
CAPÍTOL 3 REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 9
 

CCaappííttooll  33  RREEVVIISSIIÓÓ  BBIIBBLLIIOOGGRRÀÀFFIICCAA  

L'augment de la població i la seva concentració en nuclis urbans ha provocat un increment de 
les càrregues contaminants abocades a masses d'aigua com rius o mars, fins al punt de no 
poder ser assimilades per mecanismes naturals de depuració. Aquest fet, entre d'altres, 
provoca un empitjorament de la qualitat de l'aigua en el medi que produeix efectes negatius 
sobre la flora i la fauna. Per reduir aquests efectes, s'han desenvolupat tecnologies capaces de 
disminuir els agents contaminants.  
 
Els contaminants presents a l'aigua residual poden eliminar-se amb processos físics, químics 
i/o biològics. Els processos físics eliminen la matèria en suspensió per intercepció o per 
gravetat. Els físicoquímics milloren els físics, ja que amb l'addició de productes químics 
s'aconsegueix incrementar el rendiment d'eliminació de sòlids en suspensió. Els processos 
biològics s'apliquen principalment per a l'eliminació de les substàncies orgàniques 
biodegradables presents a l'aigua residual tant en forma col.loidal com en dissolució. Gràcies 
a l'activitat biològica, aquestes substàncies es converteixen en gasos que s'alliberen a 
l'atmosfera, i en teixit cel.lular biològic (microorganismes) eliminable per sedimentació. 
Mitjançant la combinació d'aquests processos es poden dissenyar diferents línies de 
tractament que s'ajustaran als condicionants existents, els quals solen ser les pròpies 
característiques de l'aigua i condicionants climàtics, d'espai i de tipus econòmic i legal. 
 
Els sistemes de depuració d'aigua residual es divideixen en dos grans grups: els sistemes 
convencionals i els naturals. Els convencionals es caracteritzen per la utilització de poca 
superfície de tractament, però tenen una considerable demanda energètica i un elevat 
manteniment durant la seva explotació. Pel contrari, els sistemes de tractament naturals 
necessiten de majors extensions de terreny alhora que el cost d'operació i manteniment 
requerits són menors que en els sistemes convencionals. En general, els tractaments naturals 
donen l'oportunitat de crear ecosistemes al seu voltant, o de potenciar i recuperar l'hàbitat de 
la zona. Tots dos sistemes de depuració poden aconseguir qualitats de l'efluent similars si es 
realitza un bon dimensionament i una correcta explotació. 

33..11  AAIIGGUUAAMMOOLLLLSS  CCOONNSSTTRRUUÏÏTTSS  CCOOMM  AA  SSIISSTTEEMMEESS  NNAATTUURRAALLSS  DDEE  TTRRAACCTTAAMMEENNTT  
DD’’AAIIGGÜÜEESS  RREESSIIDDUUAALLSS  

A la natura existeixen aiguamolls naturals i en general, es tracten d'àrees de transició entre els 
sistemes aquàtics i els terrestres. Els aiguamolls naturals es caracteritzen per una elevada 
eficiència, ja que tenen una alta taxa de creixement microbià i conseqüentment, una gran 
capacitat de degradació de matèria orgànica i assimilació d'altres substàncies. Així doncs, amb 
la construcció d'aiguamolls construïts es pretén aconseguir uns rendiments de depuració tal 
que no se superin els màxims de contaminació exigits a l'efluent. Dins dels aiguamolls 
construïts es distingeixen dues variants: els aiguamolls de flux superficial i els aiguamolls de 
flux subsuperficial. A la Figura 3.1 s'inclou una representació d'aquests dos tipus d'aiguamolls 
construïts. 
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Figura 3.1 Esquema d'aiguamolls de flux superficial i 

subsuperficial (adaptat de Kadlec i Knight, 
1996) 

 
 
Els aiguamolls construïts de flux superficial estan constituïts per llacunes excavades on l'aigua 
circula a través de les plantes i està exposada directament a l'atmosfera. Les plantes creixen 
arrelades al fons de la llacuna, el qual s'ha d'aïllar del terreny natural per a evitar la infiltració 
de les aigües dins l'aiguamoll. La profunditat de l'aigua pot variar d'uns pocs centímetres fins 
a un nivell màxim proper a un metre. 
 
Els aiguamolls construïts de flux subsuperficial són sistemes on l'aigua circula exclusivament 
a través d'un material granular. Són sistemes naturals pensats per a tractar l'aigua residual i 
que milloren la qualitat de l'aigua a través de mecanismes físics, químics i biològics que tenen 
lloc en el seu interior; l'aigua que transporta matèria dissolta i en suspensió interacciona amb 
l'atmosfera, el medi granular, els microorganismes i les plantes. El principal avantatge dels 
sistemes de flux subsuperficial respecte els sistemes de flux superficial és l'aïllament de 
l'aigua residual dels vectors, dels animals i dels humans al fer circular l'aigua per sota de la 
superfície del llit granular, alhora que s'aconsegueix controlar les males olors, derivades de la 
descomposició de la matèria orgànica i d'altres compostos, i un major aïllament tèrmic.  

33..22  CCOOMMPPOONNEENNTTSS  DD’’UUNN  AAIIGGUUAAMMOOLLLL  CCOONNSSTTRRUUÏÏTT  DDEE  FFLLUUXX  SSUUBBSSUUPPEERRFFIICCIIAALL  

Els aiguamolls construïts de flux subsuperficial són sistemes utilitzats com a tractament 
secundari o terciari. Estan precedits per algun tractament físic simple que té per objectiu 
eliminar les partícules més gruixudes i evitar així la colmatació de la zona d'entrada dels 
aiguamolls. Aquest tractament físic inicial també redueix en part la concentració de matèria 
orgànica i els requeriments de superfície de l'aiguamoll, encara que incrementen els costos de 
construcció i el manteniment total de la planta de depuració. Sol estar constituït per una reixa 
de desbast i una fossa sèptica, per decantadors o per sistemes més complexos com llacunes. 
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Els elements bàsics que conformen un aiguamoll construït de flux subsuperficial, representats 
alguns d'ells a la Figura 3.2, són els següents: distribució i recollida d'aigües, llit granular, 
plantes (macròfits), microorganismes i aigua. 
 

