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Resum 

 

 L’ús d’aigua residual regenerada per al regadiu de cultius suposa un estalvi 

considerable d’aquest recurs, fet important per una regió on l’aigua és un recurs escàs. En 

aquest treball s’analitzen els paràmetres físics, químics i biològics d’una llacuna de 

regeneració situada a Ariany, que rep aigua de la depuradora que tracta les aigües de 

quatre municipis: Ariany, Maria de la Salut, Sineu i Petra. Aquesta investigació es pot dividir 

en dues parts, una primera on s’ha realitzat un estudi previ de la llacuna i s’ha après la 

metodologia d’anàlisis d’aigües residuals regenerades i una segona consistent en un estudi 

intensiu d’un mes, on s’ha fet un seguiment de l’evolució de la maduració de l’aigua.  

 

 En els resultats obtinguts podem veure la influència del clima i la fondària sobre la 

llacuna. Els valors previs del mes d’Abril ens aporten una primera caracterització de la 

llacuna, amb unes dades que ens indiquen que es trobava en un període d’aclariment,  

mentre que a l’estudi intensiu de Maig ens mostren els processos implicats en la maduració 

de l’aigua de la llacuna. Durant aquesta evolució, podem destacar alguns canvis molt 

favorables, com la disminució de la conductivitat de l’aigua, que suposa una millora de cara 

al reg dels cultius. A més, també podem recalcar la marcada successió de les comunitats 

fitoplanctòniques, que acaben mostrant un augment molt significatiu de Pediastrum duplex, 

espècie bioindicadora d’una bona qualitat de l’aigua.   
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1. Introducció 

 
 

1.1 Marc geogràfic i climàtic: problemàtica de l’aigua a la mediterrània  
 

En un context de creixement de la població mundial,  gran part d’aquesta es troba 

molt per davall dels llindars mínims d’abastiment d’aigua (Watkins, 2006). L’escassetat 

d’aigua és una de les crisis socials i naturals que més afecta la nostra supervivència, en la 

que els països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament són els que més es veuen 

afectats, encara que no són els únics, ja que l’aigua és un recurs que també pot ser limitant 

a les societats més avançades. Aquest problema és greu actualment, i encara podria ser 

més sever com a conseqüència de l’increment de la desertització i, en un futur probable, per 

l’impacte del canvi climàtic sobre el règim de pluges i, en general, sobre la disponibilitat dels 

recursos hídrics. 

 

Segons l’informe de l’ONU Agua y energia (2014), tota la producció energètica 

requereix l’ús d’aigua (un 90% en el cas de l’energia elèctrica). Com a conseqüència 

d’aquesta relació i de la creixent demanda d’energia, s’estima un augment del 85% del 

consum d’aigua per al 2035 únicament en aquest sector. Juntament amb la industria 

energètica, l’agricultura fa ús d’una part molt elevada de les reserves d’aigua, essencial per 

al cultiu d’aliments. La FAO preveu un increment del 14% per l’any 2030 del requeriment 

d’aquest recurs per poder fer front a la creixent demanda de producció.  

 
 La  Mediterrània és una de les zones més sensibles a l’estrès hídric. L’arxipèlag 

Balear se situa a la part occidental de la mar Mediterrània, i esta constituït per un grup d’illes 

menors, illots, i per quatre illes principals: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Mallorca 

és l’illa més gran, amb una superfície d’uns 3.640 m2 i una població censada de 864.763 

habitants l’any 2013 segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, encara que cal tenir 

en compte que presenta un fort augment demogràfic a l’estiu a causa del turisme. El seu 

clima és típicament mediterrani, amb temperatures temperades i un règim de precipitacions 

estacional que concentra la major part de les pluges durant la tardor, mentre que durant la 

resta de l’any són menys intenses, especialment a l’estiu, quan sovint són inexistents.  Afegit 

a aquestes irregularitats estacionals, hi ha fortes variacions interanuals que comporten anys 

sencers d’intensa sequera (Jansà, 2014).  
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Aproximadament del 10 al 20% del consum d’aigua dolça a Mallorca prové de l’aigua 

superficial i dels embassaments de Cúber i del Gorg Blau, amb una capacitat conjunta 

d’11,7 Hm3 (EMAYA, 2014), i un 75-80% de les aigües subterrànies (Pla Hidrològic de les 

Illes Balears, 2013), el que pot dur com a conseqüència la sobreexplotació dels aqüífers. A 

les zones costaneres, on es concentren importants nuclis de població i els epicentres de la 

industria turística, el dèficit hídric resultant de la sobreexplotació pot induir a una pèrdua de 

qualitat de l’aigua degut a la intrusió d’aigua marina. L’any 2012, afectava aproximadament 

al 37% de les aigües subterrànies de Mallorca segons el sistema espanyol d’informació 

sobre l’aigua (HISPAGUA).  

 

1.2 L’aigua regenerada 
 

Després del seu ús, l’aigua residual urbana queda modificada per una sèrie de 

components, adquirint unes característiques fisicoquímiques i bacteriològiques que poden 

constituir un perill per a la salut. Aquestes aigües residuals urbanes s’han de tractar de 

forma adequada a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDARs) abans del seu 

abocament o destinació a nous usos. La Directiva Comunitària 91/271 defineix, en l’àmbit de 

la Unió Europea, les actuacions que el procés implica, amb la finalitat d’evitar els possibles 

focus de risc per a la població.  

 

L’ús d’aigües residuals regenerades, requereix que, a més del procés de depuració, 

l’aigua sigui sotmesa a altres tractaments complementaris, a fi d’adequar-se als criteris 

establerts per al nou ús. En l’àmbit espanyol, aquesta normativa està establerta al Reial 

Decret 1620/2007 del règim jurídic, i a Mallorca, a més, s’adapta al criteri establert pel Pla 

Hidrològic de les Illes Balears (2013), el qual és més restrictiu i en el que es promou 

l’augment de l’ús de l’aigua regenerada a escala autonòmica a fi de reutilitzar aquest recurs 

tan valuós per  la seva escassesa a l’Illa.  

 
La reutilització de l’aigua residual regenerada atorga una segona vida a l’aigua, 

suposant un recurs hídric més o menys constant que ajuda a reduir de forma considerable 

l’ús d’altres fonts d’aigua, evitant o disminuint els possibles problemes ambientals associats 

a la sobreexplotació dels recursos hídrics tradicionals. En adició, a determinats llocs, on la 

legislació ambiental imposi uns criteris de qualitat de l’aigua més exigents i cars per al seu 

abocament que els necessaris per a la reutilització, l’ús d’aigua residual regenerada pot 

comportar una disminució dels costos de tractament de les aigües residuals. 

 
Per una altra banda, els principals problemes que pot presentar l’aigua residual 

regenerada són: la seva riquesa en matèria orgànica part de la qual encara pot ser d’origen 
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fecal, malgrat que els processos de depuració pot dur organismes infecciosos que hagin 

presentat resistència a aquest procés,  la seva elevada càrrega en nutrients inorgànics 

associats a la mineralització de la matèria orgànica, especialment nitrats i fosfats, i la 

possible presència de metalls pesants,  que a Mallorca no suposen molta problemàtica 

perquè solen provenir de l’ús industrial de l’aigua, i la major part de l’aigua residual 

regenerada de l’illa és d’ús domèstic. No obstant això, aquests components de l’aigua a 

vegades poden presentar una sèrie de beneficis afegits, concretament en la seva aplicació 

en agricultura, ja que es pot aprofitar tant la matèria orgànica com els nutrients  a manera 

d’estalvi d’una part de l’abonament requerit pel cultiu (Adrover, 2012).  

 
1.3 La llacuna de regulació i maduració d’aigües regenerades d’Ariany  
 

La reutilització d’aigües residuals regenerades es porta a terme a les Illes Balears 

des dels anys 60. Des de llavors es poden trobar diverses llacunes d’acumulació 

dissenyades per a les funcions d’emmagatzemar aigua per a reg, a la vegada que continuen 

amb el procés de maduració de l’aigua procedent de les EDARs. 

 
El present estudi es realitza a una de les llacunes de maduració d’aigua residual 

tractada de Mallorca, concretament se situa al municipi d’Ariany. Es tracta d’una llacuna a la 

qual arriba l’aigua provinent de l’EDAR, que rep les aigües residuals dels municipis d’Ariany, 

Maria de la Salut, Sineu i Petra, està equipada amb un tractament secundari i una posterior 

cloració de l’aigua. A la taula 1 es presenten les principals característiques morfomètriques 

de la llacuna i els punts d’entrada i sortida de l’aigua. 

