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4.-Classificació dels tipus d’aigua de l’Illa Livingston a partir 

d’imatges de satèl·lit 

 

4.1.-Situació geogràfica 

 

 L’illa Livingston forma part de les illes Shetland del Sud, aquestes estan situades 

a uns 1000 km de Sudamèrica i a poc més de 100 km de la Península Antàrtica. Es 

troben entre 61º i 63º 20’ de latitud S i entre 53º 50’ i 62º 50’ de longitud W, i per tant 

ocupa una distància entre els seus extrems de 510 km. 

 

 

Fig.4.1.Esquema cartogràfic de l’extrem sud del Continent Americà i la Península 

Antàrtica [3] Martínez,M.I. i Olivera,N. 1995. 
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Fig.4.2.Esquema cartogràfic de les Illes Shetland del Sud [3] Martínez,M.I. i Olivera,N. 

1995. 

 

 

L’arxipèlag està format per onze illes principals i d’altres de menors, juntament 

amb nombrosos illots. El relleu és molt variat, amb illes que arriben a superar els 2000 

m i presenten un difícil accés (Illa Smith) i d’altres que gairebé no sobrepassen els 300 

m (Illa Snow, Illa Nelson) o que no arriben a 200 m (Illa Low). 

El conjunt de les illes presenta una superfície d’uns 4700 km². La majoria d’elles 

suporta un casquet de gel actiu que arriba a la costa formant penya-segats de gel. Els 

pocs afloraments de la roca del substrat i de formacions superficials ( un 10% de la 

superfície a l’estiu), es  troben majoritàriament en algunes de les penínsules costeres 

situades perifèricament respecte als centres glacials. 
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La Illa Livingston és la segona amb extensió de les Illes Shetland del Sud. El 

traçat de la costa és irregular, amb una dimensió màxima d’est a oest d’aproximadament 

70 km i una amplada variable en direcció nord-sud de entre 6 i 25 km. 

 

 

Fig.4.3.Esquema cartogràfic de l’Illa Livingston [6] de la Fuente, R. 1996. 

 

 

El conjunt central de l’arxipèlag (Illes Snow, Livingston, Greenwich, Robert, 

Nelson i King George) limita abruptament al SE amb les aigües de més de 1000-1500 m 

de profunditat de l’Estret de Bransfield. D’altra banda, la part NO de les illes queda 

envoltada per una extensa plataforma continental amb profunditats inferiors als 300m. 

 Les Illes Shetland del Sud tenen un clima marítim antàrtic dominat per una 

successió constant de depressions provinents del nord i de l’oest. El clima es troba 

moderat per la influència del mar obert, cosa que fa que la temperatura mitja anual 

estigui al voltant d’1ºC. La precipitació varia entre 1000 i 1500 mm, depenent de 

l’altitud i de l’exposició als vents dominants que provenen del ENE. La major part de la 

precipitació és en forma de neu, però també es produeixen pluges. 
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4.2.-Imatges i les seves característiques 

 

 - Imatge LANDSAT TM 1989  

 Aquesta imatge va ser presa amb el satèl·lit LANDSAT 4 el 28 de Gener de 

1989. Va ser presa a la millor estació, l’estiu austral, ja que és l’època de menys 

nuvolositat i precipitació, per tant, la qualitat de la imatge acostuma a ser superior. 

D’aquesta imatge disposem dels set canals, inclòs el canal 6 (tèrmic), que ens donarà 

informació de les temperatures de les aigües. 

 

 

 

Fig.4.4.Imatge Landsat TM 1989 amb la zona de terra “mascarada”.  
 

- Imatge LANDSAT TM 1999 
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 Aquesta imatge va ser presa amb el satèl·lit LANDSAT 7 el 10 de Desembre de 

1999. D’aquesta imatge no disposem del canal tèrmic, ja que té una molt mala  

resolució, i per tant no ens dóna informació de les temperatures. 

 

Fig.4.5. Imatge Landsat TM 1999. 