 
Figura 3.2 Esquema d'un aiguamoll de flux 

subsuperficial (Conley et al., 1991) 
 

33..22..11  DDiissttrriibbuucciióó  ii  RReeccoolllliiddaa  dd’’AAiiggüüeess  
Les estructures de distribució i recollida d'aigües són necessàries per a controlar tant l'entrada 
com la sortida d'aigua a l'aiguamoll. L'aigua residual és introduïda per un extrem del llit a 
través d'un canal amb una sèrie de vessadors o per mitjà d'una canonada perforada. 
Habitualment, l'entrada d'aigua dins del medi granular no es realitza de forma directa, sinó 
que existeix una petita zona replena de grava de major diàmetre, la funció de la qual és 
retardar la colmatació del llit granular, evitar l'acumulació d'aigua en superfície i distribuir 
homogèniament l'aigua afluent en tota la profunditat del llit. A partir d'aquest punt, l'aigua 
flueix a través del llit granular fins arribar al final de l'aiguamoll on hi ha una altra zona de 
grava de gran tamany per facilitar l'evacuació de l'efluent.  
 
L'estructura de recollida més usual en un aiguamoll de flux subsuperficial és una canonada de 
longitud l'ample del llit, instal.lada en el fons i envoltada, tal com s'ha esmentat anteriorment, 
de grava similar a la utilitzada a l'entrada per facilitar el drenatge. La canonada de sortida 
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condueix l'aigua a un tub d'alçada graduable que permet controlar el nivell d'aigua dins de 
l'aiguamoll.  
 
S'ha comentat en diversos treballs que la combinació de l'elevada porositat del medi granular i 
la ubicació de la canonada de recollida de l'efluent en el fons indueix l'existència d'un flux 
preferent d'aigua per la part inferior de l'aiguamoll. Això significaria un ús ineficaç del 
tractament en la part superior del llit granular. Si això fos cert, la col.locació de l'estructura de 
recollida d'aigües en una profunditat intermèdia del llit eliminaria aquest potencial. No 
obstant, Marsteiner et al. (1996) van comprovar que la posició de la canonada de recollida de 
l'efluent no afecta als perfils hidràulics a l'aiguamoll i recomana ubicar-la al fons per tal de 
poder buidar-lo en cas de necessitat. Cal esmentar que les dimensions de l'aiguamoll de 
l'estudi de Marsteiner són 30 m de longitud, 30 m d'ample i una profunditat de 0,5 m a prop 
de l'entrada que s'incrementa, degut a un 1 % de pendent, fins aproximadament 0,9 m a la 
sortida. La presència de fluxos preferencials de l'aigua a l'aiguamoll és tractada més 
extensament a l'apartat 3.3.3. 

33..22..22  LLlliitt  GGrraannuullaarr  
El medi granular utilitza mecanismes directes i indirectes per eliminar els agents contaminants 
de l'aigua residual que hi circula a través d'ell. Les propietats físiques i químiques del medi 
granular actuen directament sobre l'aigua, per exemple, la matèria en suspensió i els 
microorganismes patògens són retinguts a través del medi i de les biopel.lícules que s'hi 
desenvolupen. A més, es produeix la sedimentació de sòlids en suspensió en els buits 
intergranulars, i l'adsorció de matèria orgànica dissolta, de patògens, de nutrients (nitrogen i 
fòsfor) i fins i tot de metalls, en la superfície dels grans i en el biofilm. Un altre mecanisme 
directe és la precipitació de fòsfor i metalls pesats (Conley et al., 1991). En termes generals, 
els aiguamolls construïts de flux horitzontal subsuperficial són sistemes que actuen com filtres 
horitzontals de grava. 
 
De manera indirecta el medi granular també contribueix a l'eliminació de contaminants, ja que 
serveix de suport per al creixement de les plantes i també, de superfície per al 
desenvolupament de colònies de microorganismes que porten a terme part del tractament 
biològic.  
 
El tamany del medi granular afecta directament al règim hidràulic de l'aiguamoll, i per tant, al 
cabal d'entrada màxim que és capaç de tractar. Si el llit granular està constituït per un elevat 
percentatge d'argiles i llims, s'aconsegueix una major capacitat d'adsorció i una millor 
filtració, ja que la superfície d'adsorció és alta i el diàmetre dels buits és petit. Per contra, 
aquests materials presenten una elevada resistència hidràulica i requereixen velocitats de flux 
molt baixes, limitant llavors el cabal afluent. En canvi, si el llit granular està format per graves 
i sorres, disminueix la capacitat d'adsorció i el grau de filtració, però augmenta la 
conductivitat hidràulica. 
 
Els sòls usats com a llits d'aiguamolls construïts de flux subsuperficial han de presentar la 
permeabilitat suficient que permeti el pas de l'aigua a través dels mateixos. Aquesta 
indispensable característica obliga a usar medis de tipus granular, principalment graves fines i 
ben graduades amb grandària mitja al voltant de 5 mm i amb molt pocs fins; amb aquestes 
característiques s'assegura una permeabilitat elevada en estat compacte i una compressibilitat 
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menyspreable. Per altra banda, aquests sòls presenten una gran facilitat de col.locació en el 
llit. 
 
La conductivitat hidràulica del llit granular no és tan sols funció de la granulometria del 
material que el constitueix, sinó que disminueix al llarg del temps degut al desenvolupament 
de les arrels i del biofilm, l'acumulació de sòlids en suspensió en els buits i la formació de 
precipitats. 
 
En quant al creixement de les plantes en el medi seleccionat, cal esmentar que les espècies 
usades en aquests aiguamolls tenen la capacitat de créixer en una gran varietat de sòls. Així 
doncs, l'elecció del replè per als llits d'aiguamolls de flux subsuperficial s'ha de basar 
principalment en la seva permeabilitat, afegint-se en determinats casos altres criteris per a 
optimitzar el tractament, tenint en compte les característiques de l'aigua residual afluent i les 
substàncies que es desitgen eliminar. La Taula 3.1 recull les característiques d'alguns dels 
medis granulars més comunament fets servir en aiguamolls de flux subsuperficial.  
 
La inclusió sobre la superfície del llit d'una capa de material granular amb grandària més 
petita que en la resta del llit és usual en el disseny d'aiguamolls construïts de flux 
subsuperficial. Aquesta capa proporciona un medi adequat pel desenvolupament del sistema 
d'arrels, mentre que en la resta del llit existeix suficient conductivitat hidràulica que assegura 
el flux subterrani. No obstant, s'ha d'anar en compte de què no es redueixi la conductivitat per 
intrusió de la capa granular superior en l'inferior. 
 