 

Característiques de la llacuna 

Volum emmagatzemat (m3) 63.009 

Superfície màxima (m2) 75.000 

Fondària màxima   (m) 4,75 

Entrada de l’aigua Superfície 

Punt de sortida de l’aigua Fons 
 

Taula 1.- Característiques morfomètriques de la llacuna d’Ariany i punts d’entrada i sortida de l’aigua 

 

 La llacuna d’Ariany es troba en ús des de març del 2013, però abans, al llarg del 

període 2011 a 2013, es realitzà un seguiment detallat de les característiques 

fisicoquímiques i biològiques de l’aigua, i de l’evolució d’aquestes en funció de les variacions 

de l’alçada de columna d’aigua, i del seu temps residència dins de la llacuna.  
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2. Objectius del treball  

 Dintre dels estudis del Grau de Biologia de la Universitat de les Illes Balears, el 

present treball correspon a l’assignatura Treball Final de Grau (TFG) de 6 crèdits ECTS, que 

d’acord amb el Pla d’Estudis té com a finalitat l’aplicació, integració i demostració de les 

competències adquirides en el Grau amb la presentació d’un treball original i no monogràfic.  

 Tenint en compte aquestes premisses, els objectius del present Treball Final de Grau 

titulat: Avaluació del procés de maduració de l’aigua d’una llacuna de regulació d’aigües 

residuals regenerades, a partir de paràmetres fisicoquímics i biològics, són els següents: 

1) Conèixer i aprendre les metodologies pel treball de camp i les tècniques per les 

anàlisis de laboratori, que es realitzen en els estudis sobre els ecosistemes 

aquàtics epicontinentals. 

2) Aplicar-les a l’estudi d’una llacuna artificial destinada a la maduració de les aigües 

procedents d’una EDAR i destinades al regadiu, amb la finalitat de fer-ne una 

caracterització al llarg d’un seguiment intensiu, incidint de forma prioritària en els 

aspectes microbiològics. 

3) Avaluar els resultats obtinguts i interpretar-los en el context dels canvis observats, 

de la dinàmica de la llacuna, i en termes de la qualitat de l’aigua 

emmagatzemada. 

 

2.1 Hipòtesi de partida 

 La hipòtesi que es pretén contrastar amb aquest estudi, és la determinació de 

l’evolució de l’aigua emmagatzemada en la llacuna de regulació i com aquesta afecta a la  

maduració de l’aigua procedent de l’EDAR. Les característiques físiques, químiques i 

biològiques inicials de l’aigua procedent de l’EDAR, canvien de forma natural, fins a 

l’obtenció d’aigua amb millors condicions per al seu ús pel reg. Aquest procés tindrà lloc 

principalment amb l’eliminació de bacteris patògens, la disminució de la càrrega orgànica, el 

consum per part del fitoplàncton dels nutrients inorgànics,  i  una posterior clarificació i 

oxigenació de l’aigua, entre altres canvis favorables pel seu nou ús. Perquè aquests 

processos de maduració tinguin lloc, es requereix un mínim temps de residència de l’aigua 

en la llacuna. El temps de residència necessari perquè tot el procés es completi depèn de la 

qualitat inicial de l’aigua, el volum de la llacuna, i l’ús final que es desitja donar-li (Gómez et 

al. 2009).  

 

 Segons Prats i Melgarejo (2006), alguns  dels principals criteris a considerar a l’aigua 

de reg són: la salinitat, ja que la presència  excessiva de certs ions pot provocar danys als 

cultius per l’efecte sobre la pressió osmòtica, la toxicitat d’ions específics i l’excés de 
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nutrients, que disminueixen la qualitat i el rendiment de la collita. I a més en cas d’aigües 

regenerades, per la natura d’aquestes, també és important considerar la terbolesa, la DBO5, 

com a mesura de la concentració de matèria orgànica que serveix com a substrat pel 

creixement microbià i els sòlids en suspensió,  i la càrrega de microorganismes patògens. 

Pel fet que l’aigua d’aquesta llacuna de maduració està destinada al reg de cultius, els 

paràmetres d’estudi tindran relació amb aquests criteris. 

 

2.2 Condicions prèvies per a l’estudi  

L’estudi intensiu s’ha dut a terme durant el mes de Maig de 2014, en el que es varen 

realitzar 4 mostrejos, un cada setmana, entre els dies 5 i 27 del mes. Per a assegurar-nos 

que els resultats que obteníem corresponien a la maduració d’una aigua inicial, tal com 

arriba de la depuradora, abans de l’estudi intensiu es planificà buidar la llacuna i tornar-la a 

omplir fins a la seva màxima capacitat. Per altra banda, durant aquest període, s’aturaren les 

entrades i sortides d’aigua, per evitar canvis que alteressin els resultats.  

  

 

Figura 1. Entrada d’aigua de l’EDAR a la llacuna d’Ariany. 

 
3. Metodologia 

La metodologia emprada, tant pel treball de camp com pel de laboratori és la que es 

troba descrita als manuals de Ros (1979), Wetzel and Likens (1990), i pel cas específic dels 

recomptes de fitoplàncton en el de la IOC (2010). 
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3.1 Planificació del mostreig intensiu 

 

 Al treball en el qual he realitzat els mostreigs i les analítiques de laboratori, hi podem 

diferenciar:  

A) Un mostreig microbiològic previ, que s’inclou dintre de les anàlisis microbiològics 

trimestrals que es duen a terme els darrers dos anys a la llacuna per membres de l’Àrea 

d’Ecologia del Departament de Biologia, en els quals s’analitzaren diferents poblacions de 

microorganismes de l’aigua, que es va dur a terme durant la setmana del 24 de Març.  

B) Un altre mostreig previ amb la determinació in situ de variables fisicoquímiques al 

llarg del perfil vertical de la columna d’aigua i l’anàlisi en el laboratori de paràmetres químics 

i biològics, que es realitzà dia 10 d’Abril durant una fase d’aclariment de la llacuna.  

C) L’estudi intensiu, abans esmentat, realitzat al llarg de tot el mes de Maig, i que 

constitueix el cos central del treball. 

D) Un últim mostreig microbiològic realitzat durant la setmana del 17 de Juny. 

 

Les caracteritzacions prèvies A i B, juntament amb la revisió bibliogràfica, ens 

serviren com a referència i preparació per l’estudi intensiu realitzat durant el mes de Maig, C, 

mitjançant el qual es pretenia veure l’evolució del procés de maduració de l’aigua 

regenerada. Els plantejaments inicials preveien una taxa de renovació de l’aigua igual a zero 

durant un període d’almenys 22 dies, sense entrades ni sortides provinents de l’EDAR, 

aquestes condicions no es varen poder complir, havent-hi entrada d’aigua fins a la setmana 

del 13 de Maig. 

 

El darrer mostreig, D, resultant de l’allargament del període de seguiment, per 

augmentar el temps de residència de l’aigua a la llacuna, ha ajudat a interpretar millor els 

resultats obtinguts sobre les anàlisis microbiològiques.  

3.2 Mostreigs 

 

 Els mostreigs es realitzaren en un punt fixo de la  llacuna d’Ariany, en una zona de 

màxima fondària, tenint en compte que la morfologia del fons de la bassa és bastant regular 

i que hi havia una boia que ja havia servit per altres treballs previs.  

 

3.3 Mesures in situ 

 

 Les mesures in situ es prengueren amarrats amb una petita embarcació neumàtica a 

la boia esmentada anteriorment. En primer lloc, es mesurava la fondària exacta del punt on 

estava la barca, seguidament es determinava la transparència de l’aigua, en metres, 
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mitjançant la utilització d’un disc blanc de 30 cm de diàmetre, disc de Secchi, fent-lo 

descendir fins a registrar la fondària a la qual aquest deixava de ser visible.  

 

Emprant un luxòmetre de la marca PHYWE, es registrava la penetració de la llum al 

llarg de la columna d’aigua, expressada en klux; agafant com a referència la llum mesurada 

just per davall de la superfície de l’aigua, i realitzant després  lectures al llarg del perfil 

vertical a intervals de 50 cm.  

 

 Amb una sonda multiparamètrica de la casa HANNA (model HI 9828), es realitzava 

un perfil vertical, a intervals de 50 cm, de les següents variables: 

- Temperatura (ºC). 

