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RESUMO 
 
A función educativa e innovadora que se lle atribúe á Universidade require que 
esta avalíe as súas actuacións para converterse en modelo a seguir e campo 
de probas de sustentabilidade ambiental e social. O uso do espazo (o medio 
físico) é un dos factores que precisa dunha urxente revisión crítica e da 
definición de novos criterios de actuación. Os proxectos descritos nesta 
comunicación pretenden ser un primeiro paso no campus da UDC. 
 
O espazo forestal situado entre as facultades de Ciencias e Filoloxía era un 
espazo marxinal, caracterizado pola abundancia e o exceso de eucaliptos 
xunto con toxos e xestas, o abandono e a carencia de tratamentos silvícolas. 
Ten unha forte pendente sur-norte e está cruzada pola liña de alta tensión. 
Porén, as sucesivas aproximacións permitiron detectar a potencialidade 
paisaxística e a diversidade de espazos con calidades definidas desde dentro, 
a persistencia de especies e outros elementos de interese natural. É unha zona 
de gran potencialidade canto a vistas (Castro de Elviña, a cidade, o océano) e  
tamén como referencia verde da cidade de A Coruña. 
 
Actuacións concretas dirixíronse a recuperar o salgueiral asociado a un 
manancial e a as áreas da matogueira atlántica existentes. Con todo, a acción 
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integral máis importante centrouse na erradicación do eucalipto, sendo 
substituído por conxuntos de especies representativas dos bosques atlánticos 
entre as que destacan o carballo (Quercus robur), o freixo (Faxinus excelsior), 
o castiñeiro (Castanea sativa), a abeleira (Corylus avellana), o acivro (Ilex 
aquifolium) e a cerdeira (Prunus avium) ou representantes dos bosques 
montanos do interior coma o rebolo (Quercus pyrenaica), o capudre (Sorbus 
aucuparia) ou a faia (Fagus sylvatica). 
 
A creación de elementos destinados ao estudo e a investigación (depuradora 
natural, composteiros, áreas de erosión, enerxías alternativas, aulas de 
ecoloxía...) é outro dos eixes da actuación. O uso de plantas tais como xuncos, 
carrizos ou espadanas é un elemento de integración paisaxística deste tipo de 
instalacións, que terán un triplo uso: divulgativo, docente e investigador. 
Habilitaranse dúas áreas diferenciadas nas que se realizará a compostaxe de 
residuos orgánicos de restaurantes e de restos forestais. Con base nestas 
instalacións, previse o desenvolvemento de futuros programas de divulgación e 
concienciación ambiental. 
 
PLABRAS CHAVE: Usos do territorio, restauración forestal e agrícola, 
educación ambiental, sustentabilidade 
 
 
ANTECEDENTES E OBXECTIVOS 
 
Para a Conferencia de Rectores das Universidades españolas (CRUE), o 
concepto de ambientalización das Universidades refírese á xestión e 
sensibilización ambiental, e debe afectar dun modo radical á Universidade, en 
todos os seus ámbitos, desde como se teñen que concibir os espazos a como 
se xestionan os residuos. É dicir, o aspecto ambiental debe de afectar dun 
modo transversal na vida das Universidades (CRUE, 2003; Alba e Benayas, 
2006). Con ese obxectivo, a propia CRUE sinalou as seguintes catro grandes 
áreas de traballo: 

•Xestión Ambiental 
•Ambientalización (como sensibilización e participación ambiental) 
•Seguridade e Prevención de Riscos Laborais 
•Ordenación Territorial e Urbanística 

 
e apuntou diversos temas concretos, entre eles:  

•Voluntariado ambiental 
•Transporte e mobilidade 
•Residuos perigosos 
•Saude laboral 
•Recuperación forestal 
•Criterios ambientais en contratas e concursos 
•Criterios ambientais en edificios 
•Planificación ambiental 
•Seguridade e hixiene, etc. 

 
A ambientalización curricular (ou transversalidade dos aspectos ambientais no 
proceso de ensino-aprendizaxe) é tamén unha das liñas de traballo que seguen 
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diversas universidades. A definición dun sistema de indicadores de 
sustentabilidade para as universidades españolas é un obxectvo que está na 
actualidade sobre o papel (Alba e Blanco, 2007). Na actualidade, diferentes 
universidades españolas e doutros países (véxase, por exemplo, Penn State, 
2000) empregan, entre outros, indicadores relacionados co  uso sustentábel do 
territorio e a conservación dos recursos naturais e socio-culturais existentes 
nos campus ou áreas nas que se impantan.  
 
