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Resum 

Els incendis són esdeveniments importants que afecten en gran mesura la hidrologia, 

especialment en la regió mediterrània. L’objectiu principal d’aquest present treball és bàsica-

ment delimitar dins la conca de la Font de la Vila (municipi d’Andratx) l’incendi del 26 de juliol 

del 2013 per tal d’analitzar com afecta la regeneració vegetal el règim hídric de la conca a 

través d’una sèrie temporal d’imatges satèl·lit. Específicament, es pretén entendre la relació 

entre regeneració vegetal amb el cabal i sediments de la zona d’estudi. Per aquesta raó s’han 

calculat diferents índexs d’humitat, sequera, estat de la vegetació, temperatura superficial ter-

restre mitjançant una sèrie temporal d’imatges Landsat-8 OLI per completar i determinar la 

possible relació que hi pugui haver. Les dades extretes han estat calculades per un rang tem-

poral de 4 anys (des del 2013 fins al 2016) per observar la dinàmica interna dels moments 

previs i posteriors a l’incendi. Un dels resultats més clars, que s’ha pogut obtenir, és la relació 

directe entre el cabal i els sediments; a major cabal, majors sediments en suspensió i el com-

portament invers de l’índex d’humitat i sequera. 

 

Paraules clau 

Incendi, regeneració vegetal, humitat relativa, cabal, NDVI, TDVI, NDWI2 ... 

Abstract 

Fires are important events that affect hydrology greatly, especially in the Mediterranean 

region. The main objective of this work is basically to define the fire in the area of Font de la 

Vila (municipality of Andratx) in the event of July 26, 2013 in order to analyze how vegetal 

regeneration affected the flow behavior of the basin looking at a series of satellite images. 

Specially, it is intended to understand the relationship between vegetal regeneration and the 

flow and silt of the study area. For this reason, different indexes of humidity, drought, vegeta-

tion status, earth surface temperature have been calculated by means of a series of Landsat-

8 OIL images to complete and determine the possible relationship they have. The data ex-

tracted has been calculated within range of 4 years (from 2013 to 2016) to observe the inner 

dynamics of the pre- and post-fire moments. One of the clearest results that has been obtained 

is the direct relationship between the flow and the silt; the higher flow rate, the higher the silt 

suspension and reversed behavior of the humidity and drought index 

 

Keywords 

Fire, vegetal regeneration, relative humidity, flow, NDVI, TDVI, NDWI2 … 
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1. Introducció 

Els incendis forestals són avui en dia una preocupació activa a escala mundial, especial-

ment en la regió mediterrània, ja que la qualitat ambiental del territori cremat és pertorbada i 

moltes vegades, costa regenerar-se per si sola. Els factors condicionants són principalment 

l’activitat humana, així com efectes climatològics extrems (baix règim de precipitacions, altes 

temperatures, vents, llamps, erupcions volcàniques ...). També no s’han d’oblidar altres factors 

que poden afavorir la propagació de l’incendi com podria ser la vegetació i la humitat atmos-

fèrica existent de la localitat, el pendent del terra, els materials del sòl i, en menor mesura però 

important, la humitat que hi pugui emmagatzemar el sòl entre molts d’altres. 

Segons el document “Estat del medi ambient a les Illes Balears 2008-2011” de l’any 2014, 

s’ha de tenir en consideració que els darrers anys la superfície forestal ha augmentat per: 

a) l’abandonament de l’activitat agrícola i de la gestió de l’espai forestal; 
b) un ascens en la interacció entre la regió urbana i forestal per la creació i expansió 

d’urbanitzacions i nous habitatges; 
c) els períodes extrems climatològics tal com les sequeres i les ones de calor. 

Tots aquests fets han donat com a resultat un augment de la probabilitat de risc d’incendi.  

Pel que fa a la regió mediterrània, l’època estival es troba caracteritzada per uns estius 

calorosos i secs i és una de les regions biogeogràfiques del món més propensa a patir incendis 

(Bodí, Cerdà, Mataix-Solera, & Doerr, 2012). La majoria d’ells són d’origen no natural ja que 

“esta alteración adquiere síntomas especialmente graves en el caso de España, donde única-

mente el 4% de los incendios tienen un origen natural.” (World Wildlife Fund, 2013). 

La humitat del sòl també n’és un factor determinant i més concretament a la nostra regió. 

En relació amb aquest component, seguint Rowell (2005), citat per García-Estringana et al 

(2012), “la caracterización de la variabilidad espacial y temporal de la humedad del suelo es 

especialmente importante en las áreas mediterráneas, donde tanto los cambios climáticos 

como los de la cobertura del suelo pueden afectar significativamente la dinámica de la hume-

dad del suelo. En las zonas mediterráneas, el patrón climático estacional y la alta variabilidad 

climática interanual pueden aumentar significativamente los efectos hidrológicos del cambio 

climático”.  

