juntament amb la neteja de la zona afectada per aquests residus (realitzada durant la fase
de construcció), ha de permetre la recuperació d’aquesta zona per a l’agricultura per part
dels seus propietaris, i foragitar els gossos, rates i mosquits que actualment l’ocupen.
Aquest és un impacte positiu i de caràcter definitiu.
La gestió dels residus segregats per a la seva posterior reutilització, comporta la generació
de nous residus, en forma de sacs de plàstic amb els quals aniran embalats aquests
productes, que han de ser venuts al mercat local.
Impactes sobre l’aigua i cursos fluvials
La segregació dels residus de l’EMC suposa una reducció considerable de la DBO, dels
coliformes i de les partícules abocades al riu, obtenint-se així un impacte positiu.
Concretament es deixen d’abocar al riu:
•

90% de la sang generada: de 1344 a 1757 litres setmanals (Taula 7.2).

•

90% de la matèria fecal generada: de 1109 a 1461 kg setmanals (Taula 7.4).

•

90% del rumen generat: de 1330 a 1710 kg setmanals (Taula 7.5).

•

Al voltant del 100% de pelleringues i pèls.

•

100% dels unglots.

Per tant, es pot considerar una reducció de la DBO pròxima al 90%.
L’ús més racional de l’aigua potable permet estalviar uns 196800 litres setmanals (que es
deixen d’abocar), passant d’un consum de 265000 a un de 68200 litres (reducció del 74%).
Amb aquesta mesura s’aconsegueix estalviar una quantitat d’aigua potable al municipi, i per
tant, l’impacte és positiu.
Cal fer notar en aquest punt, que un cop s’hagi implementat la fase II del projecte, l’efluent
de l’EMC serà apte per al reg, amb un valor de la DBO5 inferior als 10 mg/l i lliure de
coliformes i partícules, comportant un impacte positiu en major mesura.
Impactes sobre la vegetació
La segregació dels residus i la canalització fins al riu representen un impacte positiu per la
vegetació dels terrenys entre l’EMC i el riu, que es podrà desenvolupar de forma natural,
sense rebre quantitats enormes de càrrega orgànica de forma continuada.
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Impactes sobre la fauna
La segregació de residus i la canalització fins al riu representen un problema per a la fauna
de caràcter carronyer, considerada no desitjable, i una millora per a la resta de la fauna,
que podrà prosperar en millors condicions. Per tant, l’impacte és positiu.
Impactes sobre el paisatge
Com en els casos anteriors, la segregació i la canalització fins al riu representen una millora
considerable sobre el paisatge, que passarà de ser paratge degradat i decadent, a un
paratge mixt, de cultius i de ribera. Per tant, l’impacte és positiu.
Impactes sobre la qualitat de l’aire
La neteja de les banyes i unglots i la coagulació de la sang suposen un impacte per a la
qualitat de l’aire, donat que es realitzen per cocció mitjançant un foc alimentat amb llenya
funcionant entre 1 i 3 hores diàries. La combustió amb llenya acostuma a ser incompleta
degut a la mala distribució de l’oxigen, i a més de CO2 i H2O, allibera partícules en
suspensió i altres gasos nocius per a la salut com: CO, NOx, benzè (C6H6), butadiè
(CH2=CH-CH=CH2), formaldehid (H-HC=O) i hidrocarburs poliaromàtics. S’ha de fer constar
en aquest punt, que donat que la llenya és un combustible renovable, les emissions de CO2
que es realitzen són neutres en el cicle del carboni i no es comptabilitzen com a emissions.
L’impacte és negatiu tot i que molt limitat.
Val a dir, però, que un cop s’implementi la fase III, la cocció es farà amb el foc alimentat
amb biogàs, de forma que es deixarà d’emetre a l’atmosfera les partícules en suspensió i
els gasos nocius per a la salut. A més, la implementació del cremador de biogàs permetrà
l’estalvi d’un recurs natural de la zona com és la fusta.
Impactes socioeconòmics
La implementació
socioeconòmic:
•

d’aquest

projecte

suposarà

els

següents

impactes

a

nivell

Creació d’un lloc de treball, que s’espera que sigui rendible econòmicament un cop
es consolidi la gestió dels residus i es donin a conèixer els subproductes obtinguts.
Això suposa creació de riquesa pel municipi i per tant és un impacte positiu.