O Vicerreitorado de Infraestruturas e Xestión Ambiental (VIXA) da Universidade 
da Coruña (UDC) ven impulsando unha nova liña de actuación, especialmente 
no referido a infraestruturas e á xestión do espazo e do campus universitario. 
Nese sentido, son varios os proxectos en marcha ou xa realizados, entre os 
que cabe destacar o relativo ao convenio coa Consellaría de Vivenda e Solo, 
ou o de Rehabilitación do Monte da Fraga (coa colaboración da Consellaría do 
Medio Rural), así como a reforma da praza de A Zapateira, ou as incipientes 
actuacións no control do gasto enerxético en edificios.  
 
O Campus de Elviña  (incluída a área que hoxe se coñece como  A Zapateira) 
sitúase no cinto periurbano da cidade da Coruña, de tal forma que no seu 
espazo e nas áreas máis próximas obsérvase o resultado do avance urbano 
sobre o medio rural. Este avance é polo xeral pouco respectuoso co contorno 
natural e social preexistente e o campus de Elviña non é unha excepción. O 
proceso urbanizador avanza de forma irregular e ao tempo implacábel con os 
seus elementos singulares ou valiosos (terras de cultivo, ríos, zonas húmidas, 
puntos de interese etnográfico ou paisaxístico, etc), e xerando polo demais 
espazos marxinais que se caracterizan por ser lugar de acumulación de 
residuos, ou de simples abandono. As áreas forestais aparecen dominadas por 
especies de crecemento rápido, alóctonas, e nas que non se fan prácticas 
silvícolas de mantemento.  
 
Con todo, na área correspondente ao Campus de Elviña identifícanse aínda 
valiosos recursos que son restos dos valores naturais e socioculturais 
preexistentes ao actual proceso urbanizador. Este campus conta cunha área 
forestal duns 25.000 m2 e unha superficie agrícola aínda en uso dunha 
dimensión incluso maior; ademais, dous ríos nacen e confórmanse neste 
espazo. No seu interior mantéñense prácticas agrícolas tradicionais, núcleos 
rurais (verdadeiras aldeas) e diversos recursos etnográficos. Próximo ao 
Campus atópase o recinto do Castro de Elviña, cuxa área de influencia 
adéntrase no propio Campus. 
 
Para a Universidade da Coruña, a planificación dos usos do espazo no campus 
ha de ter en conta elementos tais como a preservación dos recursos naturais e 
socioculturais preexistentes, a presenza de especies autóctonas e o índice de 
biodiversidade sustentábel no contorno axardinado e agroforestal. Aliás, as 
actuacións deben ser exemplares, favorecendo a educación ambiental e 
sensibilización de toda a comunidade universitaria. 
 
Con esta finalidade están en marcha dous proxectos de grande calado: a) o 
proxecto de rehabilitación do Monte da Fraga (Soto et al. 2006), e b) o proxecto 
de recuperación agrícola de terreos no campus de Elviña (VIXA, 2007). Sendo 
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dúas actuacións diferentes, ambas pretenden recuperar, crear ou recrear 
espazos de investigación e de convivencia entre o mundo académico e a 
realidade construída da periferia da cidade da Coruña, e garantindo a 
permanencia do carácter forestal e agrícola destes espazos internos ao 
campus, mesmo mellorándoos. Pretenden así mesmo, establecer lazos de 
comunicación entre a comunidade universitaria e o conxunto da sociedade, 
especialmente aquela máis próxima. 
 
Unha futura actuación, aínda en fase de definición, consistiría na restauración 
hidrolóxica do ámbito do campus, incluíndo a restauración dos dous regatos 
que aínda existen e doutros aspectos tais como a infiltración ao terreo das 
augas pluviais e a recreación do simbolismo da auga no ámbito do campus.  
 
Con estas actuacións a Universidade da Coruña busca o uso sustentábel do 
espazo do campus, preservando os seus valores e recursos naturais e 
socioculturais, e contribuír á educación ambiental e sensibilización de toda a 
comunidade universitaria (e por extensión, da sociedade), que percibirá a 
farase partícipe dos cambios operados e destinataria dos novos usos. 
 