 

- Imatge ORTO 1991 

 Aquesta imatge va ser presa el Març de 1991. Aquesta imatge té un canal 

pancromàtic. El sistema SPOT té una major resolució espacial, i aquesta és una bona 

imatge, però per al nostre tipus d’estudi és millor el sistema LANDSAT, ja que té més 

resolució espectral. 
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Fig.4.6. Imatge Orto 1991.  
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4.3.-Tractament de les imatges de l’Illa Livingston 

 

4.3.1.-Correcció radiomètrica (reflectància i temperatura) 

 

4.3.1.1.- Obtenció de valors radiomètrics  

El calibratge geofísic consisteix a obtenir el paràmetre físic desitjat a partir del 

còmput de la radiació electromagnètica que rep el sensor i que està originada o 

relacionada amb aquell paràmetre, en una longitud d´ona determinada. 

Cal convertir els ND, mesures radiomètriques relatives, en paràmetres físics, per 

poder tenir valors quantitatius de la reflectivitat que ens seran molt més fàcils 

d´interpretar, i així poder conèixer quin tant per cent absorbeix cada canal, comparar 

amb signatures espectrals ja conegudes i relacionar directament la reflectivitat amb 

variables com la temperatura. 

 

- Imatge LANDSAT TM 1989 

 

Els ND són traduccions digitals de la radiància espectral detectada pel sensor. 

Per tant podem convertir de nou a valors de radiància a partir dels coeficients de 

calibratge del sensor:   

                   Radiance= gain*DN + Offset     

 

Una expressió equivalent és: 

                   Lsat(n) = aº(n) + a¹(n)ND(n) 

 

On Lsat(n) correspon a la radiància espectral rebuda pel sensor a la banda n (en 

W/m² ster µm), aº(n) i a¹(n) són els coeficients de calibratge per aquella banda (fig.4.7.), 

i ND (n), correspon al nivell digital de la imatge en aquella mateixa banda. 
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 TM 1  TM 2         TM 3  TM 4  TM 5  TM 7 

a¹(n)  0.602  1.174  0.806  0.816  0.108 0.057 

aº(n)  -1.5  -2.8  -1.2  -1.5  -0.37  -0.15 

                                      Fig.4.7.  [7] Price,J.C. (1987) 

 

La reflectivitat aparent mesurada pel satèl·lit l´obtenim amb la fórmula: 

 

                                 ρ =  Π * Lsat(n) * d² 

                                        E(n) * cos I 

 

Lsat(n): radiació espectral rebuda pel sensor a la banda n 

E(n): irradiància solar a la part superior de l´atmosfera a la banda n (en Watt/ m² sr µm) 

cos I: és el cosinus de l´angle local d´incidència solar, que és igual a l´angle d´elevació 

del sol menys la pendent local del terreny ( I = θs – α = 90 – 32 ) 

d: relació de transformació de la distancia mitja terra-sol. 

     1 – 0.016729 cos (0.9856 (DOY – 4)) 

DOY: dia de l´any (28) 

 

Els valors de E(n) (en Watts/m² µm), surten de la taula del LANDSAT TM 4: 

 

 

    

  TM 1  TM 2  TM 3  TM 4  TM 5  TM 7 

 E(n)  1958.0  1828.0  1559.0  1045.0  219.1  74.6 
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- Imatge LANDSAT TM 1999 

 

Per passar dels valors digitals DN a radiació en aquesta imatge he fet servir una 

fórmula equivalent a : Radiance = gain * DN + offset , que és: 

 

       Radiació = (Lmàx – Lmín)  (DN – 1) + Lmín 

                                254 

 

on Lmín i Lmàx són la radiació espectral per cada banda dels números digitals 1 

i 255 respectivament. 

 

         

  TM 1  TM 2  TM 3  TM 4  TM 5  TM 7 

Lmín  -6.2  -6.0  -4.5  -4.5  -1.0  -0.35 

Lmàx  194.3  202.4  158.6  157.5  31.76  10.932 

 

 

Per passar de radiació a reflectivitat utilitzem la mateixa fórmula que en la 

imatge del 1989, o sigui: 

                               ρ   =  Π * Lsat(n) * d² 

                                        E(n) * cos I 

 

En aquest cas cos I = cos (90 – 40.8) 

Els valors de E(n) (en Watts/m² µm), els agafem de la taula 

 