•

Recuperació de la zona entre l’EMC i el riu, on es podrà reprendre l’activitat agrícola
amb la conseqüent generació de riquesa pel veïnat i el municipi. Per tant, l’impacte
és positiu.
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•

Eradicació d’un focus infecciós (al acabar amb els abocaments incontrolats). Això
representa una clara millora social per a tot el poble i per tant és un impacte positiu.

•

Pas important per a la recuperació de tota la riba del riu al seu pas per Carhuaz,
amb potencial turístic. Amb la implementació de la fase II es farà un altre pas
important per a la recuperació completa. Aquest aspecte representa una millora en
la qualitat ambiental i en el nivell de vida per a tot el poble, i representa l’oportunitat
de generar una activitat econòmica nova en un futur pròxim. L’impacte és positiu.

•

Canvi d’hàbits en la forma de treballar de l’EMC, que comportarà un petit augment
de la càrrega de treball, però que permetrà als treballadors fer-lo d’una forma més
higiènica i havent d’aixecar menys pesos, de forma que les condicions de seguretat
augmentaran. Al tenir un component positiu i un de negatiu, aquest impacte es
considera neutre.

•

Millora del producte càrnic, al treballar d’una forma més higiènica, amb el
conseqüent impacte positiu per a tots els seus consumidors, tant locals com de la
capital.

•

Possibilitat per part dels pagesos i ramaders del municipi (i de la comarca) d’adquirir
uns productes (per a la fertilització dels camps o per a l’alimentació animal),
naturals, respectuosos amb el medi i de proximitat. Impacte positiu.

•

Augment de les emissions de partícules en suspensió i gasos de la combustió
nocius per a la salut dels treballadors, al afegir la cocció de la sang i de les banyes i
unglots a les que ja es realitzen (fins a la implementació de la fase III).

9.4. Mesures correctores
Responent a la finalitat del present estudi, s’han elaborat en funció del medi afectat, una
sèrie de mesures correctores (preventives o pal·liatives) para minimitzar els impactes
negatius, evitar-los o compensar la carència induïda.
Les mesures es basen, en primera instància, en l’actuació abans que es produeixi l’impacte
si és possible, o a les primeres fases de generació amb l’objecte d’evitar les conseqüències
negatives.

9.4.1.

Fase de construcció

Es separa la fase de construcció en dues tasques diferenciades, que es poden portar a
terme en paral·lel, o en sèrie. Aquestes tasques són: el soterrament d’un tub des de l’EMC
fins al riu, i la seva connexió al desguàs de l’EMC; i feines a l’interior de l’EMC, consistents

Pàg. 106

Memòria

en la separació del desguàs de l’EMC i la sèquia de reg i la implementació del canal de
desbast.
Per tal de reduir l’impacte causat pels abocaments de l’EMC als treballadors que realitzin el
soterrament del tub, és necessari iniciar aquests treballs una vegada funcioni la segregació
i gestió dels residus. També és important iniciar els treballs interiors de l’EMC una vegada
iniciada la segregació i gestió dels residus per assegurar el bon funcionament del canal de
desbast i evitar les seves obstruccions.
Soterrament del tub de desguàs
S’han d’implementar les següents mesures:
•

No s’ha d’ocupar més sòl del necessari. Per tal de minimitzar l’ocupació de sòl,
l’excavació de la rasa, connexió del tub, reblert i compactat pot realitzar-se per
trams (començant pel desguàs de l’EMC i acabant al riu), ocupant a la vegada
només la superfície de sòl requerida per un dels trams.

•

Per tal de minimitzar la degradació de la coberta vegetal i la compactació del
terreny, s’ha d’arrencar la part superior d’aquesta (de 20 o 30 cm) amb terrossos de
la major dimensió possible i guardar-los apart de la resta de terra, en un lloc protegit
del sol. Llavors, amb el tub connectat, s’ha de procedir al reblert de tota la rasa
excepte els últims 30 cm, compactar el terreny, i per acabar tornar a posar la capa
superior, omplint les juntes entre terrossos i compactant-les una mica.

•

Donades les característiques socioeconòmiques de la zona, és bastant probable
que l’excavació de la rasa i el posterior reblert i compactat sigui realitzat a mà per
treballadors de la zona, de forma que s’evitaran les emissions a l’atmosfera de CO2,
gasos nocius per a la salut i partícules en suspensió, generats per aquest tipus de
maquinària. Les úniques emissions que es realitzaran seran les del vehicle
(furgoneta) que porti el material i eines fins a la zona, menyspreables al ser molt
reduïdes. També es reduirà en gran part el perill de d’abocaments accidentals de
lubricants o de combustible de la maquinària, i les molèsties per soroll.