- Conductivitat, estandarditzada  a 20ºC (μS/cm) 

- pH 

- Concentració d’oxigen dissolt (mg/L) 

- Saturació d’oxigen (%) 

 

Seguidament, es procedia a la recollida de les mostres d’aigua amb una botella Van 

Dorn horitzontal de 3 litres de capacitat. S’agafaven mostres de tres fondàries diferents, 

seleccionades en funció dels valors de les variables determinades a partir dels perfils 

verticals realitzats anteriorment. Per les anàlisis generals de laboratori, determinació de 

pigments, sòlids en suspensió, alcalinitat i clorurs, s’omplien 3 bidons de 5 L de capacitat. 

Per l’estudi del fitoplàncton es recollien dues botelles de 250 mL opaques, que es fixaven 

amb 15 gotes de lugol. Per a la microbiologia es recollien 2 botelles de vidre, prèviament 

esterilitzades, d’1 L de cada fondària, que es mantenien a una gelera amb gel, i s’extreien 10 

L d’aigua del fons per la visualització dels nematodes. 

 

De les tres fondàries seleccionades, amb un turbidímetre marca EUTECH TN – 100, 

es realitzaven les lectures de la terbolesa, expressada en TNU, emprant dues rèpliques de 

cada una de les fondàries de la columna d’aigua. 

 

3.4 Anàlisis de laboratori 

 

Anàlisis microbiològics 

 

 L ‘anàlisis trimestral microbiològic del seguiment rutinari que es fa a la llacuna, i que 

en part he seguit en aquest treball, es compon usualment per les proves d’Aerobis a 22ºC i a 

37ºC, Coliformes totals i fecals, Escherichia coli, Clostridis, Enterococs, confirmativa 
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d’Enterococs i Nematodes. Això no obstant, durant l’estudi intensiu de Maig, a efectes 

pràctics i de funcionalitat es reduïren a les tres proves essencials: E.coli, Clostridis, tenint en 

compte els  màxims establerts en el Reial Decret 1620/2007 pel reg de cultius frescs, i 

nematodes.    

 

Fitoplàncton i clorofil·la a. 

 

Per  la determinació de la concentració de clorofil·la a (μg/L), s’utilitzaren filtres GF/F 

de 0,22 μm de diàmetre de porus, adequats per retenir la major part de les cèl·lules que 

constitueixen la comunitat fitoplanctònica.  He treballat amb dues rèpliques de cada una de 

les tres mostres, filtrant al buit un volum determinat d’aigua, segons la quantitat esperable de 

fitoplàncton de la mostra, depenent de la transparència de l’aigua i del color que agafava el 

filtre, normalment amb 100 mL fou suficient. 

 

L’extracció del pigment fotosintètic es realitzà deixant reposar els filtres amb acetona 

al 90% a 4ºC durant 48 h en condicions d’obscuritat. A partir de l’extracte, es va realitzar 

amb l’espectrofotòmetre la lectura a les següents longituds d’ona: 430, 630, 647, 664, 665 i 

750 nm a més d’una lectura acidificada als 665 nm (665 ac). A partir dels resultats obtinguts, 

es calculà la concentració de clorofil·la a en μg/L. 

 

Alcalinitat i clorurs 

 

L’ alcalinitat de les mostres recollides expressada amb meq/L es determinà partint 

d’aigua filtrada mitjançant els filtres de fibra de vidre GF/F, per eliminar les possibles 

contaminacions de carbonats en forma de partícules. De dues rèpliques de 100 mL per a 

cada fondària, es va procedir a una valoració colorimètrica per a determinar tant l’alcalinitat 

total com a la fenolftaleïna.  

 

La determinació de clorurs (mg/L) es realitzà mitjançant el mètode de Mohr, 

consistent en una valoració de les mostres amb una solució de nitrat de plata, emprant 

dicromat potàssic com a indicador, per a produir el viratge de groc a roig teula. 

  

Sòlids en suspensió i demanda biològica d’oxigen (DBO5)  
 

Per a la determinació dels sòlids en suspensió (mg/L) es va filtrar un volum 

determinat d’aigua sobre filtres GFF, prèviament netejats amb aigua destil·lada, eixugats, 

sotmesos a la mufla a 550ºC per eliminar possibles restes de matèria orgànica, i pesats 

(P1). Després d’eixugar els filtres de les  mostres durant una hora a una estufa a 105 ºC  es 

tornaren a pesar (P2). Finalment es ficaren a la mufla a 550ºC durant 20 minuts i es tornaren 
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a pesar (P3). La diferència P2 menys P1 ens dona els sòlids totals, mentre que la resta P2 

menys P3 ens dona els sòlids volàtils.  

 

La DBO5 es realitzà pel mètode respiromètric amb ampolles ambre, que incorporen 

un manòmetre. A la mostra d’aigua es va incorporar al·liltiourea per inhibir la nitrificació i 

s’emprà hidròxid potàssic per evitar variacions de pH per la producció del CO2. La incubació 

es va realitzar en agitació constant a 20ºC i es registrà la demanda bioquímica cada 24 h 

durant 5 dies. 

 

 
4. Resultats  
 
4.1 Perfils de llum i transparència de l’aigua mesurada amb el disc de Secchi 

 

 Part de la llum que arriba a la superfície de l’aigua és reflectida cap a l’exterior, la 

resta, va penetrant al llarg de la columna d’aigua. Aquesta intensitat de la llum, disminueix 

progressivament degut a l’absorció i a la dispersió que experimenta per l’acció conjunta de 

les partícules, el fitoplàncton, i les molècules dissoltes a l’aigua, majoritàriament de 

naturalesa orgànica.  La quantitat de llum disponible per  la fotosíntesi és fonamental a l’hora 

d’entendre la producció primària de les comunitats fitoplanctòniques.  
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Figura 2.- Percentatges de penetració de la llum al llarg de la columna d’aigua, i valors de la 

transparència mesurada amb el disc de Secchi al llarg del període d’estudi.   

 

 A la figura 2 es representen els percentatges de penetració de la llum (50%, 10% i 

1%) i la transparència de l’aigua mesurada amb el disc de Secchi, al llarg del període de 

mostreig a la llacuna d’Ariany. En primer lloc s’observa que durant tot el mes, el 50% de la 

llum incident es manté pròxim als 0,5 m.  Mentre que l’1%, que correspon a la profunditat de 
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compensació, on la taxa de respiració s’iguala a la taxa fotosintètica, i per tant, no hi ha 

producció neta, també es manté força constant a una fondària compresa entre els 3 i els 3,5 

metres. La fondària a la qual enregistrem el 10% de la llum incident a superfície, és la que 

presenta una major oscil·lació, entre 3 i 1,5 metres, mostrant una clara tendència a disminuir 

al llarg del temps; cal destacar que s’observa un bon paral·lelisme entre l’evolució de les 

fondàries a les quals arriba un 10% de la llum i les que corresponen a la transparència 

mesurada amb el disc de Secchi, el que dona una certa coherència a les determinacions 

realitzades amb dues metodologies diferents. 

 
4.2 Temperatura i variables relacionades amb la mineralització de l’aigua  
 

 Tal com es pot observar a la taula 2, els valors de la temperatura de l’aigua 

presenten l’evolució previsible per l’època de l’any, és a dir un increment de més de 4 ºC 

entre les mitjanes del primer i el darrer mostreig. Un altre fet destacable, és que la petita 

estratificació que hi havia al principi va desaparèixer, i les aigües de la llacuna pràcticament 

es mantingueren tèrmicament homogènies la resta del temps. 

 

 
Temperatura 

(ºC) 
pH 

Conductivitat 
(µS/cm) 

Alcalinitat 
(meq/L) 

Clorurs (mg/L) 

10/04/2014 
18,83 – 16,28 

17,56 
8,47 – 7,33 

7,90 
1260 – 1242 

1251 
5,93 – 5,68 

5,81 
345,64 – 327,91   

336,78 

05/05/2014 
20,68 – 20,03 

20,36 
8,24 – 7,85 

8,05 
1627 – 1522 

1574,5 
6,19 – 4,12 

5,16 
384,32 – 370,45 

377,39 

13/05/2014 
21,94 – 21,90 

21,92 
8,86 – 8,71 

8,79 
1851 – 1844 

1847,5 
6,44 – 6,33 

6,39 
413,00 -404,15 

408,58 

20/05/2014 
21,12 -20,67 

20,90 
9,06 – 8,13 

8,60 
1625 – 1620 

1622,5 
6,94 – 6,74 

6,84 
409,45 – 405,09 

407,27 

27/05/2014 
21,99 -21,63 

21,81 
9,75 – 8,99 

9,37 
1573 – 1570 

1571,5 
6,37 – 6,27 

6,32 
416,54 – 405,90 

411,22 

 
Taula 2.- Valors màxims, mínims i mitjanes dels paràmetres: temperatura, pH, conductivitat, alcalinitat i 
clorurs, al llarg del període de mostreig. 
 