 

Taula 3.1 Característiques típiques del material granular usat en aiguamolls construïts de flux 
subsuperficial (Arias, 1998) 

Material granular Grandària efectiva (D10) 
[mm] 

Porositat 
[%] 

Conductivitat Hidràulica 
[m/d] 

Sorres graduades 2 28  −  32 100 −  1000 
Sorres gravosses 8 30  −  35 500 −  5000 
Graves fines 16 35  −  38 1000 −  50000 
Graves mitjanes 32 36  −  40 10000 −  50000 
Roques petites 128 38  −  45 50000 −  250000 

 
 

33..22..33  VVeeggeettaacciióó  
Les plantes que creixen en aiguamolls naturals pertanyen dins del grup dels macròfits. El 
terme macròfit inclou plantes vasculars que tenen teixits que són fàcilment visibles. Alguns 
exemples de macròfits les molses, falgueres, coníferes i plantes amb flors. Els macròfits són 
organismes fotoautòtrofs, és a dir, que prenen l'energia solar per transformar el carboni 
inorgànic de l'atmosfera en carboni orgànic. Tot i que en els aiguamolls naturals se solen 
desenvolupar gran varietat d'espècies, no totes poden viure en les condicions ambientals 
existents en un aiguamoll artificial, on circula aigua residual. En aiguamolls construïts la 
tendència general és plantar una sola espècie vegetal, o com a màxim dos o tres espècies 
diferents. 
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La implantació de la vegetació en un aiguamoll artificial és una de les parts fonamentals de 
l'execució de projectes d'aquest tipus de tractament d'aigües residuals. Segons Seoánez (1999) 
els factors condicionants bàsics per a la selecció d'espècies vegetals capaces de sobreviure en 
aquest ambient són: 

- Factors fitogeogràfics i edàfics: regió fitològica, altitud, latitud, característiques 
edàfiques (tipus de sòl, profunditat). 

- Factors climàtics: temperatures, precipitacions, característiques estacionals. 
- Factors biològics: període vegetatiu, resistència a la contaminació, espècies vegetals i 

fauna de l'entorn. 
- Característiques dels aports d'aigües residuals: oxígen dissolt, pH, nutrients (nitrogen i 

fòsfor), bactèries, metalls pesats. 
 
Entre les espècies més plantades en aiguamolls artificials de flux subsuperficial destaquen el 
canyís (Phragmites australis) a Europa, i la boga o espadanya (Typha latifolia) i el jonc 
(Scirpus lacustris) a USA; la Figura 3.3 conté imatges d'aquestes espècies vegetals. Les 
principals característiques de cadascun d'aquests macròfits estan recollides a la Taula 3.2. 
Aquestes espècies vegetals tenen una gran capacitat colonitzadora mitjançant rizomes i 
desenvolupen una elevada densitat de tiges per assolir la màxima reserva d'aigua i assimilació 
de nutrients. Les seves arrels tenen una gran superfície específica per a l'assentament de 
poblacions bacterianes. A més, aquests macròfits disposen d'un eficient sistema de transport 
d'oxigen cap a la zona anaeròbia de les arrels. 
 
 
 

 
Figura 3.3 D'esquerra a dreta, canyissos, bogues i joncs. Elaboració pròpia 
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Taula 3.2 Característiques principals de les espècies vegetals més utilitzades en aiguamolls 
construïts de flux subsuperficial (Sales, 2002) 

Espècie 
Temperatura  

ambiental òptima
[ºC] 

pH 
tolerable

Velocitat de 
creixement 

Espaiat 
normal 

[m] 

Profunditat 
de les arrels 

[m] 
Phragmites australis 12  −  33 2 −  8 Molt ràpida 0,6 >  0,6 
Typha latifolia 10  −  30 4 −  10 Ràpida 0,6 0,3  −  0,4 
Scirpus lacustris 16  −  27 4 −  9 Moderada 0,3  −  0,6 0,6  −  0,9 

 
 
 
 
L'assoliment d'una bona cobertura vegetal en aquests sistemes és relativament simple; no 
obstant s'han de respectar una sèrie de principis que es detallen a continuació: 
 

Moment de la plantació 
La plantació de les plàntules (que consisteixen en rizomes llargs i ben desenvolupats i 
part de tija, comercialment subministrades en torretes) es realitza preferentment durant 
la primavera; en general el creixement té lloc de forma immediata i cap a finals d'estiu 
sol haver una bona cobertura. El nivell de cobertura vegetal assolit depèn en especial de 
la densitat de la població, que en el cas d'aiguamolls de flux subsuperficial sol ser de 1 a 
3 unitats/m2. Les plàntules es traspassen directament de les torretes fins al sòl; es 
realitza una petita excavació on s'inserta cada plàntula. 

 
Preparació del sòl 
En el moment de la plantació el sòl ha d'estar esponjós (mai compactat), procedint a 
llaurar-lo en cas de ser necessari. A més, cal que els macròfits es plantin quan el circuit 
d'aigua funciona correctament i que es mantingui el nivell de la cota de l'aigua el més 
proper possible de la superfície per evitar l'assecament del sòl, que produiria la mort de 
les plàntules. L'addició de l'aigua residual a tractar és recomanable iniciar-la quan les 
plantes hagin crescut una mica (per exemple cap al juny). D'aquesta manera si s'utilitza 
aigua potable o bé aigua d'un riu pròxim abans d'afegir l'aigua residual, es garanteix un 
mínim creixement dels macròfits. En el cas de no poder usar aigua potable o d'un riu, 
l'aigua residual pot afectar el creixement de les plantes, fent que aquest sigui més lent. 

 
Manteniment 
De forma general no hi ha cap rutina especial en el control de les espècies vegetals que 
creixen en els aiguamolls. És possible que amb el temps apareguin altres espècies de 
macròfits que les pròpiament plantades; llavors es procedeix a l'extracció manual de 
l'espècie invasora per a evitar que aquesta predomini sobre l'espècie plantada. En el cas 
de què hi hagin grans zones despoblades, és necessària una reposició de la vegetació per 
a mantenir les condicions requerides en l'aiguamoll. 
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PPaappeerr  ddee  llaa  VVeeggeettaacciióó  

En diversos estudis d'aiguamolls construïts, s'ha qüestionat quin és el paper que desenvolupa 
la vegetació i quina és la seva importància en el tractament de l'aigua. Alguns dels avantatges 
que aporten la vegetació en aquests sistemes són el valor estètic i l'aprofitament de l'espai com 
a hàbitat per la fauna. A continuació s'exposa un seguit d'efectes de les plantes sobre el 
sistema de depuració d'aiguamolls construïts de flux subsuperficial. 
 
 

(a) Efectes físics 
Les arrels estabilitzen el material granular del llit i eviten la formació de canals d'erosió. 
Altre efecte és l'increment de la superfície on poden establir-se els microorganismes, 
afavorint així l'activitat biològica (degradació de la matèria orgànica, eliminació de 
nutrients, etc.). També les arrels fan de filtre i redueixen la velocitat de l'aigua afavorint 
la sedimentació de la matèria en suspensió continguda en l'aigua que hi circula. 