 
METODOLOXÍA 
 
Para a redacción, seguimento e implantación do proxecto creouse un grupo de 
traballo interdisciplinar dentro da propia universidade, que se ampliou coa 
participación de expertos da outra administración implicada, a Consellaría de 
Medio Rural. Como primeiro paso para definir e concretar os obxectivos do 
proxecto, en especial no relacionado co uso futuro deste espazo pola 
comunidade universitaria, procedeuse a unha rolda de consulta a todo o 
persoal da facultade de Ciencias. As diversas propostas xurdidas foron 
incorporadas ao proxecto. 
 
 
RESULTADOS 
 
O monte da Fraga: A situación de partida 
 
O Monte da Fraga serve para definir un espazo natural bastante amplo que vai 
desde os montes da Zapateira ata Elviña. É unha aba que mira ao norte e que 
vén ser un miradoiro da cidade e que, por tanto, desde a cidade representa a 
natureza que se lle asoma, a referencia do mundo natural que aínda perdura 
nos arredores. Como un elemento singular está o Castro de Elviña, con que 
comparte o espazo natural. 

 
Toda esta área, que foi orixinalmente o pobo de Elviña, recibiu ao longo do 
tempo todas as construcións que a cidade foi expulsando e así, na súa aba, 
fóronse construíndo colexios, a universidade, vivendas…, e viu transformado 
non só o seu contorno senón tamén o seu interior ate ir quedando só un resto 
non construído, marxinal. Pasou de ser un elemento natural de recoñecido 
valor paisaxístico e vexetal a un resto incómodo, marxinal e periférico.  
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O espazo obxecto de intervención conta cos seguintes elementos que o 
definen: 

- Regato 
- Arborado 
- Camiños 
- Elementos construídos 
 

Nun punto deste monte ten lugar unha das marabillas da natureza, como é o 
nacemento dun regato, un manancial que xorde nel e se esparexe monte 
abaixo. As árbores, bidueiros e salgueiros, contribúen a sinalalo e a definir o 
seu espazo como un lugar de sombra protexido e interior dentro do conxunto 
aberto máis amplo. 

 
Este espazo está acompañado dunhas bancadas bastante fortes de 3 e 4 m de 
desnivel, cubertas na actualidade de matogueiras atlánticas (toxeiras e 
uceiras). Estas bancadas foron creadas cando se construíu a Facultade de 
Ciencias. Dentro do desastre que supuxo esta intervención, allea ao contorno, 
durante a súa realización canalizouse o regato e tratouse de escondelo detrás 
das casetas de servizos e de pequenos muros de cemento, para incorporar 
despois o seu caudal ao propio sistema de evacuación de augas residuais. 
 
A pesar do abandono e das obras para ocultalo, a zona de nacemento do 
manancial ficou ao descuberto, e móstrase aínda chea de atractivo e de 
potencialidade, convidando a achegarse a el, pese ao seu estado e á 
dificultade para o acceso. 
 
Hai que sinalar que as árbores da área son basicamente eucaliptos que, tras o 
seu cultivo, invadiron e colonizaron espontaneamente toda a área. Agás unha 
zona con exemplares de elevado porte e baixa densidade, na que os eucaliptos 
se combinan con algúns piñeiros, a maioría do eucaliptal forma unha plantación 
densa que impide o crecemento das especies autóctonas, e dificultan a 
diversificación de usos deste espazo.  
 
Arredor do manancial mantivéronse bidueiros, salgueiros e algúns carballos e 
castiñeiros, aínda que escasos e tapados polos eucaliptos, e fentos no 
sotobosque. Ademais, tamén poden observarse matogueiras dominadas por 
toxos e uces, coas especies características da zona atlántica e áreas abertas, e 
especies herbáceas propias de estas comunidades. 

 
Polo interior e ben diferenciados segundo a zona en que están situados 
achamos uns camiños que permiten atravesar parte da área. Uns están 
confeccionados con pasos de formigón fabricado in situ, outros débense ao seu 
uso para limpeza do monte, e noutros casos son consecuencia de obras que 
nun determinado momento necesitaron facer uso do monte. 
 