 La conductivitat de l’aigua és un paràmetre indicador de la quantitat total de ions que 

estan en dissolució, els valors obtinguts són alts i podem veure com al llarg de l’estudi 

presenta una àmplia variació, enregistrant-se els valors mínims en el primer mostreig i els 

màxims en el tercer, després disminueix, però encara queda clarament per sobre dels valors 

inicials. 

 

 L’alcalinitat és deguda majoritàriament als ions carbonats i bicarbonats presents a 

l’aigua, que reaccionen preferentment amb l’ió calci, ara bé en el cas de les aigües residuals 

poden haver-hi altres cations que hi reaccionin. Es tracta de valors força alts, superiors als 
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que habitualment es troben a les aigües naturals, però dintre dels marges esperables per les 

aigües residuals, on d’entrada s’espera una alcalinitat més elevada a causa de l’adició de 

diferents ions entre els quals trobem l’amoni. També cal tenir en compte l’origen calcari de 

l’aigua. Els valors mínims es determinaren en els dos primers mostreigs, i els màxims en el 

quart mostreig. 

 

 Pel que fa als clorurs, les seves concentracions també estan molt per sobre del que 

seria esperable a l’aigua d’origen, però els usos domèstics de l’aigua sempre suposen un 

notable increment en aquest ió, per tant els valors obtinguts estan dintre dels límits 

previsibles per aquest tipus d’aigua, que usualment oscil·len entre els 70 mg/L i els 700 mg/L 

per aigües municipals depurades (Beltran de Heredia, 2004). 

 

 El pH de l’aigua és un paràmetre que, a més de la informació relativa a la 

concentració dels ions hidrogen en dissolució, ens permet conèixer la proporció en què 

estan les diferents espècies químiques del sistema carbònic-carbonat, els resultats obtinguts 

ens indiquen que s’ha produït un increment del pH al llarg del temps, el que suposa unes 

condicions més bàsiques i un augment de la quantitat de carbonats en dissolució.   

  

 
4.3 Terbolesa, sòlids totals i sòlids volàtils.  

  
A la taula 3 es presenten els resultats de tres variables que estan estretament 

lligades, la terbolesa, una propietat òptica resultant de la dispersió i l’absorció de la llum, 

provocada principalment per les partícules en suspensió, i els sòlids totals i volàtils, que 

precisament ens donen informació sobre les partícules totals el primer i les de naturalesa 

orgànica el segon.  

 

Els resultats obtinguts són bastant concloents en el sentit del fet que des de el 

mostreig d’Abril fins al segon mostreig de Maig, es produeix un progressiu augment simultani 

de les tres variables, després hi ha una disminució, per incrementar de nou a l’últim 

mostreig.  

 

Una altra dada significativa és que, excepte en el primer mostreig de Maig, sempre la 

proporció de sòlids volàtils, la que correspon a la fracció orgànica, és més alta. 
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Terbolesa 

(NTU) 
Oxigen 
(mg/L) 

Oxigen 
Saturació (%) 

Sòlids Totals 
(mg/L) 

Sòlids 
volàtils 
(mg/L) 

DBO5 
(mgO2/L) 

10/04/2014 
0,77 – 0,21 

0,49 
6,29 – 0,00 

3,15 
67,50 – 0,00 

33,75 
6,39 – 4,20 

5,30 
4,63 – 2,66 

3,65 
12,30 – 10,10 

11,20 

05/05/2014 
2,07 – 1,34 

1,71 
12,10 – 10,96 

11,53 
132,50 – 123,40 

127,95 
15,70 – 13,05 

14,38 
10,20 – 9,10 

6,65 
14,20 – 11,20 

12,70 

13/05/2014 
12,26 –10,83 

11,55 
17,98 – 12,98 

15,48 
205,60 – 146,00 

175,80 
22,10 – 19,65 

20,88 
12,30 – 10,90 

11,60 
15,30 – 13,45 

14,38 

20/05/2014 
3,85 – 3,03 

3,44 
6,51 – 1,61 

4,06 
70,60 – 16,80 

43,70 
18,75 – 17,95 

18,25 
13,80 – 11,50 

12,65 
17,20 – 15,35 

16,28 

27/05/2014 
7,65 – 4,46 

6,06 
14,63 – 12,63 

13,63 
166,30 – 141,30 

153,80 
23,55 – 22.55 

23,05 
16,75 – 15,60 

16,18 
18,30 – 17,75 

18,03 

 
Taula 3.- Valors màxims, mínims i mitjanes dels paràmetres: terbolesa, oxigen dissolt, percentatge de 
saturació d’oxigen, sòlids totals i volàtils DBO5, al llarg del període de mostreig. 

  
 

4.4 Oxigen dissolt, tant per cent de saturació d’oxigen i DBO5 
 

Respecte a l’oxigen veiem que hi ha dues situacions molt clares, una es dona en el 

mostreig d’Abril, previ al seguiment intensiu, i en el tercer mostreig de Maig, quan hi ha 

mínims d’oxigen en fondària que signifiquen anòxia i hipòxia respectivament, en ambdós 

moments l’aigua presenta subsaturació o dèficit d’oxigen a tota la columna d’aigua. L’altra 

correspon a la resta de mostreigs, quan les aigües tenen sobresaturació en tot el perfil 

vertical, especialment espectacular són els màxims d’oxigen de meitat de maig amb tota la 

llacuna amb valors molt alts dels dos paràmetres, oxigen i percentatge de saturació. 

 

En relació a la DBO5 l’aspecte a destacar és el progressiu increment al llarg de tot el 

període de mostreig, això a priori implicaria també un augment del consum d’oxigen per 

consum respiratori de les comunitats bacterianes sobre la matèria orgànica present a l’aigua. 

 

4.5 Fitoplàncton i clorofil·la a 

 De l’estudi del fitoplàncton de la llacuna d’Ariany en podem treure dos tipus de 

resultats, un de tipus qualitatiu, relatiu als tàxons d’algues observats a les mostres de 

superfície i fondària, i l’altra quantitatiu, en el que s’han comptabilitzat tant el nombre de 

cèl·lules de cada un dels tàxons, les dels grups dels quals formen part, i el total de cèl·lules 

del conjunt de la mostra. 
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 Pel que fa als primers, hem observat 17 tàxons que pertanyen respectivament: 9 a 

les clorofícies, 3 a les criptofícies, 1 a les euglenofícies i 4 a les diatomees; a més, els 

resultats també ens mostren que a totes les mostres es repeteixen els mateixos tàxons, tot 

plegat és indicatiu de la baixa diversitat específica d’aquests tipus d’ecosistemes (Amengual, 

2012) i del clar domini de les clorofícies. 

 

Taula 4. Evolució de les abundàncies dels grups fitoplanctònics durant el més de Maig. 

 

 Les dades quantitatives apunten en el mateix sentit, les abundàncies màximes 

sempre corresponen a les algues verdes (Taula 4), i dintre d’aquestes hi ha quatre tàxons 

clarament majoritaris, són: Coelastrum sp., Pediastrum boryanum i P. duplex, i 

Monoraphidium sp., aquest darrer és el dominant en el primer mostreig de Maig, després la 

seva abundància disminueix. Coelastrum és la forma dominant en el segon mostreig, mentre 

que P, duplex ho és als dos darrers. De la resta d’algues, només la criptofícia Plagioselmis 

nannoplanctica assoleix en alguns moments valors per sobre de les 103 cèl·lules per 

mil·lilitre (Annex 3). 

 

  Pel que fa al nombre total de cèl·lules sempre està per sobre de les 104 cèl·lules per 

mil·lilitre, per tant entren dins les condicions pròpies d’un ecosistema d’aigües molt 

eutròfiques i cultius pels quals s’estableix un nombre de cel/mL entre 104  i 106 (Margalef, 

1983). Com es pot veure a la taula 4, el màxim es determinà a 3 metres de fondària en el 

segon mostreig, es tracta d’un nombre altíssim de cèl·lules que ens fa suposar una 

acumulació, pot ser per sedimentació, a aquest nivell. D’altra banda es veuen oscil·lacions 

molt marcades al llarg del període d’estudi, que es tradueixen en un fort increment en el 

segon mostreig, una baixada en el tercer i un altre augment en el quart.  