 
Quan les plantes estan prou desenvolupades són capaces d'aïllar el sistema dels agents 
atmosfèrics, és a dir, d'esmorteir les variacions de factors climàtics com la velocitat del 
vent, la intensitat de la llum incident en el llit i la temperatura de l'aire. Un dels 
avantatges dels aiguamolls plantats en front dels no plantats és el paper de les plantes 
com aïllant tèrmic de l'aigua residual en períodes freds. En la Figura 3.4 s'observa 
l'efecte reductor de la vegetació sobre la temperatura de l'aire i de l'aigua dins del 
sistema. Durant l'hivern, la biomassa vegetal morta que s'acumula en la superfície del 
llit granular ajuda a limitar tant la pèrdua de calor convectiu des de l'aigua residual com 
la congelació del terra i la infiltració de neu desfeta dins l'aiguamoll. 

 
 

 

 

 
Figura 3.4 Efecte de la vegetació i de la capa de matèria 

orgànica morta en la distribució vertical de la 
temperatura de l'aire i l'aigua a un aiguamoll 
(Brix, 1994) 
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(b) Conductivitat hidràulica del medi granular 
En un primer moment es va pensar que les arrels ajudaven a mantenir i que fins i tot 
augmentaven la conductivitat hidràulica en el medi granular (Kickuth, 1981). L'estudi 
realitzat per Brix (1997), es qüestiona aquesta teoria i proposa que la conductivitat 
hidràulica disminueix i s'estabilitza entorn de 10-5 i 10-6 m/s. Segons estudis recents, la 
presència d'arrels de la vegetació en el medi granular d'un aiguamoll de flux 
subsuperficial tindria efectes negatius en la conductivitat hidràulica (George, 2000; 
Young et al., 2000; Breen i Chick, 1995). Altres investigacions (US EPA, 2000) 
estimaren que la reducció de volum de buits degut a les arrels (2 - 8 %) era major que la 
reducció de volum de buits degut a la no presència d'arrels (0,1 - 0,4 %). Encara que la 
reducció total de volum de buits estimada era petita, hi havia una reducció del 98 % en 
la conductivitat hidràulica.  

 
Les funcions bàsiques de les arrels d'una planta són subministrar aigua i nutrients i 
subjectar físicament les parts no subterrànies de la planta. L'extensió del sistema d'arrels 
dins del llit granular depèn de la profunditat a la que es trobi l'aigua (o equivalentment, 
de la càrrega hidràulica), el tipus de plantes, el clima i les característiques de l'aigua 
residual. En general l'aigua circula uns 0,5 cm per sota de la superfície del llit de 
l'aiguamoll i els nutrients estan presents a tota la massa d'aigua; per això, normalment 
les arrels penetren tan sols uns 15 - 25 cm, necessaris per subjectar la part aèria de la 
planta. En la majoria d'aiguamolls construïts de flux subsuperficial les arrels no 
penetren en tota la profunditat del medi; la reducció de la conductivitat hidràulica en la 
zona on estan les arrels provoca la creació de camins preferents per sota d'aquesta zona, 
és a dir, que la major part del flux circula a través del medi granular sense arrels (Breen 
i Chick, 1995; Fisher, 1990).  

 
A partir d'estudis de traçadors, s'han obtingut diferències significatives entre el temps de 
permanència hidràulic real i el teòric i, aquest fet és atribuït a l'existència d'un volum 
mort en la part superior del medi granular on creixen les arrels (Young et al., 2000; 
Breen i Chick, 1995; Fisher, 1990).  

 
(c) Assimilació de nutrients per les plantes 
Els macròfits assimilen nutrients que porta l'aigua residual, com el nitrogen, el fòsfor i 
algunes sals minerals, a través de les seves arrels durant el seu període de creixement i 
de reproducció. El percentatge assimilat de nutrients és insignificant en comparació amb 
la càrrega de nutrients dissolta a l'afluent. Com a manteniment de l'aiguamoll construït, 
és necessari segar les plantes al final del seu cicle anual de vida per evitar que les tiges i 
fulles mortes es descomponguin en la superfície i retornin els nutrients a l'aigua. 

 
(d) Alliberament d'oxigen al medi 
Un dels principals temes d'estudi en els aiguamolls ha estat l'aportació d'oxigen en 
l'aigua residual per part de les plantes. Les plantes disposen de diferents mecanismes per 
agafar l'oxigen de l'aire i transportar-lo fins a les seves arrels, on és alliberat per tal 
d'oxidar la matèria orgànica i formar residus que posteriorment absorbiran (Brix, 1997). 
Basant-se en una recopilació dels estudis realitzats, la velocitat de transferència d'oxigen 
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varia probablement entre zero i 3,0 g O2/m2/d (US EPA, 2000). Hi ha poques evidències 
de que les plantes aportin una significativa quantitat d'oxigen, ja que els valors típics 
d'oxigen dissolt a l'aigua circulant és molt baixa (< 1,0 mg/l) i a què s'ha observat que 
predominen condicions fortament reductores en la major part de la profunditat de 
l'aiguamoll. Els aiguamolls construïts sense vegetació presenten els mateixos 
rendiments d'eliminació de matèria orgànica dissolta i de nitrogen que els sistemes amb 
vegetació (Young et al., 2000; Breen i Chick, 1995). A més, la profunditat de les arrels 
no penetren completament fins el fons de l'aiguamoll. Per aquests motius es recomana 
en el disseny assumir que les plantes no aporten considerables quantitats d'oxigen a 
l'aiguamoll. 

33..22..44  MMiiccrroooorrggaanniissmmeess  
Els microorganismes s'encarreguen de realitzar el tractament biològic. En la zona superior de 
l'aiguamoll on hi ha presència de l'oxigen alliberat per les arrels de les plantes i de l'oxigen 
arribat per difusió atmosfèrica, es desenvolupen colònies de microorganismes aerobis. A la 
resta del llit granular hi ha microorganismes anaerobis i anòxics. Els principals processos que 
porten a terme els microorganismes són: degradació de la matèria orgànica, eliminació de 
nutrients i desinfecció. 
 
 

33..33  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTT  HHIIDDRRÀÀUULLIICC  DD''UUNN  AAIIGGUUAAMMOOLLLL  CCOONNSSTTRRUUÏÏTT  DDEE  FFLLUUXX  
SSUUBBSSUUPPEERRFFIICCIIAALL  

En aquest apartat es tracta la circulació de l'aigua a través d'un medi porós, els elements que 
influeixen en la hidràulica d'un aiguamoll de flux subsuperficial i fenòmens d'interès en 
l'estudi del funcionament dels aiguamolls com són les irregularitats en el flux d'aigua. 