•

Evitar realitzar aquesta tasca els dimecres i els diumenges, donat que són els dos
dies en què es treballa més a l’EMC, i conseqüentment, són els dos dies en què es
realitzen més abocaments i que hi ha pitjors condicions higienicosanitàries a la
zona.

•

Un cop acabada l’obra de soterrament cal fer una neteja a fons de les restes de
menjar i envasos que hagin pogut deixar els treballadors, que seran gestionades
per l’equip municipal de recollida de RSU i tractats adequadament segons la seva
naturalesa.
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Part de la terra obtinguda de l’excavació i posterior rebliment de la rasa, ha de ser
utilitzada pel rebliment de les parts de canal que s’han de tapar a les obres de
l’interior de l’EMC.

Feines a l’interior de l’EMC
Per tal de minimitzar les conseqüències negatives d’haver de tancar l’EMC per tal de poder
portar a terme aquests treballs, s’han de realitzar les feines de la següent manera:
•

Realitzar la canal que passa pels estables sense interrompre la feina de l’EMC, a
les tardes, quan ja no hi ha activitat de sacrifici.

•

La resta de treballs s’han de realitzar els dilluns, donat que són els dies de menys
volum de treball, i els sacrificis anul·lats poden ser recuperats els dimarts, que
també és un dia de poc volum de treball. Aquests treballs han de ser realitzats per
trams que es puguin acabar en un dia, de forma que si no s’acaba la totalitat de
l’obra en un dia, l’EMC ha de quedar habilitat per poder seguir treballant el dia
següent, a l’espera de la represa de les obres el dilluns següent.

Cal posar cura en evitar l’abocament de les restes de runa i de materials de construcció,
que cal recollir i guardar a l’espera que l’equip municipal de recollida de RSU se’n faci
càrrec.

9.4.2.

Fase d’explotació

Els dos impactes identificats com a negatius entre les tasques a realitzar durant la fase
d’explotació i que demanen mesures correctores són:
•

Utilització de sacs de PE per a l’empaquetat dels nous subproductes: Es considera
que el poc volum generat d’aquests subproductes i els mètodes rudimentaris
d’obtenció dels mateixos, els fan adequats per al mercat local. Donat que al
municipi de Carhuaz ja fa anys que es realitza un tractament adequat dels RSU
(que inclou la segregació en origen i el reciclatge), acompanyat de campanyes de
conscienciació sobre el reciclatge, es considera aquest factor com a mesura
atenuant.

•

Emissions de gasos tòxics perjudicials per als treballadors a les cuines: Un cop
implementat el pla de remodelació de l’EMC, anterior a aquest projecte (annex E), hi
hauran instal·lades unes cuines amb xemeneia cap a l’exterior, de forma que els
gasos propis de la combustió incompleta de la llenya seran emesos directament a
l’atmosfera en comptes de a l’interior de l’EMC.
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9.5. Conclusions
Els impactes a l’ambient produïts per la fase de construcció d’aquest projecte són molt
limitats (les obres són de molt poca envergadura) i reversibles en un temps mínim (gairebé
des del mateix final de les obres). Però, a més, aquests impactes poden considerar-se
totalment menyspreables si es té en compte que la zona afectada presenta un gran estat
de degradació, i que precisament el què es pretén és recuperar-la.
Com ja s’ha dit a la introducció, aquest projecte gira a l’entorn de l’avaluació i gestió
ambiental de l’EMC, de forma que l’impacte global del mateix en termes ambientals durant
la seva fase d’execució és netament positiu.
Pels dos motius exposats, i perquè es considera que el manual de gestió (capítol 8) ja
compleix aquesta funció durant la fase d’explotació, s’ha considerat innecessari
implementar un pla de vigilància ambiental.
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10. Pressupost
A la Taula 10.1 es mostra el pressupost d’execució del projecte amb la unitat monetària de
curs legal al Perú, el “nuevo sol” (S/.). Donat que és un projecte de cooperació no s’ha
comptabilitzat el preu de realització del mateix, que es considera que ha tingut un cost
humà de 900 hores de treball. Tampoc s’han tingut en compte el preu dels bitllets al Perú ni
l’allotjament i l’estada
Descripció

U.

M.