A través deles vanse descubrindo as interioridades do espazo e así pasamos 
de espazos abertos a áreas máis cubertas e interiores, de zonas con vistas á 
cidade a lugares agochados. Noutros casos vemos o sen sentido de certas 
actuacións que danan o contorno. O conxunto móstrase así diverso e con 
partes moi diferenciadas entre si. 
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Como xa se indicou, o interior do monte tamén sufriu as consecuencias de 
actuacións pouco meditadas e do paso de servizos de carácter territorial, que 
deixaron diversos elementos construídos. Así, achamos unha liña de alta 
tensión que cruza a área en sentido oeste-sur, e que vén significar a ausencia 
de árbores nunha marxe ampla. Existen tamén noiros que mostran a pouca 
sensibilidade das actuacións, que nun terreo de forte pendente usan a 
horizontal de xeito inadecuado. 

 
 
Análise da potencialidade paisaxística e de usos 
 
A primeira impresión é a de que estamos ante un espazo marxinal, 
caracterizado pola abundancia e o exceso de eucaliptos xunto con toxos e 
xestas. Ten unha forte pendente sur-norte e está cruzada pola liña de alta 
tensión. Porén, as sucesivas aproximacións permitiron detectar a 
potencialidade paisaxística e a diversidade de espazos con calidades definidas 
desde dentro. É unha zona de gran potencialidade canto a vistas (vese en 
primeira liña o Castro de Elviña e, ao fondo, a cidade e mesmo o océano por 
enriba das chemineas da refinaría). É tamén a referencia verde da cidade de A 
Coruña na súa saída pola Avenida da Vedra. Ten un gran valor de referencia 
para todo o Campus Elviña-Zapateira, ao ser unha zona perceptible desde todo 
el. 
 
A mencionada diversidade de espazos fai necesaria unha análise por zonas, 
que aparecen identificadas na Figura 1. Na táboa 1 resúmense as 
características e indícanse as potencialidades e actuacións a realizar en cada 
unha das zonas.  
 
 
Actuacións a realizar 
 
A actuación fundamental consiste en rehabilitar o Monte da Fraga, recuperar ou 
reintroducir as características dun espazo forestal de vexetación autóctona e os 
elementos identificadores das prácticas forestais tradicionais galegas. Mediante 
actuacións de descanalización e infiltración no terreo de augas pluviais, 
buscarase restituír o caudal natural dos regatos que nacen nesta zona. 
 
Un obxectivo paralelo será o de creación e potenciación de usos novos 
axeitados ao novo espazo forestal e relacionados por outra banda coa 
actividade universitaria da propia comunidade que fará uso do mesmo. 
Preténdese, entre as novas posibilidades, crear un espazo docente e de 
investigación, un laboratorio complementario das actividades que se 
desenvolven na Facultade de Ciencias. 
 
Por último, os usos indicados arriba combinaranse co aproveitamento lúdico do 
espazo (esparexemento, circuíto de paseo, deporte, etc). 
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Figura 1. O espazo de actuación: identificación de zonas (procede da planimetría 
realizada por Martín Rivas e Flavia Piñeiro, Servizo de Arquitectura e Urbanismo da UDC) 
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Táboa 1. Características, potencialidades e actuacións a realizar en cada zona da área de intervención 

Zona Características Situación actual Potencialidade Intervencións 
A Área de maior 

extensión, 
propiamente 
forestal 

Eucaliptal. Os eucaliptos 
son predominantes e 
determinantes 

Gran valor de REFERENCIA  
Vistas potenciais: en primeira liña, o Castro 
de Elviña; ao fondo, a cidade, a refinaría e o 
océano). 
Referencia verde desde a cidade: vistas 
desde a súa saída pola Avenida da Vedra, e 
vistas desde o Campus de Elviña.  

- Eliminación dos eucaliptos 
- Plantación de árbores autóctonas: carballos, 
castiñeiros, pradairos, abeleiras, sanguiños, 
teixos, etc.  
- Creación de bancadas mediante pezas 
prefabricadas de formigón  
- Áreas de estudo da erosión 
- Futuro circuíto “finlandés”. 

B Lugar de paso 
entre facultades. 
Axardinado 

Eucaliptal de baixa 
densidade e piñeiros.  
Moi coidado. Lugar de 
estadía  

Campo de prácticas de ecoloxía (uso actual 
e futuro) 

- Repoñer mobiliario  
- Levantar vía de servizo asfaltada 
- Mantemento 

C Zona central entre 
os tres edificios 
existentes: 
Ciencias, Anexo, 
e Filoloxía  

Zona de gran desnivel 
salvado por tres 
bancadas moi fortes que 
conforman dúas áreas 
máis planas e recollidas. 