33..33..11  CCiirrccuullaacciióó  ddee  ll''AAiigguuaa  aa  ttrraavvééss  dd''uunn  MMeeddii  PPoorróóss  
El flux a través d'un medi porós ha estat extensament estudiat en el camp de la hidrologia 
subterrània, de la geotècnia i de la geologia. La primera descripció d'aquest flux fou realitzada 
pel francès Henry Darcy el 1856, el qual associa el flux amb un gradient de pressions 
(Equació 3.1). Aquesta equació s'ha usat comunament per a descriure el flux a través d'un 
medi porós i també per al disseny hidràulic dels aiguamolls de flux subsuperficial (US EPA, 
2000). 
 

 hku ~ ∇⋅−=
rr

 (3.1) 

 
on,  u = velocitat mitja de circulació de l'aigua, [m/d]; es tracta d'una velocitat fictícia ja 

que es considera que l'aigua flueix per tota la secció 

~k  = tensor de permeabilitat o conductivitat hidràulica, [m/d] 

h = alçada de la làmina d’aigua, [m] 
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Amb l'objectiu de rescriure l'equació de Darcy pel cas particular d'un aiguamoll construït de 
flux subsuperficial es parteix de les següents hipòtesis: s'assumeix que el llit granular de 
l'aiguamoll és un medi porós homogeni isotròpic, encara que no és del tot cert degut entre 
d'altres aspectes a la presència, variable amb el temps, d'arrels i de sòlids atrapats. A més, la 
variabilitat de la conductivitat en la direcció vertical i transversal es promitgia, mentre que les 
variacions longitudinals de la conductivitat hidràulica es menyspreen encara que apareixen 
diferències transcorregut un temps des de la posta en funcionament de l'aiguamoll. En quant a 
la geometria, l'aiguamoll es considera de planta rectangular. 
 
L'equació de balanç de massa per a un aiguamoll simplificada per a una dimensió resulta ser: 

 ETP
dx

WQd
dx
hud

−==
)/()(

 (3.2) 

 
on,    Q = cabal, [m3/d] 

W  = amplada de l'aiguamoll, [m] 
P  = precipitació, [m]    
ET  = evapotranspiració, [m]  
 

 
Integrant l’anterior equació, obtenim: 

 LWETPQQ io )( −+=  (3.3) 
 
on,  Qo  = cabal de sortida a través de la estructura de recollida de l'efluent, [m3/d]  

Qi  = cabal d'entrada a través de la estructura de distribució de l'afluent, [m3/d]  
L  = longitud de l'aiguamoll, [m]  

 
 
El cabal dins l’aiguamoll està relacionat amb la velocitat lineal de l’aigua de la següent forma: 

 Q uWh v Whε= =  (3.4) 
 
on,    v  =  velocitat de circulació de l’aigua a través dels porus, [m/d] 

ε  = porositat del medi 
 
 
És necessari garantir el perfil hidràulic en l'aiguamoll construït per tal d’assegurar que la 
profunditat d'aigua i la distància d’aquesta fins la superfície són les previstes. L'elevació de la 
làmina d'aigua es defineix ara com la suma del fons del llit més la profunditat de l'aigua: 

 H B h= +  (3.5) 
 
on,  H  = elevació de la superfície d'aigua, [m]  

B  = perfil del fons del llit, [m]  
 
 



Perfils Verticals de Temperatura i Ió Amoni i Estudi amb Traçador en Aiguamolls de F. S. 20
 

En general, es suposa que l’aigua circularà a través de l’aiguamoll amb una velocitat en règim 
laminar. Per règim laminar i flux unidimensional podem aplicar una simplificació de la llei de 
Darcy: 

 dHu k
dx

= −  (3.6) 

 
 
 
Si volem tenir en compte tant el flux laminar com el flux turbulent, s'accepta l'expressió 
següent: 

 21dH u wu
dx k

− = +  (3.7) 

 
on,  w  = factor de turbulència, [d2/m2]  
 
 
La contribució del terme turbulència  wu2 es menysprea per a valors del número de Reynolds 
inferiors a 1, i es pot ignorar per a números de fins a 10. El número de Reynolds es defineix 
segons la següent expressió: 

 
µε

ρ
)1( −

=
uDRe  (3.8) 

 
on,  Re = número de Reynolds 

D = diàmetre de les partícules, [m] 
ρ = densitat de l’aigua, [kg/m3] 
µ = viscositat de l’aigua, [kg/m/d] 

 
Reanomenant l'Equació 3.7, tindrem que: 

 
dx
dHku e−=  (3.9) 

 
on,  ke = conductivitat hidràulica efectiva, [m/d], definida per la següent igualtat: 

 wu
kke
+=

11
 (3.10) 

 
s'observa que quan el flux es troba en règim turbulent, la conductivitat hidràulica efectiva 
depèn de la velocitat de l'aigua.  
 
La Figura 3.5 representa algunes de les variables que s'han usat en les formulacions anteriors. 
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Figura 3.5 Variables bàsiques en un aiguamoll de flux supsuperficial (adaptat de Kadlec i 

Knight, 1996) 

33..33..22  EElleemmeennttss  qquuee  ffoorrmmeenn  ppaarrtt  ddee  llaa  HHiiddrrààuulliiccaa  dd''uunn  AAiigguuaammoollll  ddee  FFlluuxx  
SSuubbssuuppeerrffiicciiaall  

Per entendre el comportament hidràulic d'un aiguamoll construït de flux subsuperficial, es 
detalla tot seguit els principals paràmetres que hi participen en la hidràulica d'aquest tipus de 
sistemes, els quals són el cabal d'entrada i de sortida de l'aiguamoll, la precipitació, 
l'evapotranspiració i la conductivitat hidràulica del medi granular. 

33..33..22..11  CCaabbaall  dd''EEnnttrraaddaa  ii  ddee  SSoorrttiiddaa  ddee  ll''AAiigguuaammoollll  

L'entrada i la sortida d'aigua a l'aiguamoll es fa a través de les estructures de distribució i 
recollida de què disposa l'aiguamoll. Idealment, l'aigua entrant circularà pel camí més curt 
fins a la sortida, ocupant tota l'àrea del llit transversal al flux fins arribar a la canonada de 
recollida de l'efluent. Tanmateix, habitualment el flux d'aigua presenta algunes imperfeccions 
que l'allunyen del recorregut ideal. 
 
Si s'aplica la llei de conservació de la massa a l'aiguamoll, s'observa una diferència entre el 
cabal d'entrada i de sortida degut a l'existència de dos processos d'intercanvi d'aigua entre 
l'aigua de l'aiguamoll i l'aire: la precipitació i l'evapotranspiració. 
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33..33..22..22  PPrreecciippiittaacciióó  

La precipitació és un fenomen de tipus discontinu i aleatori en magnitud i durada, que depèn 
de moltes variables: orografia, humitat, canvis de pressió i temperatura, etc. Es pot fer una 
estimació a llarg termini de la precipitació a l'aiguamoll, usant les dades històriques de 
l'estació meteorològica més pròxima a l'estació depuradora i amb unes condicions climàtiques 
i orogràfiques similars. Però, si es vol determinar amb major exactitud la magnitud de la 
precipitació a l'aiguamoll d'estudi, s'ha de fer un control diari de la precipitació, per mitjà d'un 
pluviòmetre instal.lat a prop de l'aiguamoll. 
 