 

Grups  
Algues 

Abundàncies en cèl·lules per mil·lilitre 

05/05/2014 13/05/2014 20/05/2014           27/05/2014 

Fondàries 0 m 3 m 0 m 3 m 0 m 3 m 0 m 3 m 

Clorofícies 14.764 13.675 26.722 87.256 17.144 26.078 55.069 48.222 

Criptofícies 277 1.385 1.531 1.273 645 147 1.920 1.163 

Euglenofícies 18 0 0 0 0 0 0 0 

Diatomees 129 978 480 1.125 55 0 0 37 

 

Número total 
de cèl·lules 

per mil·lilitre 

 
15.188 

 
16.038 

 
28.733 

 
89.654 

 
17.844 

 
26.225 

 
56.989 

 
49.422 
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 Chl a (µg/L) 

 0 m 1,5 m 3 m 

05/05/2014 19,38 24,21 21,5 

13/05/2014 45,29 35,73 72,27 

20/05/2014 12,34 15,08 16,02 

27/05/2014 31,52 32,34 32,86 

  
Taula 5. Concentracions de clorofil·la a, en µg/L, a tres fondàries, en cada un dels mostrejos. 

 

 
 Les concentracions de clorofil·la a, paràmetre que ens informa de la biomassa del 

fitoplàncton, són altes, estan per sobre del que seria esperable a llacs oligotròfics o 

mesotròfics, i són pròpies d’ecosistemes amb una elevada producció primària o eutròfics 

(Margalef, 1983). Els valors màxims es registren al segon mostreig de Maig a totes les 

fondàries, i sobretot a 3 m, on es determinà una concentració excepcionalment elevada, que 

coincideix amb el màxim nombre de cèl·lules, tal  com hem esmentat abans. La clorofil·la a 

també mostra oscil·lacions al llarg del temps, amb notables pujades en el segon i en el quart 

mostreigs.   

 
4.6 Microbiologia 
 

  Treball previ. Ariany 24/03/2014 Treball previ. Microbiologia Ariany 24/03/2014 

 Aerobis 22º 
(UFC/100mL

) 

Aerobis 
37º 

(UFC/100
mL) 

Coliformes 
totals 

(UFC/100mL) 

Coliforme
s fecals 

(UFC/100
mL) 

Clostridis 
(UFC/20mL) 

Enterococs 
(UFC/100mL) 

E. coli 
(UFC/100

mL) 

Nematodes 
(10L) 

0 m 15.900 77.500 1.185 670 70 53 179 Absència 

1,5 m  68.500 185.500 1.320 35 130 45 88,5 Absència 

3 m  670.000 174.500 1.430 40 140 60,5 155,5 Absència 

 
Taula 6. Anàlisis microbiològiques de la llacuna d’Ariany en el mostreig de Març. 

 

 

A la taula 6 es mostren els resultats de les anàlisis microbiològiques en el mostreig 

previ realitzat a la llacuna d’Ariany durant el mes de Març en el que s’analitzaren la 

concentració de bacteris aeròbies, coliformes totals i fecals, Clotridis, enterococs, E.coli i ous 

de nematode. Les soques fecals d’enterococs i de E. coli presenten una concentració 

d’UFCs (unitats formadores de colònies) per 100 mL molt baixes en relació a les dades 

d’estudis previs realitzats a la mateixa llacuna l’any 2013, on s’han arribat a veure 

concentracions de més de 9.000 UFCs/100 mL de E.coli i més de 1.000 UFCs/100mL 

d’enterococs. Igualment els valors dels aerobis són molt baixos en relació als resultats de 

l’any anterior, en que es varen superar els 2.600.000 UFCs/100 mL (Solivellas, 2014). 
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 Per altra banda, els clostridis observats  a  la taula 6 (70 - 140 UFCs/20 mL), són 

molt elevats en comparació amb els resultats obtinguts a l’estudi previ de maig de 2013, on 

es varen obtenir uns valors que oscil·len dels 5 UFCs/20 mL, als 0 m, fins als 55 UFCs/20 

mL, als 3 m de fondària (Solivellas, 2014). Els nematodes han estat absents en totes les 

mostres.  

 

 Microbiologia Ariany 

 
Clostridis 

(UFC/20mL) 
E. coli 

(UFC/100mL) 
Nematodes (10L) 

05/5/2014 

0 m 20 87 Absència 

1,5 m 10 95 Absència 

3 m 20 83 Absència 

27/05/14 

0 m 43 43 Absència 

1,5 m 34 105 Absència 

3 m 250 115 Absència 

17/06/2014 

0 2 84 Absència 

1,5 4 110 Absència 

3 5 133 Absència 
 

Taula 7. Anàlisis microbiològiques de la llacuna d’Ariany dels mesos de Maig i Juny. 

 

A la Taula 7 es mostren els resultats de les anàlisis microbiològics realitzats a la 

llacuna d’Ariany durant la primera i la darrera setmana del mostreig intensiu de Maig 

juntament amb un mostreig posterior a l’estudi.  Els nivells de UFC/20 mL de Clostridis 

augmenten des de la setmana del 5 de Maig a la setmana del 27 de Maig, però a mitjans de 

Juny veiem un descens molt significatiu.  

 
 Pel que fa a E. Coli es veu un descens als 0 m des del primer mostreig (87 

UFCs/100mL fins al segon mostreig (43 UFCs/100mL), quan es detecta una petita 

estratificació superficial. En els resultats de Juny, als 0 m es  torna a presentar un augment 

que arriba fins als 84 UFCs/100 mL, mentre que les altres dues fondàries mostren un petit 

increment durant tot el període de seguiment.  
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5. Discussió  
 

 A les taules 2 i 3 dels resultats s’han incorporat les dades de l’estudi previ d’abril. 

Durant aquest mostreig, vàrem obtenir valors de clorofil·la a, sòlids totals i terbolesa molt 

baixos, així com un augment de la transparència i de la penetració de la llum, el que indica 

una fase d’aclariment. En sistemes aquàtics naturals, aquestes fases ocorren durant la 

primavera, on la forta proliferació de fitoplàncton dona lloc a un augment dels seus 

depredadors, el zooplàncton, que a la vegada es menjat pel següent nivell tròfic, les carpes, 

en aquest cas. La fase d’aclariment era visible a simple vista, tant en l’aspecte de l’aigua 

com amb la gran quantitat de zooplàncton (Daphnia magna) que s’observava.  

 

 Després d’aquest mostreig, la fondària de la llacuna va variar, passant dels 4,5 m 

inicials fins a aproximadament als 3 m de cara al mostreig intensiu. En aquest mostreig, els 

resultats obtinguts no arriben a ser del tot els esperats a la hipòtesi de partida per dos fets 

principals: que al tornar a omplir la llacuna amb l’aigua procedent de la depuradora no es va 

arribar a la fondària inicial, i que  no  es va poder aturar l’entrada d’aigua per a la data 

establerta. Tot i així, podem analitzar variacions interessants i intuir-ne d‘altres que serien 

indicadores del procés de maduració de l’aigua. 

 

5.1 Paràmetres relacionats amb l’estratificació de la columna d’aigua 

El perfil vertical de temperatura mostra una diferència de dos graus entre la superfície i el 

fons de la llacuna durant el mostreig del mes d’abril. En aquest mateix mostreig, s’observa 

una estratificació més marcada de l’oxigen, que varia entre un màxim de 6,29 mg/L situat al 

metre i mig, on la concentració de clorofil·la a sembla indicar que hi hauria una capa amb un 

major creixement de fitoplàncton, i un mínim de 0 mg/L al nivell més profund.  

 

Les condicions d’anòxia que trobem al fons de la llacuna són degudes a 

l’estratificació de la temperatura que evita la mescla d’aigua, en aquestes condicions, les 

poblacions de microorganismes anaerobis degraden parcialment la matèria orgànica 

mitjançant processos de respiració anaeròbia i alliberen així gasos reduïts com l’àcid 

sulfhídric i el metà, responsables de les males olors que poden suposar molèsties pels 

regants. A més, aquestes condicions no són favorables per a la majoria d’organismes de la 

llacuna, als que la manca d’oxigen pot provocar la mort.  

 

Ara bé, durant el mes de maig la temperatura és bastant homogènia en tot el perfil, 

encara que caldria esperar que durant la primavera – estiu s’escalfés  la part superior, 

donant lloc a una estratificació, com es comença a apreciar el mes anterior. No obstant això, 
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la reducció de la fondària de la llacuna provoca que l’efecte del vent sobre la difusió de la 

calor, afecti tota o pràcticament tota la columna d’aigua, per tant hi ha una menor estabilitat 

de l’estratificació.  