Preu

Total

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 25 cm
d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, amb
minirasadora manual.

m

140

17,69

2476,60

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa i connectat. Inclou accessoris i material de connexió.

m

140

16,25

2275,00

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm,
penjat en paret i connectat. Inclou accessoris i material de
connexió i fixació.

m

16

32,50

520,00

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.

m

3

4,4

14,78

65,03

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a
25 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

m

2

9

26,86

241,74

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km.

m

3

2,25

17,38

39,11

Soterrament rasa

Treballs a l’interior de l’EMC
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Descripció

U.

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
col·locat al fons de la rasa i connectat. Inclou accessoris i
material de connexió.

m

Reblert de rasa amb sorra existent.

m

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix,
amb acabat remolinat mecànic.

m

Reixa de 0,4x0,4 m formada per 4 barrots de 15 mm de
diàmetre amb una llum entre barrots de 50 mm, col·locada
encastada entre dos parets de canal (es poden veure les
característiques geomètriques al plànol A.5).

M.

Preu

Total

13

12,96

168,48

3

0,855

10,83

9,26

2

5,7

30,52

173,96

u

1

24,78

24,78

Reixa de 0,4x0,4 m formada per 20 barrots de 5 mm de
diàmetre amb una llum entre barrots de 10 mm, col·locada
encastada entre dos parets de canal (es poden veure les
característiques geomètriques al plànol A.5).

u

1

30,31

30,31

Reixa per a canal, de fosa dúctil de 1600x400x70 mm, classe
D400 segons norma UNE-EN 124 col·locada sobre canal.

u

1

95,36

95,36

Molinet de tambor rotatiu de 2 HP, 220V, 60 Hz.

u

1

1420,00

1420,00

Aparell d'ensilar/premsar per a bosses de 30 litres.

u

1

460,00

460,00

Aparell de soldar bosses de material termoplàstic, 220V, 60
Hz.

u

1

191,20

191,20

1 olla d’acer galvanitzat de 200 l, 1 dipòsit d’acer galvanitzat
2
de 400 l, 6 safates d’acer galvanitzat de 1 m , 1 contenidor de
PE amb tapa de 1200 l, 1 contenidor de PE amb tapa de 800
l, 2 contenidors de PE amb tapa de 200 l, 3 cubells de PE de
40 l, 3 cubells de PE de 25 l, 2 cubells de PE de 10 l, 10
2
safates de PE de 1m (*).

u

1

3760,00

3760,00

u

1

597,51

597,54

Material per a la segregació residus

Altres
Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut durant
l'execució de les obres. (5% del pressupost).
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Descripció

U.

Partida alçada a justificar per a possibles imprevistos durant
l'execució de l'obra (20% del pressupost).

u

Total

Taula 10.1

M.

Preu

1

S/.

2390,03

Total

2390,17
12269,80

Pressupost d’execució del projecte (unitat monetària = S/.; U. = unitats; M. = medició).
(*) Pressupost demanat a l’empresa Mapalsa S.A.C.

Per tal de calcular el pressupost en € es pren el tipus de canvi de 27/08/2012, amb el valor:
1 € = 3,276 S/. [30]. S’obté el següent resultat:

Total [€ ] = 12269,80[S / .] ⋅

1[€ ]
= 3745,36€
3,276[S / .]
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Conclusions i recomanacions
En aquest treball, s’ha aconseguit establir un disseny tècnic apropiat, un protocol d'actuació
eficient i una proposta funcional de gestió de l’Escorxador Municipal de Carhuaz (EMC,
Perú) per a minimitzar el seu impacte negatiu, a nivell laboral, social i ambiental. Per a
assolir aquests objectius, s’ha realitzat una anàlisi in-situ del medi on es troba l’EMC
(ubicació, clima, característiques socioeconòmiques, situació ambiental); l’activitat
productiva que s’hi porta a terme, el volum de treball i la seva estacionalitat; la quantitat i
tipus de residus que genera, i el volum i qualitat de les aigües abocades; la seva activitat
com a potencial focus infecciós; l’organització laboral i econòmica; i la situació legal en la
que es troba. D’aquest diagnòstic integral, s’han identificat les problemàtiques generades
per l’EMC a diferents nivells, i s’ha conclòs la necessitat de realitzar un pla integral de
gestió dels residus i de les aigües en concordança amb les característiques tècniques,
socials i ambientals de la regió, tot seguint tres fases consecutives, de les quals en aquest
treball s’ha desenvolupat la primera i s’ha realitzat una primera aproximació de les altres
dues.
La fase I conté les actuacions de caràcter urgent, i va encaminada a acabar amb els
abocaments incontrolats al riu Santa i a recuperar la zona contigua a l’EMC, fortament
degradada i contaminada, que constitueix un focus infecciós. Tot plegat, s’assoleix
mitjançant la segregació i gestió dels residus de l'escorxador (reducció d’aproximadament
el 90% de la DBO de les aigües abocades), la reducció de l'ús hídric, i un sistema òptim de
canalitzacions i desguassos. La fase II, que caldrà desenvolupar posteriorment (a l'espera
d'una nova caracterització de les aigües un cop implementada la fase I), consisteix en la
implementació d’un tractament d’aigües, consistent en una fossa sèptica, un estany
facultatiu i un filtre de grava subsuperficial horitzontal (tractaments primari, secundari i
terciari, respectivament). La fase III consisteix en la implementació d’un digestor anaeròbic
de cúpula flotant alimentat amb els fems generats, que permeti alhora estalviar el consum
de llenya que es produeix a les cuines.
La segregació i gestió dels residus generats per l’EMC suposa l’aparició de noves tasques
en el treball diari del mateix, que no poden ser assumides pels treballadors actuals. Així
doncs, queda palesa la necessitat de crear un nou lloc de treball, que hauria de ser
assumida per la municipalitat (propietària de l'EMC) en col·laboració amb l’empresa
municipal de recollida de RSU i amb l’assessorament i control de la delegació de Carhuaz
de l'ONG Ciudad Saludable.
Per tal de maximitzar els beneficis socials i econòmics del projecte de gestió de residus i
d'amortitzar aquest nou lloc de treball a mig termini, s'ha incidit en la comercialització dels
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subproductes de l'EMC procedents dels nous protocols de segregació (sobretot, quant a
rumen, sang i restes òssies).
Quant al tractament de les aigües residuals de l’EMC (Fase II), el primer càlcul realitzat per
al dimensionat dels tractaments primari, secundari i terciari, revela unes instal·lacions
d’unes dimensions excessivament elevades. Si un cop implementada la fase I, es
confirmen les estimacions de consum d’aigua i de la DBO5 d’aquesta al ser abocada, caldrà
cercar alternatives que suposin una ocupació de terreny més raonable. Algunes d’aquestes
alternatives poden ser:
•

Descartar l’ús de l’aigua per al reg, abocant-la directament al riu, i així, no haver de
reduir la DBO5 fins a un valor tan baix (10 mg/l).

•

Considerar la possibilitat d’implementar com a tractament primari un tanc Imhoff o,
fins i tot, un tanc Baffled en lloc d’una fossa sèptica, que si bé afegeix dificultat al
disseny, construcció i manteniment, per unes dimensions semblants permetria
digerir més matèria orgànica (i per tant reduir més la DBO5). D’aquesta manera, es
podrien reduir les dimensions dels tractaments secundari i terciari.

•

Comparar diferents tipus de models alhora de realitzar el càlcul de l’estany facultatiu
per al tractament secundari. En aquest cas, s’ha utilitzat el model de Gloyna, que si
bé és el més conegut, es va desenvolupar per a ser implementat a països tropicals,
i sovint rep la crítica de sobredimensionar molt les dimensions quan s’utilitza en
indrets amb temperatures més baixes.

•

Estudiar la possibilitat de substituir l’estany facultatiu per un filtre de macròfites com
a tractament secundari, per tal de reduir l’ocupació de terreny.

•

Pensar la possibilitat de substituir el filtre de grava subsuperficial horitzontal per un
filtre de grava subsuperficial vertical, per tal de reduir l’ocupació de terreny.

•

Aprofitar l’experiència amb sistemes de depuració natural de la facultat d’Enginyeria
Ambiental de la UNASAM. Cal esmentar que, des de la UNASAM, s’han realitzat
diverses investigacions, projectes de final de carrera i doctorats sobre tractament
d’aigües residuals per mètodes passius de depuració natural, utilitzant plantes
autòctones i amb el clima de la zona. De fet, la fase II del projecte (tractament
d’aigües), podria ser realitzat per algun estudiant o doctorand d’aquesta universitat,
de la mateixa manera que s'ha fet amb l’aiguamoll artificial de Chiquián (Ancash),
visitat per l’autor d’aquest treball durant la seva estada al Perú.
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