Quan hi ha una precipitació, la infiltració d'aigua de pluja fa augmentar el nivell de l'aigua de 
l'aiguamoll, i aquest augment és major en un medi porós que en un medi no porós degut a la 
porositat. Així, si cau una pluja de 20 mm en un aiguamoll de porositat 0,33, l'augment de 
l'alçada de l'aigua serà de 60 mm. Altres efectes de la precipitació són la dilució dels 
contaminants a l'aigua dins de l'aiguamoll i també a l'efluent. Per altra banda, un increment 
del nivell d'aigua provoca un augment del cabal de sortida i en conseqüència, disminueix el 
temps de permanència hidràulica. A més, l'aigua present a l'interior de l'aiguamoll és empesa 
cap a la sortida, és a dir, la velocitat del flux s'incrementa arrossegant durant el seu recorregut 
part de les partícules que estaven retingudes en el medi porós. Així doncs, la millora de 
qualitat que s'obtenia per dilució es perd per arrossegament dels sòlids contaminants 
prèviament retinguts. 

33..33..22..33  EEvvaappoottrraannssppiirraacciióó  

L'evapotranspiració és el resultat de la combinació de dos fenòmens: l'evaporació física, que 
és la transferència directa d'aigua en fase líquida cap a l'atmosfera, i la transpiració, que 
representa la transferència d'aigua que es fa a través de la respiració de les plantes. 
L'evapotranspiració es pot entendre com el sistema de refrigeració de l'aiguamoll per tal de 
mantenir una temperatura més o menys estable. 
 
El paper de la vegetació en aquest tema és doble: per una banda, transfereix aigua cap a 
l'exterior a través de la seva respiració i per l'altra, augmenta l'ombra i la humitat sobre la 
superfície de l'aiguamoll i redueix la intensitat del vent a la superfície. De totes maneres, 
aquesta disminució de l'evaporació física pot ser compensada o superada per la transpiració de 
les plantes. 
 
L'evapotranspiració presenta variacions estacionals, mensuals i diàries. Depèn bàsicament de 
la radiació solar i de l'activitat de les plantes i també, entre d'altres variables, de la temperatura 
de l'aire, la humitat i el vent. Conseqüentment, el càlcul de l'evapotranspiració és normalment 
més complex que l'estimació de la precipitació. En general, l'evaporació en la superfície de 
grava és aproximadament de 2 a 4 mm per dia segons el lloc. En quant a la diferència entre 
aiguamolls plantats i no plantats, sembla ser que l'evapotranspiració en aiguamolls plantats sol 
ser superior a la d'aiguamolls no plantats (Tanner i Sukias, 1995). 
 
L'evapotranspiració disminueix el nivell d'aigua dins l'aiguamoll i per tant disminueix la 
velocitat de l'aigua, augmentant el temps d'estança hidràulica a l'aiguamoll. Altre efecte de 
l'evapotranspiració és l'increment de les concentracions dels agents contaminants a la massa 
d'aigua de l'aiguamoll. 
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33..33..22..44  CCoonndduuccttiivviittaatt  HHiiddrrààuulliiccaa  

La conductivitat hidràulica (k) i la turbulència (w) en un medi granular (i per l'equació 3.10 
també, la conductivitat hidràulica efectiva (ke)) depenen de les característiques del medi: (a) 
porositat del medi, (b) variança de la distribució de tamanys de les partícules, i ordenació 
espacial o grau de compactació del llit, (c) diàmetre mig i angulositat de les partícules; 
seguidament, es descriu la relació de la conductivitat hidràulica amb aquestes característiques.  
 

(a) Porositat del medi 
Existeixen fórmules obtingudes experimentalment que relacionen la conductivitat 
hidràulica amb la porositat del material. Un exemple és l'expressió següent establerta 
per Idelchik (1986) per a un medi angulós amb partícules de diàmetre mig D i porositat 
ε : 

 
µε

ερ
)1(5,127

ˆ
27,3

−
=

Dgk  (3.11) 

 
on, k̂ = conductivitat hidràulica per partícules anguloses de grandària uniforme, 

[m/d] 
 
Cal remarcar que en aquesta expressió la porositat està a la quarta potència, el que 
indica una elevada sensibilitat de la conductivitat hidràulica envers de la porositat i la 
importància de fer una predicció lo més exacta possible de la porositat amb l'objectiu de 
disminuir l'error en l'estimació de la conductivitat i conseqüentment, en el disseny de 
l'aiguamoll. 

 
(b) Distribució de grandàries de les partícules 
Cada sòl té una determinada distribució de grandàries, que pot ser definida a grans trets 
com uniforme o graduada. En general, una distribució de grandàries uniforme tindrà una 
major conductivitat hidràulica que una graduada, degut a què l'espai existent entre les 
partícules en un medi uniforme és ocupat per les partícules de menor tamany en un medi 
graduat. Llavors, la porositat és menor en el sòl graduat i per tant, la resistència que 
ofereix el medi sobre el flux és major. En resum, la conductivitat hidràulica és sensible 
a l'ordre en què estan disposades les partícules en el llit. Normalment l'aiguamoll es 
dissenya amb criteris de seguretat de manera que en el cas d'existir una conductivitat no 
desitjada, es verifiquin els perfils hidràulics i els nivells de tractament desitjats per a un 
determinat cabal de funcionament. 

 
(c) Tamany de les partícules 
En la Figura 3.6 estan representades les dades de conductivitat hidràulica i diàmetre mig 
del material granular de quatre aiguamolls de flux subsuperficial amb porositats entre 
0,35 i 0,38, i variança del tamany de les partícules del 50 %. A mesura que el tamany de 
les partícules es redueix, resulta més difícil la determinació de la permeabilitat del sòl. 
La Taula 3.3 recull valors de la conductivitat hidràulica d'un sòl en funció del tamany de 
les partícules que el constitueixen. 
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Figura 3.6 Conductivitat hidràulica en funció del tamany de les partícules a 

quatre aiguamolls de flux subsuperficial (Kadlec i Knight, 1996) 
 

 
 

Taula 3.3 Valors típics de la conductivitat hidràulica per diversos sòls 
(adaptat de Kadlec i Knight, 1996) 

Tipus de sòl Tamany 
[mm] 

Conductivitat Hidràulica 
[m/d] 

Grava, sorra gruixuda 2,0 −  0,5     >  36 
Sorra 0,5 −  0,25 6 −  36 
Sorra fina 0,25 −  0,10 2,4 −  6 
Sorra molt fina 0,10 −  0,05 1,2 −  1,4 
Llim 0,05 −  0,02 0,6 −  1,2 
Argila  <  0,002 0,3 −  0,6 