 

L’ascens de la temperatura provoca un doble efecte sobre la concentració de l’oxigen 

i sobre la seva saturació. Per una part, a major temperatura la solubilitat dels gasos 

disminueix, pel que disminueix la concentració d’oxigen en l’aigua. Aquesta menor solubilitat 

dels gasos amb l’increment tèrmic provoca que s’arribi amb major facilitat al màxim de 

saturació d’oxigen. Així, tot i presentar menors concentracions d’oxigen, l’aigua presentarà 

percentatges de saturació elevats. Per altra banda, l’increment de radiació solar s’associa 

amb un major desenvolupament del fitoplàncton i com a conseqüència indirecta, un augment 

considerable en la concentració d’oxigen a causa de l’activitat fotosintètica d’aquest.  

 

De la interrelació entre la temperatura i l’oxigen en podem extreure algunes 

consideracions interessants. Durant la setmana del 13 de maig, hi ha un màxim de 

temperatura juntament amb un pic en el desenvolupament del fitoplàncton, el que també ens 

dona els màxims valors respecte a la concentració d’oxigen i en la seva saturació, arribant a 

superar els 200 %. A la tercera setmana de maig, es registra un descens de la temperatura i 

de la concentració d’oxigen, amb un percentatge de saturació inferior al 100%, i que arriba a 

presentar condicions d’hipòxia (menys de 4 mg O2/L) al fons de la llacuna, probablement 

atribuïbles a processos de mescla dia - nit. Durant la darrera setmana del mostreig, la 

temperatura i la concentració d’oxigen tornen a ascendir juntament amb el fitoplàncton, com 

en les dues primeres setmanes del mateix mes.  

 

En conjunt, es pot veure una diferència clara entre el mostreig d’abril i els altres 

quatre mostrejos de l’estudi intensiu de maig per culpa de la disminució de la profunditat de 

la llacuna, que, al contrari del que s’esperaria en aquesta època de l’any, ens ha suposat 

uns resultats d’homogeneïtat en la columna d’aigua quant a temperatura i oxigen.  

 

5.2 Paràmetres relacionats amb la mineralització de l’aigua 
 

La conductivitat elèctrica de l’aigua és un bon indicador de la seva mineralització 

perquè és una mesura de la concentració de tots els ions que estan en dissolució. 

 

A l’aigua de la llacuna tenim valors molt alts de l’alcalinitat, deguda als ions del 

sistema carbònic – carbonat, al calci, i també als clorurs. Ni l’una ni l’altra presenten una 

evolució paral·lela a la de la conductivitat. Els clorurs mostren un increment la segona 

setmana de maig cosa que també fa la conductivitat, però en conjunt ambdós paràmetres no 
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estan correlacionats, tal com demostra el coeficient de correlació entre aquests paràmetres 

amb una R2 de 0,073. Això vol dir que a l’aigua hi ha altres ions com els sulfats, que també 

hauríem de considerar a l’hora d’intentar explicar les variacions de la conductivitat. 

 

 Dintre d’aquest apartat també cal fer referència als alts valors del pH, bàsics,  el que 

era esperable en tractar-se d’aigües procedents de substrats carbonatats, però que encara 

veuen incrementada aquesta basicitat per l’aportació d’altres ions, com l’amoni, durant els 

processos de depuració de l’aigua. L’increment del pH al llarg de període d’estudi es 

tradueix en un augment de la fracció de carbonats, part dels quals poden anar precipitant, fet 

que produeix un blanquejat de la superfície de l’aigua i de les vores de la llacuna que vàrem 

poder observar durant el mostreig (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Blanquejat de les vores de la llacuna d’Ariany 

 

Hem de recordar que el pH és un paràmetre d’importància per a l’aigua de reg, 

l’òptim per a la major part dels cultius es situa entre els 5,5 i els 7. Un excés de pH pot 

afectar el procés d’absorció de nutrients i pot arribar a ser tòxic. Els nostres valors són 

superiors als ideals per aquesta funció, pel que una disminució del pH seria favorable per el 

creixement dels cultius, tot i així,  pareix que l’efecte nociu d’un pH alt es veu atenuat per 

part d’algunes substàncies dels sòls que produeixen un efecte tampó i per tant, amortirien 

l’efecte d’un pH elevat.   

  

La disminució de la conductivitat de l’aigua durant el període de maduració es pot 

atribuir majoritàriament als processos de precipitació de carbonats, i a l’efecte del 

fitoplàncton sobre la mineralització de l’aigua. Una menor conductivitat ens indica una millora 
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en la qualitat d’aquesta, ja que l’aigua salina ens porta efectes negatius sobre les plantes, 

provocant una disminució del seu desenvolupament i un desequilibri nutricional com a 

conseqüència de la toxicitat dels ions i l’alteració de l’equilibri osmòtic.  

 

5.3 Paràmetres biològics 

La penetració de la llum mesurada amb el disc de Secchi presenta, com caldria 

esperar, una correlació inversa amb la terbolesa mesurada amb el turbidímetre. Aquesta 

relació es pot veure amb claredat a la figura 4. La qual cosa ens indica la complementarietat 

de les mesures efectuades pels dos sistemes, i també amb les realitzades amb el luxòmetre, 

perquè recordem que la fondària de visió del disc de Secchi coincideix molt bé amb la zona 

a la qual arriba el 10% de la llum incident a la superfície de l’aigua (Figura 2).  

 

 
 

Figura 4. Gràfic on es mostra la correlació entre la terbolesa i la fondaria on el disc de Secchi deixa de ser 
visible.  

 

 Però també podem observar com la concentració de clorofil·la a, o el que és el 

mateix la biomassa del fitoplàncton es troba correlacionada amb la terbolesa (Figura 5), això 

vol dir que el creixement del fitoplàncton és, en gran part, el responsable de l’augment de la 

terbolesa i de la disminució de la transparència de l’aigua.  
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Figura 5. Gràfic on es mostra la correlació entre la terbolesa i la concentració de clorofil·la a. 

  

Observem com la terbolesa és mínima durant la fase d’aclariment i augmenta fins a 

un màxim al tercer mostreig, on també trobem uns valors alts de sòlids totals i un pic en el 

creixement del fitoplàncton, que a pesar de no ser l’únic responsable, mostra una relació 

amb la terbolesa que se segueix mantenent en les seguents setmanes.  

 
Els sòlids volàtils, que representen la fracció de matèria orgànica particulada, 

mostren un increment progressiu  durant tot el present estudi. El mínim de 2,66 mg/L, com 

passa amb altres paràmetres el situem durant la fase d’aclariment i arriba al màxim de 16,18 

mg/L al darrer mostreig, tot i l’augment en cap moment es supera el límit de 25 mg/L 

establert pel Reial Decret 1620/2007 que regula la reutilització d’aigües residuals tractades 

per a reg agrícola.  

 

 
 

Figura 6. Gràfic on es mostra la correlació entre la DBO5 i el sòlids volàtils. 
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 Com era previsible els sòlids volàtils i la DBO5 es troben relacionats (Figura 6), 

aquesta també va incrementant fins a un màxim de 18,03 mg O2/L, sense arribar al límit 

establert per la Directiva Europea CEE 91/271, situat en els 25 mg O2/L, que regula 

l’abocament de les aigües residuals. L’increment paral·lel dels dos paràmetres ens indica un 

augment de la matèria orgànica a la llacuna, que pot ser degut, en part, a l’entrada de l’aigua 

de l’EDAR que va tenir lloc fins a la segona setmana de Maig i per l’altra, al posterior 

desenvolupament de les comunitats fitoplanctòniques. És a dir, la generació de biomassa a 

la llacuna, en forma bàsicament de les poblacions d’algues unicel·lulars, tindrien un efecte 

sobre l’evolució de la matèria orgànica, contribuint a les concentracions de sòlids volàtils i a 

la DBO5.  

 

La manca d’un mínim temps de residència de l’aigua no ha permès observar 

l’esperable disminució de les concentracions de matèria orgànica i per tant de la demanda 

biològica d’oxigen.  

 
La dinàmica espai-temporal de la clorofil·la és paral·lela a la del nombre total de 

cèl·lules del fitoplàncton, el màxim de 72,27 µg/L de Chla a del mostreig del 13 de Maig als 3 

metres es correspon amb el màxim de 89.654 cel/mL del mateix dia i la mateixa fondària. En 

general ambdós paràmetres estan ben correlacionats, tal com es veu a la figura 7, el que en 

certa manera és un indicador de la bondat dels resultats obtinguts.   