De la mateixa manera, Domenech (2015) cita a Pausas (2004) que “l’augment de la fre-

qüència i extensió dels incendis forestals en el darrer mig segle, s’ha degut principalment a 

tres factors primaris: el canvi d’usos del sòl, el canvi climàtic i l’augment de la població”. Con-

cretament a la zona d’estudi d’Andratx hi ha hagut una gran quantitat d’incendis on el 2013 va 

succeir el més devastador a l’illa en els darrers anys (A Fornés, 2013) 

Pel que fa a la vegetació trobem sobretot espècies arbòries i arbustives, tal com oliveres, 

pins blancs, garrigues, carritxeres i matolls d’espècie molt inflamable situats a sotabosc. Així 

doncs a part de tenir en compte el clima, també s’han de considerar els incendis i la seva 

recurrència (Bodí, Cerdà, Mataix-Solera, & Doerr, 2012) ja que alguns d’ells són difícils de 

gestionar a temps i condicionen molt fortament l’assentament dels diferents hàbitats del pla-

neta. A més a més s’ha de tenir en compte que el foc elimina la vegetació del lloc, alterant per 

tant la superfície del sòl i produint processos erosius i canvis hidrològics. Pot arribar a produir 

fins i tot canvis de més gran abast com ara al cicle de l’aigua i a les formes terrestres a llarg 

termini (Mataix-Solera & Cerdà, 2009) 
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Tenint en compte l’alta recurrència del incendis en la regió mediterrània i la seva influència 

sobre els règim hídric, els objectius d’aquest treball són: 

1. Cartografiar l’incendi d’Andratx del 2013 mitjançant imatges de Teledetecció del sa-
tèl·lit Landsat 8 a la conca de la Font de la Vila. 

2. Relacionar dades de camp de cabal i sediments i veure la seva correspondència amb 
la regeneració vegetal obtinguda amb imatges Landsat-8. 

3. Calcular índexs d’humitat del sòl, de sequedat i de vegetació així com la temperatura 

superficial terrestre per tant d’entendre el comportament hídric de la conca. 

2. Material i àrea d’estudi 

2.1. Usos del sòl i geologia 

La conca d’estudi, Sa Font de la Vila, s’emmarca dins el municipi d’Andratx i té una su-

perfície total de 480 ha. El municipi es localitza al sud de la Serra de Tramuntana, limitant amb 

els municipis de Calvià (per l’est), Estellencs (nord-est) i a l’oest per la Mar Mediterrània (vegeu 

Figures 1 i 2). També hi forma part l’illa de la Dragonera. L’extensió total del municipi és de 

81,46km² dels quals, estan repartits en (vegeu Taula 1): pinars, carritxeres i secà arbrat; ocu-

pant la majoria de la superfície i els segueixen la garriga, l’olivar, els ametllers, secà no arbrat 

i finalment les zones urbanes (segons la shapefile “usosdelsol” del Cartosig)  

 

Ús del sòl Hectàrees % 

Alzinar 75019 0,07 

Carritxeres 32064660 31,59 

Garriga 11212110 11,0 

Olivar 1179885 1,16 

Olivars i ametllers 1544983 1,52 

Pinars 32914367 32,43 

Secà arbrat 11875069 11,70 

Secà no arbrat 6317001 6,22 

Urbà 4294354 4,23 

Sumatori  101477451 100 

Taula 1: Usos del sòl al municipi d’Andratx. 

Pel que fa als materials geològics, a través del “Mapa Geológico del Instituto Geológico y 

Minero de España; hoja 57 Palma de Mallorca” (IGME, s.f.) s’ha pogut observar que el municipi 
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d’Andratx presenta una composició força diversa, que correspon a les eres mesozoica i ceno-

zoica. Per ordre d’antiguitat els materials són els següents: calcàries; margo-calcàries i mar-

gues; margues amb nivells de gresos, pudingues i calcàries i margues, conglomerats, calcà-

ries i arenisques, respectivament. 

2.2. Climatologia 

Des del punt de vista climàtic, a través dels informes anuals de la pàgina web Balears.me-

teo, Andratx es caracteritza per un clima mediterrani amb unes temperatures força elevades 

a l’estiu (vegeu Figura 3), com es demostra pel fet que les temperatures mitjanes màximes se 

situen aproximadament sobre els 30ºC. Durant l’hivern les temperatures no baixen de sota 0º 

tal com és a la figura 4, en què es registren la temperatura mitjana del mes més fred (febrer) 

que no supera els 8ºC. Pel que fa al règim de precipitacions (vegeu Figura 4), els valors es 

situen a uns màxims de 91,6 mm a l’octubre i uns mínims de 0,2 mm al mes de juliol per l’any 

2018. Els valors respecte als altres anys no difereixen gaire ja que es segueix el mateix patró 

de distribució per a les pluges. Per tant, es pot concloure que l’aridesa és un fenomen carac-

terístic d’aquesta tipologia climàtica.  