 
 
A continuació, s'indica com de forma experimental es pot determinar la conductivitat 
hidràulica del medi granular d'un aiguamoll. Si fem una simplificació del que succeeix en la 
realitat, suposant que la conductivitat hidràulica d'un aiguamoll depèn sols de la 
granulometria del llit es pot obtenir una correlació entre la conductivitat hidràulica i el tamany 
de les partícules (Kadlec i Knight, 1996). Combinant les expressions 3.9 i 3.10 obtenim la 
següent equació d'una recta: 

 wu
kx

H
u

+=







∆
∆

−
11  (3.12) 

 
Mesurant el terme xH ∆∆− /  per diferents velocitats mitges de l'aigua (u) en un canal 
experimental, es pot representar la recta de l'equació 3.12, on el punt de tall amb l'eix 
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d'ordenades coincideix amb el valor de 1/k i el pendent de la recta és w. La Figura 3.7 mostra 
els resultats obtinguts en un canal experimental omplert amb esferes de diàmetre 1,415 cm. 
 
 

 
Figura 3.7 Determinació de la conductivitat hidràulica a partir de 

dades experimentals (Kadlec i Knight, 1996) 
 

 
 
Els aiguamolls de flux subsuperficial, seguint les recomanacions de la US EPA (2000), han de 
ser dissenyats per prevenir que l'aigua circuli per sobre del medi granular (surfacing). La 
conductivitat hidràulica per a un aiguamoll en funcionament varia amb el temps i l'espai dins 
del llit, i resulta difícil d'estimar perquè està afectada per l'existència de fluxos preferencials i 
per fenòmens com l'acumulació de sòlids, alhora complexes de valorar. En diversos estudis 
s'ha observat que la permeabilitat és molt menor en els inicials 1/4 a 1/3 de l'aiguamoll que en 
el restant llit. Basant-se en diferents investigacions, es recomana assumir els següents valors 
conservatius de la conductivitat associats a un llarg període de funcionament (US EPA, 2000): 
 
En els primers 30 % de la longitud total de l'aiguamoll → ki = 1 % de la k del medi granular net 
En els restants 70 % de la longitud total de l'aiguamoll → kf  = 10 % de la k del medi granular net 

3.3.2.4.1 Fenòmens que modifiquen la conductivitat hidràulica durant el període de funcionament 
d'un aiguamoll de flux subsuperficial 

El medi granular d'un aiguamoll de nova creació té una determinada porositat i conductivitat 
hidràulica, però durant el funcionament de l'aiguamoll, es donen diversos processos que fan 
disminuir aquestes dues variables hidràuliques. Els principals fenòmens que fan que la 
porositat i la conductivitat d'un aiguamoll disminueixin són els següents:  

- Acumulació de detritus microbiològic i d'elements sòlids orgànics i inorgànics que 
transporta l'aigua. 

- Creixement de les arrels de les plantes en els forats existents entre les partícules 
granulars. 
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- Creixement de biofilms (terme definit al final d'aquest apartat) i de poblacions 
microbianes sobre el medi granular. 

- Precipitació química de compostos dins de l'aiguamoll. 
 
Així doncs, un cop l'aiguamoll entra en funcionament, la porositat del llit granular disminueix 
i en conseqüència també la conductivitat hidràulica. S'anomena clogging a la reducció de la 
conductivitat hidràulica en un medi granular. Com s'ha esmentat en línies anteriors, en alguns 
estudis s'ha observat que aquesta reducció no és uniforme en tota la longitud de l'aiguamoll, 
sinó que és major en les zones més properes a l'estructura de distribució de l'afluent (Kadlec i 
Watson, 1993, Fisher, 1990). Pot arribar a ser la conductivitat hidràulica a la zona d'entrada 
fins a unes 10 vegades més petita que la inicial. 
 
Una conseqüència de la disminució de la conductivitat hidràulica és la pujada dels nivells 
d'aigua a l'entrada de l'aiguamoll, arribant en casos extrems a circular aigua residual per sobre 
d'una part o del total del llit granular quan s'ha superat la pèrdua de càrrega admissible pel 
medi. En aquests casos extrems, l'aiguamoll funciona de forma diferent a la que estava 
dissenyat i es redueix bastant la seva eficàcia.  
 
El període de vida útil d'un llit granular en un aiguamoll de flux subsuperficial amb respecte 
al clogging per acumulació de sòlids i detritus microbiològic és de prop de 100 anys. Reed i 
Brown (1992) estimaren l'acumulació de sòlids durant els primers 18 mesos d'operació d'un 
aiguamoll en uns 10 kg/m3, amb un 80 % inorgànic, cosa que representava menys d'un 1 % 
del volum de porus. Aquests valors no són generalitzables ja que depenen molt de la càrrega 
orgànica i de matèria en suspensió amb que treballa l'aiguamoll i també de la conductivitat 
hidràulica inicial de l'aiguamoll. Segons Batchelor (1996) és possible evitar aquest fenomen 
de clogging variant la relació llargada-amplada de l'aiguamoll.  
 
 
Biofilms 
 
Els biofilms són concentracions d'activitat biològica situades sobre un medi suport, com per 
exemple la grava. En els biofilms té lloc la major part de la degradació de la matèria orgànica 
a l'aiguamoll. Les condicions hidrodinàmiques del medi granular afecten al desenvolupament 
dels biofilms, alhora que aquests influeixen en les condicions hidrodinàmiques de les zones 
pròximes a ells. De fet, els biofilms presenten una superfície viscoelàstica amb 
característiques diferents a la superfície rígida de la grava. La presència del biofilm en el llit 
granular modifica les propietats de l'aigua circulant com la velocitat i per tant també el flux 
(Wilderer, 1995). 

33..33..33  IIrrrreegguullaarriittaattss::  eessttrraattiiffiiccaacciióó,,  ccaammiinnss  pprreeffeerreennttss,,  zzoonneess  dd''oommbbrraa,,  zzoonneess  mmoorrtteess  
En la realitat, un aiguamoll no es comporta hidràulicament de manera uniforme en tot el seu 
volum ni tampoc és totalment homogeni. Dins l'aiguamoll existeixen per exemple zones on no 
hi circula l'aigua i d'altres per on circula la major part d'aquesta. També s'ha observat que els 
perfils de velocitat són diferents en les tres direccions de l'espai. A continuació s'analitzen 
breument algunes de les irregularitats que es poden presentar en un aiguamoll. 
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33..33..33..11  EEssttrraattiiffiiccaacciióó  

Hi ha diverses circumstàncies que causen l'estratificació de l'aigua dins l'aiguamoll. A 
continuació es descriuen algunes d'elles.  
 