  TM 1  TM 2  TM 3  TM 4  TM 5  TM 7 

E(n) 1970.000 1843.000 1555.000 1047.000 227.100 80.530 
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En aquest cas els valors de d els tenim tabulats: 

 

Julian 

Day 

Distance Julian 

Day 

Distance Julian 

Day 

Distance Julian 

Day 

Distance Julian 

Day 

Distance

  1 0.9832   74 0.9945  152 1.0140  227 1.0128  305 0.9925 

  15 0.9836   91 0.9993  166 1.0158  242 1.0092  319 0.9892 

  32 0.9853  106 1.0033  182 1.0167  258 1.0057  335 0.9860 

  46 0.9878  121 1.0076  196 1.0165  274 1.0011  349 0.9843 

  60 0.9909  135 1.0109  213 1.0149  288 0.9972  365 0.9833 

 

I sabem que el nostre dia julià és 344. 

 

 

- Imatge ORTO 1991 

 

Aquesta imatge té un únic canal, per tant la informació que en podem obtenir és 

menor, a més, no disposem de les dades del satèl·lit necessàries per fer el canvi a 

reflectància.  

 

 

 

4.3.1.2- Obtenció de la temperatura de l´aigua 

 

Els mapes de temperatura superficial del mar (SST)  constitueixen cartes on està 

representada la distribució horitzontal de temperatures de l´aigua en superfície. 
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 Hi ha dues maneres de fer-los. La primera està basada en els mètodes 

tradicionals, que consisteixen a prendre en diversos punts distribuïts al llarg i ample de 

l´àrea a estudiar, dades de temperatura en superfície, de tal manera que puguem 

interpolar les isotermes de la distribució tèrmica horitzontal. Un altre sistema d´obtenir 

mapes de SST és transformant mitjançant certs algoritmes, mapes d´intensitat de 

radiació infraroja emesa pel mar i captada per un sensor a sobre d´un satèl·lit. Aquests 

algoritmes es basen en els fenòmens físics que relacionen aquesta intensitat de radiació 

amb la temperatura. El calibratge consisteix a relacionar i comparar els valors dels ND 

corresponents a la radiació electromagnètica mitja, amb les temperatures de la superfície 

corresponents a aquella emissió electromagnètica. 

 

La radiació infraroja que arriba al satèl·lit prové de les molècules d´aigua de les 

capes més superficials, és la seva temperatura la que caracteritza la radiació. El gruix 

d´aquesta capa superficial varia segons les diferents longituds d´ona de la radiació, però 

per les longituds d´ona de l´infraroig, des de 3 fins 14 µm, és menys que 0.1 mm. Per 

tant només estem mesurant la temperatura més superficial. Per altra banda, les 

temperatures obtingudes així, són temperatures aparents, és a dir, les calculades a partir 

dels ND sense tenir en compte la correcció de les interferències atmosfèriques. La falta 

d´informació de les condicions atmosfèriques en aquell moment i aquell lloc limita la 

possibilitat d´obtenir temperatures absolutes precises. 

Però tot això no suposa un greu problema, ja que el nostre objectiu no és obtenir 

resultats quantitatius, sinó poder fer-nos una idea dels valors de temperatura de la zona i 

poder diferenciar tipus d´aigua i les seves característiques. 

 

-Imatge LANDSAT TM 1989 

 

-Algoritmes de calibratge de la temperatura 

Segons [8] Wukelic, Gibbons, Martucci i Foote (1989), la relació entre els valors 

dels ND i els de la radiància Rλ, és lineal i respon a l´expressió: 

      

                       Rλ = 0.0056322 DN + 0.1238 
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on Rλ està expressada en mW/cm² sr  µm i on el ND és el del canal 6. 

 

Una vegada obtingut el valor de la radiància, es pot obtenir la temperatura 

d´emissió, mitjançant una fórmula d´inversió, basada en l´equació de Planck: 

 

                                               T = A / ln (B/ Rλ + 1) 

 

on A i B són dues constants que pel LANDSAT TM-4 tenen els valors de:  

A = 1284.3 (ºK) 

B = 67.162 (mW/cm² sr µm)  

 

En la següent taula hi ha alguns exemples de temperatures obtingudes: 

 

       DN  Temp ( ºK) 

        0    203.921 

      80    269.240 

      86    272.477 

      87    273.006 

      88    273.532 

      90    274.577 

     255    339.279 

 

- Imatge LANDSAT TM 1999 

 D´aquesta imatge no disposem de les dades del canal 6 (IR tèrmic), per tant no 

podem calcular les temperatures. 
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- Imatge Orto 1991 

Aquesta imatge té un canal pancromàtic, i per tant tampoc és possible calcular 

les temperatures. 