Segons la classificació climàtica de Köppen-Geiger el clima en qüestió correspon al grup 

C més concretament a Csa (subdivisió del clima temperat el qual presenta sequera a l’estiu). 

 

Figura 1: Ubicació del municipi d’Andratx 
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Figura 2: Ubicació de la conca principal Sa Font de la Vila i de la seva subconca Sa Murtera dins el municipi 

d’Andratx. 

 

 

 

Figura 3: Climograma de l'illa de Mallorca de l'any 2018 en ºC. Font: Balearsmeteo - informes mensuales 
anuales 2019. http://balearsmeteo.com/informes_mensuales_anuales.php 

http://balearsmeteo.com/informes_mensuales_anuales.php
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Figura 4: Precipitacions del l’any 2018 en mm. Font: Balearesmeteo - informes mensuales anuales 2018. 
http://balearsmeteo.com/informes_mensuales_anuales.php 

2.3. Humitat del sòl  

En relació amb aquest paràmetre s’ha trobat una manca d’informació detallada. És per 

aquesta raó que la informació presentada té un caràcter més general. Aquest factor juga un 

paper clau dins la hidrologia, afectant per tant a processos, tal com la infiltració, escorrentia, 

o l’evapotranspiració. Són les condicions meteorològiques canviants, les propietats del sòl i la 

vegetació les condicions que configuren el contingut d’humitat al sòl en concret (P. García-

Estrigana, s.f)  

2.4. Material 

Quant al material emprat s’ha descarregat un total de 12 imatges satèl·lit Landsat 8 

OLI/TIRS C1 Level-1 des del 2013 fins al 2016 a través del web del (USGS) United States 

Geological Survey (https://earthexplorer.usgs.gov/), seleccionant per tant aquelles imatges 

que tenen menor índex de nuvolositat (vegeu Taula 2). Les imatges s’han importat i processat 

amb el programa de SIG i Teledetecció “Miramon” (Pons, 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

http://balearsmeteo.com/informes_mensuales_anuales.php
https://earthexplorer.usgs.gov/
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Data Nom del fitxer  

09/04/2013 LC08_L1TP_197032_20130409_20170505_01_T1.tar 

16/04/2013 LC08_L1TP_197032_20130416_20170505_01_T1.tar 

14/02/2014 LC08_L1TP_197033_20140214_20170425_01_T1.tar 

24/07/2014 LC08_L1TP_197033_20140724_20170421_01_T1.tar 

09/08/2014 LC08_L1TP_197033_20140809_20170420_01_T1.tar 

25/08/2014 LC08_L1TP_197032_20140825_20170420_01_T1.tar 

31/12/2014 LC08_L1TP_197032_20141231_20170415_01_T1.tar 

06/04/2015 LC08_L1TP_197032_20150406_20170410_01_T1.tar 

08/05/2015 LC08_L1TP_197033_20150508_20170409_01_T1.tar 

11/07/2015 LC08_L1TP_197032_20150711_20170407_01_T1.tar 

29/07/2016 LC08_L1TP_197032_20160729_20170322_01_T1.tar 

14/08/2016 LC08_L1TP_197032_20160814_20170322_01_T1.tar 

Taula 2: Imatges emprades per a l’estudi. 

Les imatges s’han seleccionat tenint en compte una sèrie temporal de 4 anys, agafant 

imatges del moment previ, durant i post incendi per així poder a través del seu tractament, 

delimitar la zona afectada pel foc.  

Pel que fa a les dades de cabal, humitat del sòl i de sediments, aquestes han estat cedides 

pel Dr. Estrany i el seu grup de treball (MEDhyCON). 

Les úniques dades d’humitat que es disposen, es van agafar de l’estació de sa Murtera 

long/lat 2º 25’ 0.9015”, 39º 35’ 42.7574”), és a dir, a la part oriental de la conca. Aquesta fou 

instal·lada el mes de juny de l’any 2014 i és per aquesta raó que no es té informació dels 

períodes anteriors. Cal esmentar que per motius tècnics de l’11 de juliol del 2015 tampoc es 

tenen dades. Altra dada important a considerar és la del 25 d’agost del 2014, la qual ofereix 

uns valors anormals en termes d’humitat, els quals no es van enregistrar correctament. 

A partir de la informació proveïda per Garcia-Comendador et al. (2017), dues estacions 

de mesurament continu d’aigua i sediment es van instal·lar al setembre del 2013 (un mes 

posterior a l’incendi) on es van delimitar dues conques integrades. La primera, Font de la Vila 

de 4,8 km2 (vegeu Fig.2), i una segona, Sa Murtera (vegeu Figura. 2) subconca de capçalera 

de la Font de la Vila.  

