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OBJECTIUS: Coneixement dels diferents processos de tractament físics, 
qUlmlcs i biològics d'aigües residuals, 
contaminació atmosfèrica ocasionats 
alimentaria. 

AVALUACiÓ: Examen de teoria i problemes. 
PROGRAMA: 

A) TEO~IA 

1.-Contaminació ambiental. 

residus 
per la 

sòlids, i 
indústria 

Concepte de contaminació. Tipus de contaminants. Distribució 

i destí dels contaminants. Contaminació i salut. Toxicitat. 

Eliminació de contaminants. 

2.-Tractament d'aigües residuals. 

Característiques físico-químiques i biològiques de les algues 

residuals. Composició i anàlisi de les aigües residuals de la 

indústria alimentària. Objectius i tipus de tractament. 

3.-Processos físics de tractament. 

Desbast, Sedimentació, Flotació, Filtració. 

4.-Processos químics de tractament. 

Precipitació i coagulació. Adsorció. Desinfecció. Bescanvi iònic. 

Osmosis inversa. 

5.-Tractament biològic aerobi. 

Microorganismes implicats. Processos de tractament aerobi 

d'aigües residuals. Sistemes amb biomassa en suspensió i 

sistemes amb biomassa fixada. Eliminació de nitrogen i fòsfor. 

6.-Tractament biològic anaerobi. 

Microbiologia de la digestió anaeròbia. Toxicitat. Processos 

anaerobis de tractament. Sistemes amb biomassa lliure i 

sistemes amb biomassa fixada. 

7.-Tractament de llots. 

Característiques i tipus de llots. Concentració. Tractament 

biològic. Estabilització condicionament. Abocament 

aplicacions. 



S.-Tractament dels residus sòlids. 

Problemàtica dels residus sòlids. Tipus, recollida i aprofitament. 

Abocament controlat. Incineració. Compostatge. 

9 .. -Contaminació atmosfèrica. 

Característiques i tipus de contaminants atmosfèrics. 

Partícules. Gasos. Mesura de la contaminació atmosfèrica. 

Origen dels contaminants. Eliminació dels contaminants. 

10.-Activitats potencialment contaminants. 

Tractaments específics dels residus de la indústria alimentària. 

Generac ió, minimització i separació de residus. Recuperació i 

reciclatge. Normativa vigent 

B) pp j BlEMES: les classes de problemes es dediquen a l'estudi i 

resolució de casos d'anàlisi i tractament d'aigües residuals industrials. 

C) VISISTES: es visitarà una planta depuradpra d'aigües residuals 
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