 

 

4.3.2.-Classificació espectral 

 

Una vegada ja tenim les imatges amb els valors de reflectivitat, fem una 

classificació dels diferents tipus d´aigua que hi ha. Per fer això primer fem una imatge 

multicanal, en el programa Erdas anem a la funció Layer Stach, que es troba a Utilities, 

i aquesta està a Interpreter. Un cop fet això ja podem fer la classificació, utilitzarem la 

propietat Unsupervised classification. Una classificació no supervisada és aquella que 

permet assignar els píxels de la imatge a classes espectrals sense que l´operador tingui 

coneixement de la naturalesa d´aquestes classes. Així doncs, el mètode no implica la 

necessitat de disposar prèviament d´informació de l´àrea d´estudi. Les tècniques de 

classificació no supervisada parteixen de la base que els NDs de la imatge formen una 

sèrie de grups o clusters (“aglomerats”). Aquests grups corresponen a píxels amb un 

comportament espectral força homogeni i, per tant, és lògic suposar que defineixen 

classes temàtiques d´interès. Utilitzem aquesta metodologia per les imatges Landsat TM 

del 1989 i del 1999, fent una classificació amb 30 classes. L’ortoimatge de 1991 només 

té un canal, per tant, fem la classificació directament i amb valors de DN no corregits. 

Amb la classificació feta, podem tenir la signatura espectral de cada classe per a 

les imatges del 1989 i del 1999, i en la imatge Landsat TM1989 associar-li la 

temperatura corresponent a cada classe.  
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canal classe14 classe13 classe12 classe11 classe10 classe9 classe8 classe7
1 0,176 0,172 0,148 0,143 0,136 0,125 0,116 0,108
2 0,124 0,099 0,100 0,085 0,073 0,065 0,060 0,054
3 0,101 0,053 0,078 0,051 0,040 0,036 0,034 0,033
4 0,053 0,027 0,035 0,026 0,023 0,023 0,022 0,022
5 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
6 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Signatures espectrals.Imatge del 89
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canal classe1 classe2 classe3 classe6
1 0,120 0,140 0,159 0,187
2 0,065 0,083 0,106 0,134
3 0,038 0,046 0,069 0,104
4 0,022 0,024 0,031 0,065
5 0,001 0,001 0,001 0,013
6 0,000 0,000 0,000 0,000

Signatures espectrals.Imatge del 99

0,000
0,020
0,040
0,060
0,080
0,100
0,120
0,140
0,160
0,180

1 2 3 4 5 6

canals

classe1 classe2 classe3 classe6

 

Fig.4.8.Gràfiques amb les signatures espectrals de les diferents classes, per la 

imatge de 89 i del 99.  
 

 

De les tres imatges de que disposem, la imatge LANDSAT TM 1989 és la que 

ens dona més i millor informació, ja que d´aquesta imatge és l´única de què disposem 

de set canals, s´hi ha pogut diferenciar més classes d´aigua, hi ha més aigua que prové 

del desglaç i a més no hi ha presència de núvols.  

Taula amb els set canals de la imatge LANDSAT TM 1989: 

 

 LANDSAT 4,5                           a les gràfiques 

 

 TM1: 0.45 – 0.52 µm  (blau)                         1 

 TM2: 0.52 – 0.60 µm  (verd)                         2 

 TM3: 0.63 – 0.69 µm  (vermell)                    3 
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 TM4: 0.76 – 0.90 µm  (IR proper)                 4 

 TM5: 1.55 – 1.75 µm  (IR mig)                     5 

 TM6: 10.4 – 12.5 µm  (IR tèrmic)                  

 TM7: 2.08 – 2.35 µm  (IR llunyà)                 6 

 

 

Amb les signatures espectrals podem veure que de les 30 classes de la imatge 

LANDSAT TM 1989, 8 corresponen a aigua (classes 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7), ja que 

les superfícies aquàtiques absorbeixen o transmeten la major part de la radiació visible 

que reben. Entre aquestes 8 classes podem diferenciar quatre tipus d´aigües diferents. 