L’estació de mesurament Sa Murtera, està equipada amb un data logger Campbell Sci-

entific CR200X el qual emmagatzema valors mitjans del nivell de la làmina de l’aigua i de 

terbolesa a intervals de 15 minuts. Es recullen mitjançant una sonda de pressió Campbell 
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Scientific CS451-L i un turbidímetre OBS-3+ amb un rang de mesura doble de 0-1.000 / 1.000-

4.000 NTU (Garcia-Comendador et al., 2017). També hi ha un pluviòmetre de cassoleta, fixat 

a un metre sobre al sòl. El cabal es va calcular mitjançant un mesurador de flux magnètic 

inductiu OTT MF PRO, amb un rang de mesura de 0 fins a 6 m s1 ± 2 % de precisió, creant-

se una corba d’aforament (Garcia-Comendador et al., 2017).  

3. Metodologia 

3.1. Càlcul de la reflectància al sostre de l’atmosfera 

El càlcul de la reflectància al sostre de l’atmosfera s’ha dut a terme per cada una de les 

imatges mitjançant l’Eq. 1 (Departament of Interior U.S Geological Survey, 2018): 

Lλ= ML Qcal + AL     (Eq. 1) 

on Lλ és la reflectància al sostre de l’atmosfera (TOA), ML és el factor d’escala multipli-

catiu de reflectància per la banda de les metadades, AL és el factor d’escala additiu de reflec-

tància per la banda de les metadades de la imatge i Qcal és el valor del píxel (o Digital Num-

ber). 

3.2. Càlcul de l’Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

L’NDVI és un índex de vegetació que permet extreure l’estat de la vegetació en termes 

de quantitat, qualitat i desenvolupament fenològic mitjançat dades de satèl·lit. Així doncs la 

idea és a través de les diferents imatges esmentades anteriorment, calcular l’NDVI per a cada 

una d’elles, per així delimitar la zona cremada. L’Eq. 2 s’ha emprat per al seu càlcul 

(Departament of Interior U.S Geological Survey, 2018): 

NDVI= NIR - RED / NIR + RED    (Eq. 2) 

on NIR és la banda de l’nfraroig proper (banda 5) RED és la banda del vermell (banda 4) 

de Landsat-8 OLI. 

El que ens permet aquesta fórmula és observar a través de la combinació de les bandes 

4 i 5 la coberta vegetal del territori en un rang de valors que van des de -1 a 1. Així doncs, els 

valors per sobre el 0 s’identifiquen com zona d’aigua i/o neu; valors més propers a -1 indiquen 

zona de roca nua i finalment els valors més propers a 1 expressen presència de vegetació; 

més concretament de -1 a 0,25 representen l’absència de vegetació mentre que valors a partir 

de 0.25 representen presencia vegetal.  

3.3. Càlcul de la temperatura terrestre (TST) 

Sandholt et al. (2002) van explorar un índex de sequedat superficial simplificat, anomenat 

Temperature Vegetation Dryness Index (TVDI). Aquest es basa en una parametrització empí-

rica de la relació entre la TST i l’NDVI. L’NDVI permet controlar l’estat de la vegetació i l’estrès 

específicament en relació amb l'estrès hídric, i la TST augmenta ràpidament amb l’estrès hí-

dric. El pendent de la corba TST / NDVI és relaciona amb la taxa d’evapotranspiració de la 

superfície i s’utilitza per avaluar les condicions d’humitat del sòl on els gràfics de dispersió de 

l’espai TST / NDVI sovint resulta en una forma triangular o en una forma trapezoïdal (vegeu 
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Fig. 5). L’equació emprada per tal calcular l’índex es la següent (Sandholt, Rasmussen, & 

Andersen, 2002): 

TVDI = (Ts – Tsmin) / (a + b NDVI - T smin)   (Eq. 3) 

on Ts és la Temperatura de la superfície terrestre (en graus Kelvin) observada per un 

píxel, Tsmin és la Ts mínima del triangle (vegeu Fig. 5) corresponent a un píxel on només hi 

ha evaporació i es correspon a un píxel sense vegetació. A + b NDVI = A i B són paràmetres 

de la superfície i NDVI és l’índex de vegetació. A i B defineixen el límit sec (entès com una 

relació lineal entre les dades). 

Pel que fa als valors resultants segueixen un rang el qual va de 0 a 1. El valor 0 representa 

un valor mínim de sequedat mentre que en l’altre extrem amb valor 1 representa un valor 

màxim de sequedat. 