Actualmente sen acceso, mostra gran 
potencialidade para ser lugar de estudo, de 
estadía e de conexión entre os diferentes 
espazos 

- Colocación de pezas prefabricadas  
- Confeccionar e limpar camiños 
- Diversificar o arborado con algunhas especies 
autóctonas (ameneiros, abeleiras, etc.) 
- Trasladar casetas de servizo 

D Espazo sen 
arborado 

Espazo aberto, 
consecuencia do paso 
dunha antiga liña de alta 
tensión que se eliminou 

Ídem zona A contigua - Ídem C 
- Área de compostaxe de restos forestais e da 
xardinería 

E Presenza de 
salgueiros e 
bidueiros 

Nacemento dun regato Forte atractivo polas condicións naturais e 
lugar céntrico do conxunto 

- Actuación coidadosa de limpeza do contorno do 
manancial e tratamento silvícola 
- Creación de zonas de paso próximas, con 
elementos de seguridade 

F Espazo mixto, 
lateral á cafetaría 
da Facultade de 
Ciencias 

Eucaliptos de gran porte, 
camiño de formigón e 
pequeno aparcadoiro 
para o edificio anexo de 
Ciencias. 

Ten unha gran potencialidade polas 
magníficas vistas sobre o Castro de Elviña, 
o conxunto do Campus e a cidade. 

- Tala de eucaliptos  
- Plantación de arbustos 
- Eliminar o camiño de formigón e  aparcadoiro 
- Instalacións para a depuración da auga e 
compostaxe de residuos orgánicos 

G Espazo asfaltado Aparcadoiro 
complementario da 
Facultade de Filoloxía, 
sen uso actual 

Utilitaria - Eliminación do pavimento de asfalto e do 
aparcadoiro 
- Creación dun viveiro (plantas medicinais, 
aromáticas, ericáceas, cistáceas…) 
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A Táboa 1 indica as actuacións concretas en cada unha das áreas de 
intervención. En resumo, as actuacións a realizar son as seguintes: 

- Eliminación de especies alóctonas 
- Repoboación con especies autóctonas 
- Recuperación do manancial-regato e o seu contorno 
- Restablecer e naturalizar o ciclo da auga neste ámbito 
- Creación de elementos destinados ao estudo-investigación (depuradora 

natural, composteiros, áreas de erosión, enerxías alternativas...) 
- Creación de elementos para conectar espazos e facultades (escaleiras, 

ramplas ou pasarelas, camiños, bancadas) 
- Eliminar ou trasladar elementos arquitectónicos agresivos (algunhas 

casetas de servizo –gases, etc;  pavimentos duros de camiños ou 
aparcadoiros, etc). 

 
 
Restauración forestal e biodiversidade 
 
Na área de actuación da contorna da Facultade de Ciencias pódense 
diferenciar botanicamente tres zonas: un pequeno salgueiral con bidueiros 
ligado á existencia dun manancial, áreas abertas ocupadas por matogueira e 
unha plantación de eucalipto.  
 
A actuación estivo dirixida, en primeiro lugar, a recuperar tanto o salgueiral 
asociado ao manancial como o bosque mixto ou fraga que a rodea e do que 
aínda se poden atopar especies características de carácter autóctono na zona. 
No estrato arbóreo encóntranse, ademais de salgueiros (Salix atrocinerea) e 
bidueiros (Betula alba), exemplares de carballo (Quercus robur) e castiñeiros 
(Castanea sativa) acompañados de especies indicadoras de suavidade 
climática como a rubia (Rubia peregrina) ou o loureiro (Laurus nobilis) e de 
gabeadoras como a herba salgueira (Lonicera periclimenun) ou a hedra 
(Hedera helix). No estrato herbáceo é interesante a elevada diversidade de 
fentos propios destes bosques que aínda se conservan e entre os que 
destacan: o fento femia (Athyrium filix-femina), o fento macho (Dryopteris filix-
mais), o fento real (Osmunda regalis) e outras especies como Dryopteris 
aemula e Blechnum spicant.  
 