Un tipus format per les classes 14 i 12, aquestes dues classes es caracteritzen per tenir 

un comportament diferent en el canal vermell (3 a la gràfica), en aquest canal es pot 

observar una inflexió. En la imatge veiem que les aigües de les classes 14 i 12 són les 

més properes a la costa i estan situades predominantment al nord de l´Illa. Tant per la 

distribució com per la signatura espectral podem incloure la classe 6 i 3 de la imatge del 

99 dins d´aquest tipus. De les 30 classes de la imatge LANDSAT TM 99, 4 corresponen 

a aigua (classes 6, 3, 2, 1).   
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Fig.4.9.Imatge Landsat TM 1989 de l’Illa Livingston classificada, on només 

s’han deixat les vuit classes que corresponen a l’aigua. Podem veure que les classes 

d’aigua 14 (color vermell) i 12 (color groc), estan situades predominantment al nord de 

l’Illa i molt properes a la costa.  La classe 13 està localitzada sobretot a la badia Falsa 

(A) i a la badia Moon (B). La classe 11 (color rosa fosc) correspon a aigües intermitges 

en situació i signatura espectral. Les classes 10 (color rosa clar), 9 (color blau cel), 8 

(color blau mig) i 7 (color blau fosc) corresponen a aigües més allunyades de la costa. 
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Fig.4.10.Imatge Landsat TM 1999 classificada, amb les quatre classes que 

corresponen a l’aigua. Podem veure que les classes d’aigua 6 (color vermell) i la classe 

3 (color blau cel) són les que estan situades més a la vora de la costa, i que hi ha més 

quantitat d’aquestes aigües a la zona nord, encara que no d’una forma tant clara com es 

pot veure a la imatge del 89. La classe 2 és la representada amb un color blau mig, i la 

classe 1 està representada amb el blau més fosc. 

 

 

Un altre tipus d´aigua és el format només per la classe 13, la seva signatura 

espectral és molt diferent a la resta, i es troba localitzada a les zones tancades. Aquesta 

classe no està representada a la imatge del 99.  

Un tercer tipus d´aigua seria el format per la classe 11 de la imatge del 89 i per 

la classe 2 de la imatge del 99, que correspon a aigües intermitges en situació i signatura 

espectral.  

Finalment tenim un tipus format per les classes 10, 9, 8 i 7 de la imatge del 89 i 

per la classe 1 de la imatge del 99. Aquestes aigües són les més allunyades de la costa, 

amb menys absorció de radiació. 

 



Estudi per teledetecció de les aigües litorals de l’Illa Livingston Pàg. 42 

 

En la imatge del 99 podem veure alguns fronts d´antigues glaceres situades sota 

l´aigua, això és possible perquè la quantitat d´aigua per sobre és molt petita. En la 

imatge aquests fronts de glacera tenen el mateix color que la classe 6, ja que la 

reflectivitat que es produeix en una aigua amb moltes partícules i la produïda pel fons 

del mar amb poca aigua per sobre, és molt semblant, això es pot entendre en el següent 

dibuix: 

 

Les superfícies aquàtiques absorbeixen o transmeten la major part de la radiació 

visible que reben, l´absorció és més gran a mesura que augmenta la longitud d´ona. La 

major reflectivitat de l´aigua clara es produeix en el blau, reduint-se a l´infraroig proper 

i mig, on ja és pràcticament nula. Tot això és pot veure clarament a les gràfiques de les 

signatures espectrals.  

La variabilitat de l’aigua és més fàcilment detectable en les longituds d’ona més 

curtes (blau i verd), i es relaciona amb la seva profunditat, contingut de materials en 

suspensió (clorofil·la, argiles, i nutrients), i rugositat de la superfície. La terbolesa de 

l’aigua, relacionada amb el seu contingut en sediments, implica un augment de la 

reflectivitat en totes les bandes del visible, per diferents diàmetres de partícula. 