 

Figura 5: Índex TDVI extret Sandholt et al. (2002) 

3.4. Càlcul de l’índex d’humitat NDWI-2 

Hi ha una gran varietat d’índexs que calculen la humitat del sòl i de la vegetació d’una 

localitat en concret. El motiu pel qual s’ha seleccionat l’índex NDWI-2 (Normalized Difference 

Water Index) es resumeix en què es mostraran estats relacionats amb l’estat de sequera i 

d’humitat del sòl. La fórmula emprada és la següent:  

NDWI-2 = (Banda 5 - Banda 7) / (Banda 5 + Banda 7)  (Eq. 4) 

Concretament s’ha usat la Banda 7 perquè sembla que accentua més els píxels amb 

major quantitat d’humitat. Els paràmetres van de -1 a 1. Aquells valors majors a 0,3 es classi-

fiquen com a zones amb un alt contingut d’humitat, és a dir, que tenen abundància d’aigua, 

mentre que els valors menors a 0,3 fins a -1 representen zones amb un baix contingut d’hu-

mitat 

3.5. Determinació de l’àrea afectada per l’incendi forestal 

Per tal de determinar l’àrea afectada per l’incendi forestal a Andratx el 2013, primerament 

s’han seleccionat dues imatges dels moment previ i del moment post incendi seguint la meto-

dologia proposada per (M.P Martín, 1994) mitjançant la resta de dos índex de vegetació NDVI. 
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Normalment, per tal de cartografiar l’àrea d’un incendi segons aquesta metodologia, es selec-

cionen dues imatges properes en el temps o bé que estacionalment siguin similars. Malaura-

dament degut a la coberta de núvols no s’ha pogut disposar de dues imatges del mateix perí-

ode fenològic o bé relativament properes en el temps. Això ha augmentat la probabilitat de 

tenir més soroll dins la localitat d’estudi, la qual s’ha hagut de tractar a través d’un llindar (entre 

els valors -0,01 i -0,09) i també amb una màscara, concretament a la zona sud de la conca 

d’estudi. 

4. Resultats i discussió 

4.1. Delimitació d’àrea cremada i regeneració post-incendi 

Les imatges tractades per tal de definir la zona cremada han estat la del 16 d’abril de 

2013 i la del 25 d’agost de 2014 (vegeu Fig. 6). Com s’ha esmentat anteriorment, s’ha calculat 

l’NDVI per a cada imatge i llavors s’ha fet la resta entre els moment posterior i anterior a 

l’incendi per tal de treure l’àrea resultant.  

Com s’ha comentat anteriorment, s’han fet diverses proves per tal d’obtenir la cartografia 

resultant mirant de reduir l’efecte sal i pebre (píxels aïllats dins de l’àrea de l’incendi), d’on s’ha 

seleccionat un llindar el qual classificava com a zona cremada tots els píxels els quals tenien 

uns valors menors a -0,08, per així aconseguir una visualització i comprensió més clara i con-

cisa. S’ha observat que per valors majors, aquesta mesura era massa dràstica i eliminava part 

d’incendi i per valors més baixos molts camps de conreu es simbolitzaven com a zona d’in-

cendi. A més a més, també s’han hagut d’eliminar píxels manuals a través d’una màscara ja 

que no pertanyien a zona cremada. Això s’ha detectat mitjançat la fotointerpretació de les 

mateixes imatges amb una combinació en fals color RGB 5+6+4. Finalment, alguns píxels 

(que tenen una dimensió de 30x30 metres) s’han agrupat i han marcat zones cremades quan 

no ho són i a la inversa, mitjançant un filtre selectiu.  

Desafortunadament, tot i no tenir dades de veritat-terreny la cartografia resultant presenta 

una bona relació amb la fotointerpretació de les dues imatges.  
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Figura 6: Àrea cremada total de la conca de la Font de la Vila per l’incendi d’Andratx de 2013. NDVI per les 
dues imatges anterior i posterior a l’incendi i la zona resultant afectada per l’incendi. 

Les zones nord-oest, centre i litoral oest són les que s’han vist afectades pel foc. Com es 

pot observar en la cartografia inserida (vegeu Fig. 6), la imatge del mig l’esquerra representa 

l’NDVI del moment previ a l’incendi (16 d’abril de 2013), la següent a ella l’NDVI del moment 

post incendi (25 d’agost del 2014). Finalment, a la imatge de la dreta s’observa l’àrea resultant 

afectada per l’incendi dins de la conca de la Font de la Vila amb un total de 253 hectàrees 

cremades, extreta a través de la resta d’ambdues imatges anteriorment esmentades. En ter-

mes percentuals la zona cremada representa un 53 % respecte al total de la zona d’estudi.  
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Figura 7: Evolució de l’NDVI per a la zona d’estudi (conca de la Font de la Vila). 

S’observa doncs com els valors NDVI van augmentat lleugerament a mesura que passa 

el temps. 
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Gràfic 1: Dinàmica de la regeneració postincendi. 

En la Fig. 7 es pot veure la regeneració de l’àrea cremada des d’abans de l’incendi fins 2 

anys després del mateix. L’incendi va començar el 16 de juliol del 2013 (simbolitzat de color 

vermell sobre el Gràfic 1) i a partir d’aquella data, els valors NDVI van disminuint considera-

blement. En qüestió de 2 anys, la zona afectada pel foc presenta una forta regeneració vege-

tal, situant-se en valors semblants al període anterior a l’incendi (vegeu Fig. 7 i gràfic 1). 