 

 
 

Figura 7. Gràfic de la correlació entre la concentració de clorofil·la a i el  número total de cèl·lules 

del fitoplàncton. 
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La comunitat fitoplanctònica està composta per nombroses poblacions que 

coexisteixen en competència pels recursos, generalment unes espècies dominen sobre les 

altres segons la seva adaptació a la combinació de les característiques ambientals que hi 

hagi en cada moment. Aquesta dominància vindrà determinada pels factors ambientals i els 

requeriments de les diferents espècies, per tant la composició de la comunitat fitoplanctònica 

i els seus canvis, ens pot suposar una guia de l'estat de l'aigua. Els requeriments principals 

de les micro algues són la disponibilitat de llum i els nutrients com el nitrogen i el fòsfor, però 

la temperatura també és un factor important, tots plegats determinen la successió de les 

poblacions de micro algues.  

 

En aquest estudi el  grup majoritari durant tot l’estudi han estat les cloroficies, pròpies 

d’aigües riques en nutrients, pel que són un bon bioindicador de les condicions d’eutròfia, les 

criptofícies constitueixen el segon grup més abundant, aquest grup es desenvolupa 

principalment en les èpoques de l'any fredes i generalment en condicions de llum 

relativament baixa. En molt poc temps, es veu una forta evolució de les comunitats 

fitoplanctòniques, on la dominància de les espècies canvia totalment d’una setmana a un 

altre. Com es pot observar al anexe 3,  al mostreig del 5 de Maig l’espècie dominant era 

Monoraphidium sp., mentre que a la setmana següent domina Coelastrum sp., que presenta 

estratificació, sent més abundant als 3 m de fondària probablement degut a la foto inhibició o 

a la presència d’algun nutrient que afavoreix el seu creixement.  

 

Aquesta mini successió ecològica acaba amb la predominancia d’una de les dues 

espècies del gènere Pediastrum, P, duplex, que tot i que inicialment presenta una 

abundància semblant a la de P. boryanum, al darrer mostreig de dia 27 de Maig el seu 

nombre de cel/mL és unes 10 vegades més gran, pel que deduïm una millora de la qualitat 

de l’aigua, ja que aquesta especie es un bioindicador d’aigües netes.  

 

Per tant, podem extreure que les variacions de les comunitats fitoplanctòniques es 

donen de forma molt marcada en molt poc temps, i que aquesta evolució pareix indicar una 

millora en la qualitat de l’aigua.  
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Figures 8 i 9. Successió de la comunitat fitoplanctònica. A la dreta mostra de la setmana del 5 de Maig. A 
la esquerra mostra de la setmana del 27 de Maig.  

 
 

Els valors de Escherichia coli de la primera setmana de maig, varien entre 80 i 95 

UFCs/mL en tota la columna d’aigua, per tant es troben pràcticament al llindar del límit 

establert per el Real Decret Reial Decret 1620/2007 pel reg de cultius frescs, que se situa en 

100 UFC/100 mL. Al no poder complir-se les condicions inicials estipulades d’aturar la 

entrada d’aigua de l’EDAR a la llacuna, al contrari del que s’esperava la biomassa 

bacteriana, tant dels Clostridis com E. Coli incrementà al darrer mostreig de maig, amb 

excepció de E. coli en superfície, que es reduí a la meitat possiblement degut a l’acció de la 

radiació ultraviolada, que a l’estiu afavoreix l’eliminació dels bacteris (Moreno, 1991). Als 1,5 

m i al fons, es superava lleugerament el límit estipulat, pel que consideraríem que aquesta 

aigua no és apta per al reg de cultius frescs, encara que és viable per la resta de cultius, no 

frescs, llenyossos etc.  

 

 Els Clostridis, de la setmana del 27 de maig, també experimentaren un increment, 

especialment en el fons de la llacuna, que, de les 20 UFCs/20 mL pujà fins a les 250 

UFCs/20 mL, al ser indicadors de contaminació fecal tardana, podem suposar que les 

entrades d’aigua varen augmentar la matèria fecal present en l’aigua.  

 

Per altra banda, s’han incorporat als resultats un mostreig posterior realitzat a mitjans 

de juny, en el que la presència de Clostridis ha disminuït fins a no superar les 5 UFCs/20 mL 

del que extraiem que finalment en les setmanes anteriors la matèria fecal es va poder reduir 

gràcies al procés de maduració de l’aigua.  

 

 



28 

 

6. Conclusions 
 

 

1. Les llacunes de maduració s’han de sotmetre a un control periòdic per avaluar-ne la 

qualitat, la seva gran variabilitat condiciona l’adaptació a la legislació vigent, que 

determina els valors màxims de control per l’ús de l’aigua regenerada. Podem 

concloure que l’aigua durant el temps d’estudi intensiu mostra una millora en la seva 

qualitat, i que probablement, amb un temps de residència més perllongat, entre 20 i 

25 dies, sense noves entrades d’aigua, s’assoliria una major optimització dels 

principals estàndards de qualitat de l’aigua.  

 

2. La temperatura exerceix una forta influència sobre l’ecosistema aquàtic: condiciona 

la solubilitat de l’oxigen, afecta el creixement del fitoplàncton i pot originar 

termoclines que provoquen l’estratificació de la columna d’aigua, que hem d’associar 

amb l’aparició de capes anòxiques en el fons de la llacuna i la producció de gasos 

reduïts. Una menor fondària de la columna d’aigua evita l’aparició de l’estratificació 

durant el períodes del seguiment intensiu. 

 

3. La maduració de l’aigua provoca un descens de la conductivitat, fet que hem de 

relacionar amb processos de precipitació i amb l’activitat fotosintètica que actua 

sobre la mineralització de l’aigua. Això  suposa una millora de les característiques 

d’aquesta per al reg de cultius.  

 

4. Els bioindicadors, com les poblacions fitoplantòniques, són un paràmetre important a 

l’hora de determinar la qualitat de l’aigua. Les successions del fitoplàncton són molt 

visibles i es donen de forma ràpida. En el nostre estudi la successió s’ha estabilitzat 

amb un increment de l’espècie Pediastrum duplex, indicador de bona qualitat de 

l’aigua. 

 

5. L’evolució de les poblacions bacterianes durant el procés de maduració, és un factor 

clau pel destí que s’hagi de donar a l’aigua de reg. El temps de residència de l’aigua 

juga un paper important sobre les seves concentracions, especialment dels 

microorganismes patògens que es troben condicionats a les entrades d’aigua 

provinents de l’EDAR. 
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 • Annexes 

 

Data Z (m) Z(máx) Secchi (m)T(ºC) Pressió (mbar)Llum (Klux)%Llum Conduct (µS/cm)Salinitat% (ups)pH ORP (mV) Oxigen (mg/L)Oxigen % saturTSD (ppm) Terbolesa (NTU)

10/04/2014 -          4,5 4,15 18,83 1023,4 44 100 1242 0,62 8,47 -130,2 5,91 63 622 0,21

10/04/2014 0,5 4,5 4,15 18,78 1023,4 28 63,64 1246 0,62 8,4 -116,2 6,18 65,8 623

10/04/2014 1 4,5 4,15 18,68 1023,5 15 34,09 1247 0,63 8,04 -108,8 6,11 64,9 624

10/04/2014 1,5 4,5 4,15 18,67 1023,6 8 18,18 1248 0,63 7,94 -103,5 6,29 67,5 625

10/04/2014 2 4,5 4,15 18,63 1023,7 7 15,91 1250 0,63 7,86 -99,3 6,16 65,4 625

10/04/2014 2,5 4,5 4,15 18,17 1023,9 5,4 12,28 1253 0,63 7,67 -89,8 4,93 51,3 626 0,77

10/04/2014 3 4,5 4,15 17,74 1023,9 3,4 7,73 1252 0,63 7,57 -84,2 3,84 39,9 626

10/04/2014 3,5 4,5 4,15 17,04 1023,9 2,1 4,77 1251 0,63 7,5 -80,4 3,06 31,4 627

10/04/2014 4 4,5 4,15 16,51 1023,9 1,4 3,18 1255 0,63 7,41 -75,7 1,44 14,9 627 0,64

10/04/2014 4,5 4,5 4,15 16,28 1024,1 0,98 2,23 1260 0,63 7,33 -71,7 0 0 630

05/05/2014 0 3,1 2,74 20,68 1020 38 100 1627 0,77 8,24 -119,1 10,96 119,6 763 1,34

05/05/2014 0,5 3,1 2,74 20,24 1020,1 26 68,42 1530 0,77 8,01 -108,6 11,79 130,8 770