Així doncs, les aigües de les classes 14 i 12 de la imatge del 89 i les de les 

classes 6 i 3 de la imatge del 99 al tenir reflectivitats més altes, seran les de contingut 

més alt en materials en suspensió. Ja havíem vist que aquestes classes eren les que estan 
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més a prop de la costa, per tant a mesura que ens apropem a la costa les aigües tenen 

valors de reflectivitat i contingut en sediments més alts. 

La classe 13 de la imatge del 89 és molt diferent a tota la resta, té un nivell de 

reflectivitat molt alt en els canals blau i verd, i en canvi molt baix en els altres canals, no 

ha estat possible dir quines propietats la caracteritzen. 

 

En referència a la composició, si l’aigua té importants concentracions de 

clorofil·la, la reflectivitat en el blau tendeix a baixar, i augmenta en el verd. Això permet 

establir una clara correlació, de signe negatiu, entre la reflectivitat de l’aigua a la banda 

blava i el contingut de clorofil·la. No hi ha cap classe en les nostres imatges que 

respongui a aquest comportament, per tant podem descartar una presència important de 

clorofil·la en aquestes aigües.  

 

 

4.3.3.-Temperatura de les aigües 

   

Per la imatge del 89 disposem del canal tèrmic que ens ha permès obtenir un 

mapa de temperatures, un mapa de temperatura superficial del mar (SST).  
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Fig.4.11.Mapa de temperatures superficials del mar en l’illa Livingston. Imatge 

Landsat TM 1989. 

La interpretació de les imatges seria la següent: les zones amb un color vermell 

més intens corresponen a temperatures elevades de la superfície del mar i les zones amb 

colors blaus corresponen a aigües més fredes. Les imatges són una composició en fals 

color, i per tant, no és una casualitat l´associació del vermell a zones més calentes, així 

la interpretació de la imatge és més ràpida i fàcil. Una altra qüestió seria com s´associa 

l´intensitat del color a més o menys quantitat de calor. La resposta és que, coneixent el 

comportament general dels sensors: a més energia rebuda pel sensor, major és el nivell 

digital (ND) i més intensitat de color s´aplica al píxel. Així doncs, podem deduir que els 

píxels de les zones de les imatges estudiades que presenten tons de vermell més intensos 

corresponen NDs majors i per tant l´emissivitat captada pel sensor va ser més gran, per 

la qual cosa es tracta d´una zona més calenta. De la mateixa manera, les zones amb tons 

blaus corresponen a NDs menors, l´emissivitat captada va ser més petita i són zones 

més fredes. 
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Observem doncs, que l´aigua al voltant de la costa està més freda que les masses 

d´aigua més allunyades. Això també es pot veure a la gràfica de temperatures mitges de 

cada classe. 

 

c la s s e m ín im a m à x im a m it ja
1 4 2 6 5 ,2 9 0 2 8 1 ,1 9 0 2 7 2 ,4 1 6
1 3 2 6 6 ,5 1 0 2 7 9 ,6 0 0 2 7 2 ,8 1 1
1 2 2 6 8 ,9 2 0 2 7 9 ,0 7 0 2 7 3 ,2 4 5

9 2 6 8 ,9 2 0 2 8 1 ,7 1 0 2 7 3 ,5 0 9
8 2 6 9 ,5 1 0 2 7 9 ,6 0 0 2 7 3 ,5 3 7

1 1 2 6 6 ,5 1 0 2 7 9 ,0 7 0 2 7 3 ,5 6 9
1 0 2 6 8 ,9 2 0 2 8 1 ,1 9 0 2 7 3 ,6 0 7

7 2 7 0 ,1 0 0 2 7 9 ,6 0 0 2 7 3 ,7 2 4

R e la c ió  e n t r e  le s  c la s s e s  i  l a  t e m p e r a t u r a .  
Im a t g e  d e l  8 9

2 6 0

2 6 5

2 7 0

2 7 5

2 8 0

2 8 5

1 4 1 3 1 2 9 8 1 1 1 0 7
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Fig.4.12.Gràfica amb les temperatures de cada classe de la imatge del 89. 

 

A part de les aigües blaves del voltant de l’illa, en el mapa de temperatures destaca una 

zona de color blau fort al nord de l’illa, i una zona vermellosa al sud-est de l’illa. 