4.2. Dinàmica dels cabals i sediments en suspensió durant el període postincendi 

Respecte a la ràpida regeneració vegetal de la zona cremada anteriorment exposada, no 

s’han pogut analitzar les dades de precipitació per així comparar els diversos anys (bàsica-

ment per una limitació de temps al TFG). Tot i així, sí es veu que la regeneració que es detecta 

durant aquest període, té una repercussió en el cabal i els sediments ja que els disminueix els 

processos erosius i d’avingudes, i per tant augmenta la retenció d’aigua al sòl. 

 

Gràfic 2: Hidrograma i sedigrama a la Conca de la Font de la Vila des de l’octubre del 2014 fins a l’agost del 
2016. 

Com bé es pot observar (vegeu gràfic 2), hi ha una relació directe entre el cabal i els 

sediments en suspensió del torrent. Quan el cabal augmenta també ho fa el transport en quan-

titat de sediments en suspensió. Tot i així, s’ha d’esmentar que la conca de la Font de la Vila 
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presenta pèrdues ja que els materials que presenta permeten la filtració d’aigua i, per tant, 

afecten també al desplaçament de sediments (Julián García‐Comendador, 2017).  

Es poden veure dues fortes crescudes del cabal, situant-se el pic màxim al gener de 2014 

i l’altre a l’abril de 2016. Respecte a l’altra variable, sí és cert que els sediments segueixen el 

mateix patró de distribució que el cabal, però la primera crescuda del cabal (primer pic) fa que 

augmenti en gran mesura l’exportació de sediments que es trobaven acumulats després de 

l’incendi, fet que condiciona que l’exportació de sediments posteriors a la primera crescuda, 

vagin disminuint lleugerament. Pel que fa al segon pic l’exportació de sediments és lleugera-

ment més petita que el cabal, donant a entendre, per tant, que el cabal s’ha endut d’una tirada 

tots els sediments que es trobaven dins el llit del torrent, molts d’ells acumulats després de 

l’incendi.  

Així doncs es podria dir que entre els valors NDVI i les de cabal segueixen una tendència 

negativa, quan els valors d’NDVI augmenten disminueixen els de cabal i conseqüentment el 

sediments en suspensió fruit de la regeneració vegetal de la conca. 

4.3. Relació entre el cabal i els sediments i els índexs obtinguts amb imatges de Teledetecció  

Les Figures 8, 9, representen espacialment l’índex d’humitat (vegeu fig. 8) i l’índex de 

sequera (vegeu fig. 9) per a la conca d’estudi. Aquests dos índexs presenten un efecte asimè-

tric, és a dir, quan els valors de l’índex d’humitat representen condicions humides, doncs l’altre 

índex representarà condicions de “no sequera” ja que ambdós càlculs són oposats. En general 

representen condicions de sequera, els quals són més acusats als períodes estivals. Respecte 

als anteriors dos índexs, la temperatura superficial de la conca Font de la Vila (Fig. 10) també 

presenta  períodes de sequera en especial a l’estiu on la temperatura de la superfície mostra 

valors molt més elevats que a les imatges primaverals. A través de totes les cartografies in-

corporades (vegeu figura 8, 9 i 10) es veuen d’una manera més concisa i clara aquestes situ-

acions d’estacionalitat i canvi.  
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Figura 8: Evolució temporal de l'índex d'humitat NDWI2 a la conca de la Font de la Vila 
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Figura 9: Evolució temporal de l'índex de sequera TVDI a la conca de la Font de la Vila 
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Figura 10: Evolució temporal de l'índex de temperatura superficial terrestre mesurada en Kelvins 
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Gràfic 3: Evolució temporal dels índexs NDVI, NDWI_2 i TDVi per la conca de la Font de la Vila. 

El Gràfic 3 mostra la relació entre els diversos índex de vegetació i de sequera per al 

període estudiat. En aquest cas la temperatura de la superfície no es mostra ja que serveix 

com a base de càlcul per a l’índex TVDI. Per tal d’elaborar aquest gràfic s’ha agafat una imatge 

com a representativa per a cada mes i en el cas de tenir-ne dues, s’ha dut a terme una mitjana. 

Per la manca de dades que es disposen, alguns mesos s’han interpolat linealment les dades 

mitjançant una mitjana ponderada que s’ha fet quan es tenien dos mesos consecutius sense 

dades. Mes enllà no s’ha pogut considerar la interpolació ja que els períodes estaven massa 

separats temporalment. Així doncs a través de la interpolació s’ha intentat obtenir una major 

clarificació en la sèrie temporal dels resultats. 

