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RREESSUUMM  

Els aiguamolls són ecosistemes que existeixen a la natura de forma natural i estan considerats com un dels sistemes 
naturals de depuració més eficients. L'alta eficiència dels aiguamolls per a mineralitzar la matèria orgànica de 
l'aigua ve donada per una elevada presència i creixement de microorganismes, degut a la combinació de diversos 
elements com l'aigua, el material granular, la llum, els nutrients i la vegetació. 
 
Els aiguamolls construïts intenten reproduir a partir del seu disseny les característiques dels aiguamolls naturals, ja 
sigui des d'un punt de vista de depuració d'aigües residuals com per a millorar l'ecosistema. Dins del grup dels 
aiguamolls construïts utilitzats pel tractament d'aigües residuals, els aiguamolls de flux subsuperficial es 
caracteritzen perquè l'aigua circula a través d'un sòl granular porós, per sota de la superfície del sòl i en contacte 
amb les arrels de la vegetació. Aquests sistemes naturals s'han desenvolupat en els últims 20 anys a Europa i és per 
aquesta recent implantació que s'han replantejat els seus criteris de disseny, per tal de poder incrementar la seva 
eficiència i reduir les necessitats d'espai. En aquest sentit, la Secció d'Enginyeria Sanitària i Ambiental de la UPC i 
el Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) estan desenvolupant de forma conjunta un projecte de 
recerca en una planta pilot constituïda per vuit aiguamolls de flux subsuperficial, amb quatre tipus diferents de 
relació llargada:ample i dos tipus diferents de medi granular. Aquest treball es situa dins d'aquesta investigació. 
 
El present estudi analitza les variacions diàries de la temperatura i de la qualitat de l'aigua que circula a través del 
medi granular de dos aiguamolls, d'igual dimensions però amb llits granulars de diferent granulometria, denominats 
C1 (grava gruixuda) i C2 (grava fina). Concretament, es mesura la distribució de la temperatura de l'aigua en funció 
de la profunditat al llarg de diversos dies del mes d'agost, quan en principi la temperatura ambient és més elevada 
que a la resta de l'any. Amb aquesta informació podem registrar l'existència d'estratificació tèrmica de l'aigua a 
l'interior dels aiguamolls. En la segona part, es caracteritza la qualitat de l'aigua circulant pel medi granular, en un 
instant puntual de temps, en termes de concentració del ió amoni. 
 
El perfil tèrmic es manté pràcticament invariable al llarg de les hores diürnes en una mateixa columna d'aigua i al 
llarg dels aiguamolls, sense registrar-se una marcada estratificació tèrmica de l'aigua circulant. Això s'atribueix a 
què la cobertura vegetal està ben desenvolupada en la superfície dels llits durant la campanya. En referència a la 
concentració de ió amoni dissolt, s'aprecia un lleuger increment d'aquesta amb la profunditat de l'aigua en tots tres 
piezòmetres dels aiguamolls d'estudi. A més aquests perfils són semblants entre sí, no registrant-se diferències al 
llarg de la longitud dels aiguamolls ni entre llits de diferent granulometria. 
 
La cobertura de la vegetació a la superfície de l'aiguamoll influeix en la distribució en profunditat de la temperatura 
de l'aigua. Dues mostres representatives per cadascun dels dos aiguamolls d'estudi permeten veure diferències entre 
els dos tipus de sòls. S'aprecia una major quantitat de part aèria i d'arrels de plantes a l'aiguamoll C2 en front del 
C1. 
 
L'eficiència dels aiguamolls construïts depèn, entre d'altres factors, del temps que l'aigua residual està circulant a 
través d'ells. Un estudi de traçador amb ió bromur ha permès determinar la mitja dels temps que triguen les 
partícules de traçador en recórrer l'aiguamoll C1 i C2, prenent mostres a tres profunditats diferents en punts 
intermigs i a la sortida dels mateixos. No s'han observat circuits preferencials en la primera meitat dels dos 
aiguamolls, però sí s'ha detectat un menor temps de permanència del traçador pel fons dels llits a la columna d'aigua 
situada a una distància horitzontal de 2,6 m de l'extrem final dels aiguamolls. Aquest fet és degut possiblement a 
què la canonada de recollida de l'efluent de l'aiguamoll està instal.lada al fons de l'extrem final d'aquest. 
 
En resum, no s'ha registrat una estratificació tèrmica de l'aigua circulant pels aiguamolls d'estudi durant les 
campanyes de mostreig, fet que pot atribuir-se a la densitat de canyissos i a l'existència d'una capa de matèria 
orgànica morta sobre els llits. La concentració de ió amoni augmenta amb la profunditat de l'aigua, doncs l'oxigen 
dissolt a l'aigua disminueix amb la profunditat, cosa que explicaria el menor grau del procés de nitrificació. Els 
quadrats mostrejats indiquen una major presència de canyissos a l'aiguamoll C2 que al C1, diferències degudes 
probablement a la distinta granulometria dels llits. Un estudi de traçador ha permès observar un circuit preferent del 
traçador pel fons dels dos llits a prop de l'extrem final del llit, fet que pot atribuir-se a la posició de la canonada de 
recollida de l'efluent al fons. 