Aquestes grans diferències de temperatures no poden ser explicades de forma local, ja 

que es deuen a les corrents que hi ha en aquella zona i que explicarem en el capítol 

següent. 
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4.3.4.-Circulació de les aigües 

 

 L´Estret de Bransfield és la zona situada entre la Península Antàrtica i 

l´arxipèlag Shetland del Sud, al qual pertany l´Illa Livingston. 

 Segons [5] Figa, J. (1993) els intercanvis d´aigua que es produeixen en els 

contorns SW i NE de l´Estret de Bransfield són el factor que controla en major part la 

hidrografia d´aquesta zona.  

 Les aigües més calentes i menys salines que ocupen les zones oest i sur de 

l´estret (A) són aigües que tenen l´origen al mar de Bellingshausen. Aquestes entren 

principalment pel canal que separa l´Illa Low de l´Illa Brabant, volten l´Illa Decepción i 

flueixen cap al nord-est, seguint el costat de la plataforma continental de les Shetland 

del Sud. D´acord amb Tokarczyk (1987), les temperatures característiques d´aquestes 

aigües són de –1.3 a 1.5 ºC durant l´estiu austral, i les seves salinitats, de 33.6 a 34.4 %. 

 A la meitat nord-est de l´Estret es troben aigües més fredes (-1.5 a 1.0 ºC) i  

salinitats més altes (33.8 a 34.6 %) que les anteriors (B). Aquestes masses provenen del 

mar de Weddell i entren al Bransfield creuant la plataforma continental de la Península 

Antàrtica. Les característiques hidrogràfiques d´aquestes es van modificant 

lleugerament a mesura que flueixen cap al sud-oest (igual que les de l´aigua de 

Bellingshausen, en direcció nord-est). 
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 Fig.4.13.Procedència de les aigües presents a l´Estret de Bransfield [5] Figa,J. 

1993. 

 

 El sector de la plataforma continental de les Shetland limítrof amb l´Estret de 

Bransfield està ocupat per aigües de característiques properes a les de Bellingshausen, 

encara que modificades pel procés de barreja amb aigües procedents del desgel de 

glaceres al llarg de la costa. 
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Fig.4.14.Mapa de temperatures superficials del mar. Imatge Landsat TM 1989. 

 

 

 La densitat de l´aigua marina és molt important, ja que els canvis de densitat 

resultat de processos que es desenvolupen a la superfície del mar, són la causa primera 

de les lentes corrents profundes. A més el que marca la distribució vertical de les capes 

d´aigua és la seva densitat, que està determinada per la seva temperatura i la seva 

salinitat, que decreix amb la temperatura i augmenta amb la salinitat. 
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Fig.4.15.Modificacions de la densitat (gr/cm³) de l´aigua del mar produïdes pels 

canvis de temperatura i de salinitat [9] Grant, M. 1971. 

 

 

4.3.5.-Brash i Icebergs 

 

Al mar prop de la costa ens podem trobar blocs de gel de diferent mida: icebergs 

i brash. Els blocs de gel provenen del trencament dels penya-segats degut a la fusió 

estival o són portats d´alta mar pels corrents. El gel cau en grans blocs que, en entrar en 

contacte amb l´aigua es polvoritzen per l´acció de tensions internes, produïdes per la 

diferència de temperatures: el gel està a –30ºC i la seva temperatura puja bruscament 

fins a la temperatura de l´aigua a uns 0ºC.  

Aquests trossos de gel són arrossegats sobre la superfície del mar pels vents, la marea i 

sobretot pels corrents marins de superfície.  
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Els blocs de gel poden ser de l´ordre de la centena de metres cúbics, en caure es 

polvoritzen i refreden l´aigua. Quan aquesta està en calma es forma gel nou entre els 

trossos flotants, donant lloc a un líquid d´aspecte oliós al que es denomina brash. 

 

 

 

Fig.4.16. Imatge de les aigües de l´Antàrtida on es pot veure el brash (cedida per 

Jaume Calvet). 

 

 

A la imatge ORTO 1991 es pot veure molt bé el brash, sobretot a les badies Bay, 

False i Moon. Així doncs és important diferenciar el brash i no confondre amb un 

possible tipus d´aigua. 