En segundo lugar, tratouse de recuperar as áreas da matogueira atlántica, 
invadidas por plántulas de eucalipto (Eucaliptus globulus), que presentan un 
crecemento desmedido do toxo (Ulex europaeus). Pese a iso, nesta zona 
consérvase unha elevada diversidade, e é salientable a presenza de uceiras de 
zonas húmidas (ecosistemas protexidos pola Directiva Hábitats da UE) como a 
queiruga dás brañas (Erica tetralix) e a queiruga veluda (Erica ciliaris), 
asociadas con outras uceiras como a carpaza (Erica cinerea), a queiruga maior 
(Daboecia cantabrica) ou a carrasca (Calluna vulgaris). Nestas matogueiras 
tamén son característicos algúns representantes das familias das cistáceas, 
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coma a herba dos bois (Halimium alyssoides), a carpanza (Cistus psilosepalus) 
ou a loitosiña (Tuberaria guttata); das boraxináceas coma a herba dás doas 
(Lithodora diffusa) e das leguminosas coma a xesta (Cytisus scoparius) ou o 
toxo (Ulex europaeus). No estrato herbáceo obsérvanse algunhas especies 
protexidas como os narcisos (Narcissus triandrus, N. bulbocodium) e outras 
curiosas como os chuchamelos (Pedicularis sylvatica), planta hemiparásita, ou 
a polígala (Polygala vulgaris), xunto con gramíneas como Agrostis curtissii e 
Pseudoarrhenatherum longifolium.  
 
Con todo, a acción integral máis importante centrouse na erradicación do 
eucalipto, sendo substituído por conxuntos de especies representativas dos 
bosques colinos atlánticos entre as que destacan o carballo (Quercus robur), o 
freixo (Faxinus excelsior), o castiñeiro (Castanea sativa), a abeleira (Corylus 
avellana), o acibro (Ilex aquifolium) e a cerdeira (Prunus avium) ou 
representantes dos bosques montanos do interior coma o rebolo (Quercus 
pyrenaica), o capudre (Sorbus aucuparia) ou a faia (Fagus sylvatica). 
 
 
Investigación, docencia e proxectos demostrativos 
 
O persoal docente e investigador, maiormente da Facultade de Ciencias, 
mostrouse interesado en desenvolver neste espazo unha serie de actividades 
científico-técnicas compatíbeis co caracter forestal da área e a conservación 
dos seus valores naturais. Así, na liña de camiñar cara un parque de 
experimentación e demostración, son varios os proxectos que nesta primeira 
fase de actuacións se levarán a cabo dentro do espazo do monte da Fraga:  

a) depuración natural con plantas 
b) compostaxe de residuos orgánicos 
c) parcelas para o estudo da erosión hídrica 
d) parcelas para aulas de ecoloxía e botánica 
e) seguimento da evolución da vexetación 
f) enerxías renovábeis 

 
Entre estas actuacións desta ca o uso de plantas tais como xuncos, carrizos ou 
espadanas é un elemento de integración paisaxística deste tipo de instalacións, 
que terán un triplo uso: divulgativo, docente e investigador. Tamén se 
habilitarán dúas áreas diferenciadas nas que se realizará a compostaxe de 
residuos orgánicos de restaurantes e de restos forestais. Con base nestas 
instalacións, previse o desenvolvemento de futuros programas de divulgación e 
concienciación ambiental. 
 
O uso de humidais construídos para o tratamento de augas residuais 
incrementouse moito na última década, particularmente para aplicacións de 
pequena escala tais como casas individuais e vilas. Como sistema de 
depuración combinan axeitadamente criterios de eficiencia económica e 
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ambiental, e fan uso de materiais e man de obra dispoñíbeis a nivel local (IWA, 
2007).  
 
A combinación da dixestión anaerobia, a modo de pretratamento, coa 
depuración en humidais é unha alternativa novidosa na que ven traballando o 
Departamento de Química Física e Enxeñaría Química I da UDC nos últimos 
anos (Barros et al, 2006).  
 