05/05/2014 1 3,1 2,74 20,17 1020,2 14 36,84 1537 0,78 8,09 -112,1 11,26 123,4 768

05/05/2014 1,5 3,1 2,74 20,16 1020,3 11 28,95 1575 0,77 8,08 -111,7 11,63 129 760 1,77

05/05/2014 2 3,1 2,74 20,11 1020,4 6,2 16,32 1522 0,77 7,94 -104,6 12,1 132,5 761

05/05/2014 2,5 3,1 2,74 20,08 1020,6 4,6 12,11 1524 0,77 7,88 -101,6 11,74 129 762

05/05/2014 3 3,1 2,74 20,03 1020,6 3,5 9,21 1524 0,77 7,85 -100,1 11,87 131 762 2,07

13/05/2014 0 3,1 1,14 21,9 1022,5 19 100 1851 0,94 8,86 -116 12,98 146 926 10,96

13/05/2014 0,5 3,1 1,14 21,94 1022,5 6,8 35,79 1851 0,94 8,78 -112,5 16,12 183,2 924

13/05/2014 1 3,1 1,14 21,94 1022,6 2,5 13,16 1849 0,94 8,74 -110,7 16,04 180,1 924

13/05/2014 1,5 3,1 1,14 21,94 1022,4 1,4 7,37 1845 0,94 8,72 -109,7 16,35 185 923 10,83

13/05/2014 2 3,1 1,14 21,94 1022,5 0,64 3,37 1844 0,94 8,71 -109,3 16,63 187,7 922

13/05/2014 2,5 3,1 1,14 21,93 1022,4 0,29 1,53 1845 0,94 8,71 -109,1 17,11 194,5 921

13/05/2014 3 3,1 1,14 21,92 1022,4 0,18 0,95 1846 0,94 8,71 -109,2 17,98 205,6 923 12,26

20/05/2014 0 3,3 1,98 21,12 1015,2 70 100 1625 0,82 9,06 -131,2 6,33 70,6 813

20/05/2014 0,5 3,3 1,98 21,03 1015,3 34 48,57 1620 0,82 8,66 -112 6,51 73,3 810 3,62

20/05/2014 1 3,3 1,98 20,9 1015,3 14 20,00 1621 0,82 8,5 -105,2 6,42 72,1 811

20/05/2014 1,5 3,3 1,98 20,87 1015,4 11 15,71 1622 0,82 8,44 -102,2 6,31 69,2 811

20/05/2014 2 3,3 1,98 20,78 1015,4 6,4 9,14 1622 0,82 8,39 -100,1 6,34 71 811 3,03

20/05/2014 2,5 3,3 1,98 20,74 1015,5 4 5,71 1623 0,82 8,36 -98,6 5,98 63,3 812

20/05/2014 3 3,3 1,98 20,71 1015,5 3,2 4,57 1624 0,82 8,32 -96,6 5,3 59,1 812 3,85

20/05/2014 3,3 3,3 1,98 20,67 1015,5 1,8 2,57 1627 0,82 8,13 -87,1 1,61 16,8 817

27/05/2014 0 3,3 1,61 21,99 1023,3 48 100 1570 0,79 9,75 -153,4 12,63 141,3 785 4,46

27/05/2014 0,5 3,3 1,61 21,88 1023,3 18 37,50 1571 0,79 9,31 -135,9 13,07 151,9 785

27/05/2014 1 3,3 1,61 21,76 1023,3 6,7 13,96 1572 0,79 9,15 -128,2 12,84 145,3 786

27/05/2014 1,5 3,3 1,61 21,7 1023,4 3,8 7,92 1571 0,79 9,07 -124,3 13,63 155,4 786 7,22

27/05/2014 2 3,3 1,61 21,67 1023,5 2,20 4,58 1573 0,79 9,02 -122,1 13,72 153,5 780

27/05/2014 2,5 3,3 1,61 21,66 1023,5 1,5 3,13 1572 0,79 9 -121,1 14,46 159,7 786

27/05/2014 3 3,3 1,61 21,63 1023,7 0,72 1,50 1573 0,79 8,99 -120,4 14,63 166,3 787 7,65  
 
Annex 1. Taula dels resultats mesurats in situ a la llacuna d’Ariany.  

 

Data Sòlids totalsSòlids Volàtils (mg/L) Chla (µg/L) Índex de Margalef Índex de Feopigments Total (meq/L) Fenolftaleina (meq/L)Clorurs (mg/L)Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5

10/04/2014 4,32 2,66 12,09 3,26 2,08 5,68 0,26 345,64 10,9 11,5 11,5 12 12,3

10/04/2014 4,2 3,03 10,22 2,65 1,91 5,93 0,38 327,91 9 9,25 9,25 9,55 10,1

10/04/2014 6,39 4,63 10,57 3,81 1,61 5,79 0,33 342,09 10,1 10,65 10,95 11,75 12,3

05/05/2014 13,05 10,2 19,38 2,34 1,52 4,12 0,25 370,45 9,25 9,85 10,1 10,95 11,2

05/05/2014 13,15 9,1 24,21 2,28 1,59 6,19 0,34 382,86 11,50 12,60 12,85 13,70 13,95

05/05/2014 15,7 10,05 21,50 2,34 1,56 5,94 0,33 384,32 11,2 12,55 13,15 14,2 14,2

13/05/2014 19,65 10,9 45,29 2,34 1,56 6,441 0,546 404,15 11,5 12,3 13,1 13,1 13,35

13/05/2014 22 12,1 35,73 2,38 1,54 6,325 0,495 413 12 13,4 14,7 14,45 15,25

13/05/2014 22,1 12,3 72,27 2,27 1,58 6,425 0,563 405,9 10,9 12,6 12,95 14,2 15,3

20/05/2014 17,95 13,8 12,34 2,26 1,41 6,853 0,579 407,68 14,5 15,55 16,1 16,65 16,65

20/05/2014 18 12,25 15,08 2,38 1,69 6,938 0,615 409,45 14,45 15,55 16,1 17,2 17,2

20/05/2014 18,75 11,5 16,02 2,18 1,60 6,737 0,632 405,9 13,4 14,7 15,55 16,35 16,35

27/05/2014 31,61 16,6 31,52 2,02 1,47 6,27 0,454 416,54 14,75 15 16,55 16,9 17,75

27/05/2014 23,55 16,75 32,94 2,11 1,61 6,352 0,484 405,9 15 15,55 17,2 17,5 18,3

27/05/2014 22,6 15,6 32,86 2,00 1,58 6,368 0,464 411,23 14,45 15 16,35 17,2 18,3

Alcalinitat (meq/L) DBO

 
 
Annex 2. Taula dels resultats analitzats al laboratori.  
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0 m 3 m 0 m 3 m 0 m 3 m 0 m 3 m 

Especies nT (cel/ml) N = 823 nT (cel/ml) N = 846 nT (cel/ml) N= 1.550 nT (cel/ml) N= 4.853 nT (cel/ml) = 967 nT (cel/ml) N= 1.421 nT (cel/ml) N= 3.083 nT (cel/ml) N= 2.674

Chlorophyta

Closterium sp. 0 0 0 18 18 18 55 92

Coelastrum sp. 461 185 12291 73008 3082 2584 4614 2639

Chlamydomonas sp. 0 0 0 0 92 74 0 37

Keratococcus sp. 1089 960 664 591 941 812 701 424

Monoraphidium sp. 6607 4448 498 535 646 554 314 240

Oocystis sp. 203 111 1089 1606 1421 794 258 0

Pediastrum boryanum 1938 2897 3617 4282 2325 2510 4208 5001

Pediastrum duplex 3968 4632 8434 7124 8619 18732 44827 39715

Formes de propagació Pediastrum. 498 424 129 92 0 0 92 74

Scenedesmus sp. 0 18 0 0 0 0 0 0

Cryptophyta

Plagioselmis nanoplantica 240 757 1236 1070 572 111 1772 1163

Crypthomona sp1. 37 74 240 129 18 18 0 0

Crypthomona marsoni 0 554 55 74 55 18 148 0

Euglenophyta

Euglena sp. 18 0 0 0 0 0 0 0

Bacillariophyta

Cymbella sp. 0 0 0 129 0 0 0 0

Navicula sp. 74 591 111 498 0 0 0 0

Niztchia sp. 55 18 369 498 55 0 0 37

Cyclotella sp. 0 369 0 0 0 0 0 0

Total 129 978 480 1126 55 0 0 37

27/05/201420/05/201413/05/201405/05/2014

 
 

Annex 3. Taula de recompte d’espècies de fitoplàncton.  


