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ESTERCOSOL Sistema de xestión enerxética sostible e  
recirculación de nutrientes para explotación 

7. Aproveitamento enerxético do esterco 
como fonte de calor sen utilizalo como 
combustible.  
 
 PLAN  

 

Durante o día, os invernadoiros atrapan 
as radiacións solares, incrementando a 
súa temperatura interior, o que mellora a 
produtividade dos cultivos. Á noite, en 
cambio, faise necesario algún medio de 
calefacción, sobre todo no inverno. 
 

 Calor 
A calefacción do invernadoiro realízase 
mediante unha bomba de calor cuxa 
fonte de calor será unha pila de esterco 
en fermentación aerobia.  
 
A temperatura da pila está altamente 
correlacionada coa actividade da bioma-
sa, polo que esta temperatura se contro-
lará polo fluxo de aire e humidade. Parte 
do fluxo de aire extraído da pila, rico en 

CO2, utilízase para a fertilización carbóni-
ca do cultivo. 
 
A enerxía eléctrica necesaria provén de 
paneis fotovoltaicos. Esta enerxía pro-
ducida pasa á rede eléctrica. A bomba de 
calor tómaa da rede cando a necesita. 
 

 Fertilización 
Na procura de reducir os custos da ex-
plotación proponse como único fertilizan-
te o compost obtido da fermentación 
do esterco.  
 

Como idea innovadora proponse a utili-
zación de ozono na auga de rega.  

O ozono actúa como axente oxidante. 
Variando a súa cantidade modúlase a 
cantidade de nutrientes a disposición 
da planta segundo as súas necesida-
des en cada fase de crecemento. Deste 
xeito, procúrase eliminar adobos de 
síntese, que teñen un alto custo ener-
xético e unha gran pegada de carbono. 

Na economía actual, a política enerxética 
dos gobernos tende a potenciar o uso de 
tecnoloxías sustentables e limpas na pro-
cura dun aforro de recursos e dunha di-
minución do impacto ambiental. 
 
O proxecto “Estercosol: Sistema de 
xestión enerxética sostible e recircula-
ción de nutrientes para explotación” 
ten por obxecto conseguir unha segunda 
colleita nos invernadoiros das zonas 
interiores de Galicia, dun xeito sostible e 
que non supoña un aumento na pegada 
de carbono das producións. 

 
OXECTIVOS 

 

1.  Conseguir un sistema de xestión 
enerxética da explotación con saldo 
neto nulo ou positivo no mellor dos ca-
sos.  
 

2.   Lograr un sistema de xestión am-
biental do invernadoiro que permita a 

obtención dunha segunda colleita en 
zonas interiores de Galicia. 
 
3. Optar a unha independencia 
enerxética da explotación, ademáis de 
conseguir una pegada cero de carbono 
nas producións. 
 
4.     Procurar que os investimentos des-
te sistema de climatización para un inver-
nadoiro non superen o custo de constru-
ción dun novo invernadoiro de igual su-
perficie, e conseguir que o capital investi-
do teña un retorno inferior a sete anos. 
 
5.     Lograr a redución total de adobos 
de síntese que supoña unha redución 
dos custos de produción e pegada de 
carbono. 
 
6.     Aproveitar o tradicional uso do es-
terco como adobo (tendo en conta as 
modificacións que sexan precisas no seu 
manexo). 

 

Este proxecto está financiado cun 75% con fondos do         

FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Ru-

ral), cun 22,5% con fondos propios da Xunta de Galicia e cun 

2,5% con fondos do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimen-

tación e Medio Ambiente. 

Conta con 100.000 € de orzamento. 

Participan: Unión de Cooperativas Asociación Galega 

de Cooperativas Agrarias—AGACA e Istituto Galego 

de Calidade Alimentaria (INGACAL).  

 

PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

 

Nº EXPLOTACIÓNS 

 

ESTIMACION  
DEXECCIÓNS EXCRETADAS 
Tn totais / ano 

ESPECIE GALIÑAS 296 66.441.328,67 

ESPECIE PAVOS 11 11.669.900 

ESPECIES CINEXÉTICAS 

(perdices, paspallás, faisáns…) 
3 29.610  

OUTRAS (avestruces, pombas…) 0 N/A 

 

Datos a 31/03/2018 

TOTAL INDUSTRIAL  

POR ESPECIES  

310 

ESTIMACIÓN ESTERCO  

PRODUCIDO/ANO  

78 millóns toneladas 