No Monte da Fraga disporemos dunha unidade dimensionada para satisfacer 
as necesidades típicas dunha vivenda unifamiliar (Figura 2). Así mesmo, 
contaremos con varias unidades de humidais das mesmas características que, 
a modo de sistemas replicados, serán empregados para actividades docentes e 
investigadoras (Figura 3). 
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Figura 2. Depuradora unifamiliar (Consta dun dixestor de 0,7-1 m de diámetro e un 
humidal con plantas de 12 m2) 

Figura 3. Depuradora experimental (Consta de 2 dixestores de características distintas e 5 
humidais con recheo de grixo e plantas, de 12 m2  cada un) 
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Táboa 2. Procesos depurativos que teñen lugar nos humidais construídos 

Proceso  Proceso depurativo Parámetros 
afectados* 

1 Sedimentación Eliminación de partículas en 
suspensión 

MS, SS 

2 Filtración Ídem. MS, SS 
3 Dixestión (hidrólise 

anaerobia/aerobia) de sedimentos e 
restos de plantas  

Xeración de materia orgánica 
solúbel 

DQO, DBO 

4 Difusión de O2 desde a atmosfera Oxixenación DBO 
5 Transporte de O2 polo interior das 

plantas 
Oxixenación DBO 

6 Crecemento de fitoplancto  Oxixenación DBO 
7 Crecemento de bacterias aerobias 

heterótrofas en suspensión 
Degradación biolóxica da 
materia orgánica + procesos 
de nitrificación e 
desnitrificación 

DQO, DBO, N 

8 Crecemento de bacterias aerobias 
heterótrofas adheridas aos talos, 
rizomas e material recheo 

Ídem. DQO, DBO, N 

9 Crecemento de vexetación Asimilación de nutrientes N, P 
10 Absorción sobre o recheo, as plantas 

ou o solo 
Retención de fósforo, metais 
pesados e outros elementos 

P, MP 

11 Precipitacións Dilución Todos 
12 Evapotranspiración Concentración Todos 
MS: materias sedimentábeis; SS: sólidos en suspensión; DQO: demanda química de oxíxeno; 
DBO: demanda biolóxica de oxíxeno; N: nitróxeno e compostos de nitróxeno; P: fósforo e 
fosfatos; MP: metais pesados. *A maioría dos procesos inciden tamén na depuración microbiana 
das augas residuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Esquema do proceso depurativo nun humidal construído 
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O uso de plantas tais como xuncos, carrizos ou espadanas é un elemento de 
integración paisaxística deste tipo de instalacións. A súa vez, as plantas 
contribúen ao proceso de depuración, xunto con outros moitos procesos de tipo 
natural que teñen lugar principalmente cando se fai uso do solo como axente 
depurador. O principais procesos depurativos móstranse na Táboa 2 e Figura 
4, e permiten alcanzar unha depuración avanzada (tratamento terciario). 
 
En relación coa compostaxe, habilitaranse dúas áreas diferenciadas nas que se 
realizará a compostaxe de residuos orgánicos e restos forestais:  
 
A) Foso de compostaxe de restos forestais e de poda. Seguindo unha práctica 
tradicional no monte e na agricultura galega (hoxe maiormente substituída pola 
queima de restrollos), os restos de limpezas, podas e colleitas depositaranse 
nun foso no que se irán descompoñendo de forma lenta no tempo (compostaxe 
fría de tipo natural). A cabo dun período de un ou varios anos disporase dun 
material estabilizado e humificado, apto para o uso en diversas aplicacións de 
xardinería ou agrícola no propio campus. Esta área de compostaxe non recibirá 
residuos de cociña ou mercados, e a achega de céspede deberá ser limitada e 
controlada.  
 
B) Nun recinto próximo á cafetaría de Ciencias habilitarase un espazo para a 
localización de pequenos composteiros de manexo manual. Algúns destes 
composteiros empregaranse do mesmo modo que aqueles destinados á 
compostaxe dos residuos da cociña e o xardín a nivel doméstico. Así mesmo, 
os composteiros empregaranse en actividades docentes e de divulgación desta 
práctica entre a comunidade universitaria.  
 
A instalación de escorrentía e erosión ten como obxectivo o coñecer a 
cantidade de solo perdida por acción da chuvia, é dicir, determinar a cantidade 
e características dos sedimentos arrastrados, así como dos produtos que van 
asociados a eles (nutrientes, contaminantes químicos, patóxenos, etc.) e as 
substancias disoltas na auga de escorrentía. 
 
Nun espazo de 20 m longo por 4 m de largo crearanse 6 parcelas nas que se 
realizarán estudos e controles de erosión hídrica. A parcela delimítase con 
chapa galvanizada (30 cm de alto), e da mesma saen uns tubos recolectores 
de auga e sedimentos que conducen a uns depósitos ou tanques de 
almacenamento. O sistema podería dotarse dun simulador de chuvia e de 
pluviómetros. 
 