Si és cert que els valors es veuen alterats segons el període el qual són captats, és a dir, 

no és el mateix a l’estiu que hi ha més sequera i per tant representa uns valors més baixos 

que no a l’hivern que pot presentar uns valors més elevats. A més a més s’ha de clarificar que 

els valors que s’han calculat per l’índex NDVI s’han extret per tota la conca, no només per la 

zona amb presència de vegetació, per la qual cosa s’han inclòs altres tipus de sòl (sòl nuu) 

que explica els valors generals tan baixos d’aquest índex.  

Pel que fa als valors NDVI s’observa que al llarg dels anys augmenta considerablement, 

exceptuant els períodes de juny i juliol del 2015 que al captar-se dins períodes d’estiu presen-

ten uns valors relativament més baixos respecte als anys i períodes anteriors. Ja dins el juny 

i juliol del 2016 els valors semblen tornar a augmentar.  

Als valors de l’índex d’humitat (NDWI-2), la primera data presenta el valor únic negatiu de 

tot el seu conjunt representat per tant, el període menys humit. Seguidament, s’observa una 

tendència que augmenta fins arribar als períodes d’estiu del 2016 on els valors lleugerament 

disminueixen. Fins a l’abril del 2015 s’observen uns valors que representen poca quantitat 

d’humitat sobre la coberta vegetal mentre que als períodes posteriors, els valors augmenten, 

situant-se amb valors majors a 0,3 i per tant representant presència d’humitat al sòl. Presumi-

blement, aquest fet pot ser degut a unes precipitacions abundants, tot i que és un fet que no 

s’ha pogut confrontar. La imatge captada al 2016 es troba dins època estival i per aquest 

motiu, el valor pateix una petita disminució 

Els valors de l’índex TDVI s’observen dins el període estudiat, a partir del desembre del 

2014, una tendència a la disminució, tendència que s’inverteix lleugerament al juny del 2016. 
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Els valors de l’índex manifesten, en general, condicions de sequera, que amb el temps pre-

senten una trajectòria descendent, els quals, encara així, segueixen presentant, en menor 

mesura, valors de sequedat. Aquest fet podria ser degut a una poca quantitat de precipitacions 

registrades per aquesta sèrie temporal, sobretot als períodes d’estiu que els valors són encara 

més baixos.  

En la dinàmica interna de la conca s’ha pogut observar a través dels resultats prèviament 

exposats, que té una gran i ràpida capacitat de renovació en la vegetació mediterrània. Els 

valors NDVI, certament presenten valors els quals no indiquen presència de vegetació, però 

s’ha de tenir en compte que aquests resultats es basen en unes dades relatives a tota la conca 

de la Font de la Vila, de manera que s’estableix una mitjana per a cada píxel. És a dir, aquelles 

zones de dins la conca que es troben afectades per l’incendi, fan que presenti uns valors força 

diferents respecte a les àrees no cremades i, en establir la mitjana, els valors es suavitzen. A 

més a més s’ha d’aclarir que els valors que s’han calculat per aquest índex s’han extret per a 

tota la conca, no només per a la zona amb presència de vegetació i, per tant, s’han inclòs 

altres tipus de sòl (sòl nuu) que explica els valors generals tan baixos d’aquest índex. Aquest 

fet es repeteix per a cada un dels índexs calculats.  

n=10 

Correlacions significatives marcades a p < 0,05 

Coef. Correlació Sa font de la Vila. 

Variable Cabal Sed.suspensió NDVI NDWI_2 TVDI 

Cabal 1,00 0,74 0,13 -0,52 0,54 

Sed.suspensió 0,74 1,00 -0,20 -0,55 0,50 

NDVI 0,13 -0,20 1,00 0,60 -0,41 

NDWI_2 -0,52 -0,55 0,60 1,00 -0,83 

TVDI 0,54 0,50 -0,41 -0,83 1,00 

Taula 3: Coeficient de correlació per cada variable (Cabal, sediments en suspensió, NDVI NDWI_2 i TVDI) 

Per tal de relacionar les dades de cabal i sediment en suspensió amb els índexs provi-

nents de la Teledetecció, s’ha calculat una matriu de Pearson (Taula 3). Aquesta matriu de 

correlació de Pearson s’ha elaborat amb un interval de confiança del 95% on s’han utilitzat 

deu dades (n=10); ja que només es disposen de dades dels índexs NDVI, NDWI-2 i TDVI de 

deu mesos. Les variables amb correlació significatives estan marcades amb color verd (sedi-

ments en suspensió i cabal; en positiu) i (índex TDVI i NDWI-2; en negatiu) 

Es pot observar com el cabal i els sediments en suspensió tenen una correlació positiva 

(0,74) donant a entendre per tant que, quan el cabal augmenta, també ho fan la quantitat de 

sediments. En canvi cap a una correlació negativa es troben les variables de l’índex d’humitat 

(NDWI-2) i l’índex de sequera (TDVI) amb un valor de (-0,83) donant a una relació indirecta 

on, quan augmenta la humitat de la coberta, l’índex de sequera disminueix. S’observa doncs 

que tot i que l’índex NDVI no té una correlació significativa, presenta uns valors mitjans de 
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correlació. Normalment, es podria esperar que l’NDVI també fos estadísticament significatiu, i 

això es pot atribuir al fet de tenir una sèrie temporal curta.  