Por último, unha parcela do Monte da Fraga emprégase para a docencia 
práctica de ecoloxía. Neste espazo estúdase a distribución e abundancia de 
especies sésiles (Plantago lanceolata, Leontodum sp.). Este uso require manter 
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o seu estado, evitando as perturbacións e o corte de céspede entre mediados 
de abril e mediados de maio.  
 
 
Recuperacion paisaxística e agrícola de terreos do Campus de Elviña 
 
A Universidade da Coruña ten no Campus da Coruña (Elviña- A Zapateira) un 
dos ámbitos espaciais preferentes para desenvolver as súas funcións de 
servizo público de educación superior. A súa posición dota aos terreos 
incluídos no ámbito do Plan Parcial do Campus da Coruña de características 
especiais, converténdoo en espazo  de confluencia, de contacto e de transición 
entre formas propias do crecemento urbano e formas específicas de 
explotación agraria e forestal do territorio. Atravesado polo río do Castro conta 
aínda hoxe no interior do seu ámbito con áreas significativas destinadas á 
explotación agraria dada a potencialidade produtiva do solo que fai posible a 
creación dun escenario privilexiado de coexistencia entre actividade agrícola e 
espazo urbano nunha das grandes cidades de Galiza. 
 
Neste ámbito, a Universidade da Coruña dispón duns terreos de 1.500 m² de 
superficie aproximada á beira do río Lagar e nas proximidades do edificio de 
Servizos Xerais de Investigación, mais que na actualidade seguen sendo 
obxecto de uso agrícola. Dispón así mesmo de amplas áreas verdes que 
poderían ser susceptíbeis para o cultivo forestal  e froiteiro compatíbel con usos 
do espazo de lecer e docentes.  
 
Con  base nestes recursos e mediante un convenio coa Consellaría do Medio 
Rural (VIXA, 2007), da Xunta de Galiza, crearase un Campo de Demostración 
sito na parcela indicada, para o desenvolvemento de actividades agrarias 
innovadoras. Neste campo de demostración levarase a cabo o cultivo agrario 
selectivo de diversos produtos galegos horto-froitícolas enfocado á 
recuperación, selección e mellora de especies autóctonas da comarca. Ao 
fronte do campo de demostración existirá a figura do colaborador que será  
unha persoa experta no cultivo e labores agrarias.  
 
Este proxecto inclúe o subministro, plantación e mantemento de árbores 
froiteiras aptas para o seu cultivo nas zonas verdes do campus universitario, 
coa dobre finalidade de controlar a produción forestal e froiteira e a ordenación 
dos espazos de lecer e docentes. A produción horto-froitícola que resulte será 
adquirida polos concesionarios de hostalaría dependentes da Universidade, 
comprometéndose esta a facelo constar así nos pregos das próximas 
renovacións das concesións. Inclúe así mesmo a impartición de cursos teórico-
prácticos relacionados cos diferentes cultivos existentes e coas técnicas de 
manexo, no campo de demostración, a todas as persoas interesadas, tanto 
membros da comunidade universitaria como labregos/as e veciñanza en xeral.  
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CONCLUSIÓNS 
 
O actual proceso urbanizador móstrase fortemente impactante e pouco 
sustentábel. As novas actuacións en marcha no Campus de Elviña (UDC) 
buscan modificar esta situación e introducir elementos de sustentabilidade e 
sensibilización da comunidade universitaria co uso do propio espazo e coa 
problemática ambiental xeral.  
 
Con esta finalidade están en marcha dous proxectos de grande calado: a) o 
proxecto de rehabilitación do Monte da Fraga, xa en avanzado estado de 
realización, e b) o proxecto de recuperación agrícola de terreos no campus de 
Elviña, iniciado no presente ano de 2007. Sendo dúas actuacións diferentes, 
ambas pretenden recuperar, crear ou recrear espazos de investigación e de 
convivencia entre o mundo académico e a realidade construída da periferia da 
cidade da Coruña, e garantindo a permanencia do carácter forestal e agrícola 
destes espazos internos ao campus, mesmo mellorándoos. Pretenden así 
mesmo, establecer lazos de comunicación entre a comunidade universitaria e o 
conxunto da sociedade, especialmente aquela máis próxima, co obxectivo 
común da educación ambiental e a sustentabilidade. 
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