Pel que fa a la sèrie temporal, aquesta ha estat limitada principalment per la presència de 

núvols. Seria interessant per a un futur millorar-la mitjançant imatges Sentinel ja que, els ín-

dexs TVDI i NDWI tenen una r de Pearson de més de 0,5 tot i que encara no és significativa-

ment estadísticament (degut al baix nombre de mostra, que és de 10). Partint de la conside-

ració que el cabal i els sediments presenten una correlació relativament alta, els índex NDWI-

2 i TVDI ens podrien ajudar a desenvolupar un model estadístic que predigui el cabal i per tant 

els sediments.  

Pel que fa als valors dels índexs NDWI-2 i TDVI, aquest presenten valors de correlació 

amb l’NDVI mitjans (0.6 i -0.4, respectivament). De nou, malgrat no es pot establir una relació 

directa i clara entre aquests valors i la regeneració de la vegetació degut a la manca de signi-

ficació estadística per la llargada de la sèrie temporal, l’NDVI presenta una tendència negativa 

amb el TVDI i positiva amb el NDW-2. Això indica que, quan la coberta presenta més humitat, 

el seu estat fenològic i, per tant, el seu NDVI, augmenta. El contrari passa amb el TDVI, quan 

més sequedat, de menys recursos hídrics disposa la planta i, per tant,  el seu NDVI és més 

baix.  

Finalment, tot i que no hi ha una relació estadísticament significativa entre el cabal i les 

dades de Teledetecció degut a la sèrie temporal, és interessant comentar que tant el TDVI i 

el NDWI-2 presenten correlacions mitjanes (-0.52 i 0.54, respectivament) amb el cabal. Això 

indica que aquestes dues variables són informatives del cabal de la conca i que si es millora 

la seva significació estadística. es podrien usar com a predictors del mateix. 
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5. Conclusions i línies futures de recerca.  

S’ha dut a terme un estudi per determinar l’efecte de la regeneració postincendi de la 

vegetació sobre els cabals i sediments en suspensió en una conca insular mediterrània mit-

jançant índexs de vegetació, humitat i sequedat obtinguts a partir d’una sèrie temporal d’imat-

ges Landsat 8 (des de 2013 fins al 2016). 

S’ha cartografiat l’àrea cremada de la conca (a través d’una resta d’índexs NDVI) de la 

Font de la Vila (ubicada al municipi d’Andratx) per l’incendi que va començar el 23 de juliol del 

2013. L’àrea cremada total ha estat de 253,39 hectàrees, que suposa el 53 % de l’àrea total 

de la conca d’estudi. Tenint en compte els objectius del present estudi, la delimitació de l’in-

cendi a la conca de la Font de la Vila ha afectat sobretot al nord i nord-oest de l’àrea estudiada. 

L’evolució de l’incendi mitjançant la sèrie temporal d’NDVI mostra que, quan l’àrea cre-

mada es regenera, tant el cabal com els sediments en suspensió disminueixen considerable-

ment, ja que la vegetació té major capacitat de captació d’aigua. En general els càlculs elabo-

rats per cada índex ha servit per entendre l’evolució temporal, donant a entendre, per tant, 

una situació general de sequera en el període estival. Així doncs, a major regeneració vegetal, 

menor cabal i sediments en suspensió. 

El cabal i els sediments en suspensió presenten una correlació positiva donant a entendre 

que, quan el cabal augmenta, també ho fan la quantitat de sediments. En canvi les variables 

de l’índex d’humitat (NDWI-2) i l’índex de sequera (TDVI) presenten correlacions negatives, 

és a dir, quan augmenta la humitat de la coberta, l’índex de sequera disminueix. Pel que fa a 

la correlació entre les dades de Teledetecció i les dades de cabal i de sediments, és important 

fer notar que malgrat la poca significació estadística, el TDVI i el NDWI-2 presenten correlaci-

ons mitjanes amb el cabal. Aquest fet és interessant ja que en el cas d’una millora en la sèrie 

temporal aquestes dos índexs podrien usar-se com a predictors del cabal. 

Per tal de millorar la sèrie temporal i, per tant els resultats, l’anàlisi dut a terme en aquest 

treball es podria complementar amb imatges Sentinel- II, d’una resolució espacial similar a 

Landsat8 OLI. A més a més, també es podria analitzar una sèrie temporal més llarga per tal 

de trobar sèries temporals més consistents, ja que per a la realització d’aquest projecte ha 

estat impossible desenvolupar. Per acabar, les dades de precipitació de la conca podrien ha-

ver estat una variable que hagués servit d’ajuda per extreure les conclusions pertinents, però 

per manca de temps no ha estat possible. 
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