(a) Grava i Densitat d'arrels 
La grava i la densitat d'arrels no permeten la mescla de l'aigua en direcció vertical. 
L'existència d'un dens sistema d'arrels a la part superior del llit redueix la porositat en 
aquesta zona, afavorint la circulació de l'aigua per sota de la part superior del llit 
(Fisher, 1990). 
 
Breen i Chick (1995) van fer un estudi de traçadors prenent mostres a dues profunditats, 
0,1 m i 0,4 m, en tres punts equidistants situats en el centre d'un aiguamoll al llarg de la 
seva longitud. En aquest estudi van observar que l'aigua circulava majoritàriament, un 
70 %, per la part profunda de l'aiguamoll. Aquesta no uniformitat del flux la atribueixen 
a l'existència d'un 40 % més de biomassa, arrels incloses, en la part superior que en la 
part inferior de l'aiguamoll. La densitat de les arrels de la biomassa present en les capes 
superficials ocupen el volum de porus del medi granular i incrementen la resistència 
hidràulica de la zona, fent que el flux circuli de forma natural pel fons on la resistència 
hidràulica és inferior. La Figura 3.8 representa gràficament les conclusions de Breen i 
Chick exposades. 
 

 

 
Figura 3.8 Model de flux en un aiguamoll horitzontal de flux subsuperficial en funció 

de la densitat d’arrels i dels gradients de resistència hidràulica al llarg de la 
profunditat (Breen i Chick, 1995) 

 
 
 

El flux preferencial d'aigua pel fons també ha estat registrat en altres estudis. Rash i 
Liehr (1999) indiquen que aquest camí preferencial és degut a diferències de densitat 
(en el seu cas entre l'aigua circulant per l'aiguamoll i l'aigua de pluja infiltrada), a la 
posició en el fons de l'aiguamoll de la canonada que recull l'efluent i també, a la grava i 
a la densitat d'arrels que dificulten la mescla vertical de l'aigua. 
 
Els estudis hidràulics realitzats per Marsteiner et al. (1996) en un aiguamoll no plantat 
mostren un camí preferencial del flux per la part profunda de l'aiguamoll, indicant un 
possible increment de la porositat des de la superfície al fons del llit. Comprovaren que 
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la compactació de la zona superior per tràfic excessiu de persones i inclòs de maquinària 
pesant durant la construcció i la col.locació en la superfície d'una capa granular de 
menor diàmetre que a la resta del llit, per afavorir el creixement de les plantes, 
redueixen la porositat del medi en la part superficial. D'aquí la importància de la 
selecció i col.locació del medi granular. També, Marsteiner et al. (1996) van fer una 
comparació de la resposta de dos aiguamolls, un sense vegetació i l'altre amb vegetació, 
davant d'una injecció puntual de traçador. Observaren que en la zona superficial de 
l'aiguamoll plantat hi havia una major dispersió, una menor concentració de traçador i 
un major temps hidràulic mig. Això indica que la densitat d'arrels contribueix al 
fenomen de flux preferencial per la part profunda de l'aiguamoll.  

 
(b) Temperatura 
Els aiguamolls construïts de flux subsuperficial intercanvien energia principalment a la 
seva superfície horitzontal, sent menyspreables les pèrdues o guanys de calor a les 
superfícies laterals i al fons (Smith et al., 1997; Kadlec, 2001). El calor associat a 
l'afluent es dissipa a la zona d'entrada portant a l'aiguamoll cap a un equilibri de la 
temperatura de l'aigua que hi circula.  
 
Durant l'estació estival, les capes d'aigua més properes a la superfície presenten una 
elevada energia tèrmica en comparació amb les capes més profundes, fet que es 
manifesta amb una diferència de temperatura entre la superfície i el fons de l'aiguamoll. 
Conseqüentment, apareix un perfil de densitats, on les capes menys denses d'aigua es 
troben a la superfície de l'aiguamoll i les capes més denses en el fons. Aquesta 
estratificació en la columna d'aigua altera les característiques del flux i disminueix el 
volum efectiu de l'aiguamoll. Reed i Calkins (1996) proposa un model matemàtic que 
intenta predir la temperatura de l'aigua als aiguamolls sotmesos a climes freds. 
 
En realitat en la dimensió vertical dels aiguamolls existeixen gradients de temperatura, 
però no suficientment elevats com per considerar que els sistemes presenten 
estratificació tèrmica. Per exemple, en l'estudi de Brix (1990) tan sols s'observà una 
variació de temperatura en els primers 4 cm de profunditat, després dels quals la 
temperatura es manté pràcticament constant fins al fons. 
 
La presència o l'absència de vegetació en la superfície dels llits són importants 
característiques a tenir en compte en l'estudi tèrmic dels aiguamolls. Tanner et al. 
(1995) va trobar que la presència de plantes afectava poc a la temperatura de l'efluent 
durant l'hivern, però en canvi disminuïa la seva temperatura a l'estiu al voltant de 0,5 ºC 
a 1 ºC. La vegetació i la capa de matèria orgànica morta acumulada en la superfície de 
l'aiguamoll impedeixen l'impacte directe de la llum sobre la grava i manté el llit més 
fred a l'estiu. 
 
(c) Pluja 
L'estratificació també es pot donar per successos de pluja, ja que quan plou l'aigua de 
pluja ocupa les parts superiors de l'aiguamoll al ser aquesta menys densa que l'aigua de 
l'aiguamoll. A més, la mescla de l'aigua de pluja amb l'aigua de l'aiguamoll es veu 
dificultada per l'existència del medi granular. 
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(d) Estructura de recollida de l'efluent 
És lògic pensar que la posició del sistema de recollida de l'efluent de l'aiguamoll afecta 
a la circulació de l'aigua dins l'aiguamoll, sobretot quan la longitud d'aquest és reduïda. 
Si l'estructura de recollida es posa al fons del llit, la tendència de l'aigua serà circular pel 
fons, encara que l'estructura de distribució de l'afluent reparteixi de forma uniforme 
l'aigua d'entrada per la part superior de l'aiguamoll. Rash i Liehr (1999) apunten aquest 
com un dels factors que propicien el flux preferencial pel fons del llit.  
 
Marsteiner et al. (1996) van provar experimentalment que la ubicació de la canonada de 
drenatge de l'efluent no influeix en el flux preferencial de l'aigua. Van realitzar dos 
estudis de traçadors, un amb la canonada al fons i l'altre amb la canonada a profunditat 
intermitja, no trobant diferències en el temps de permanència hidràulica entre ells. 
Marsteiner et al. (1996) recomana ubicar la canonada de sortida de l'efluent al fons per 
poder buidar l'aiguamoll en cas de necessitat. 

33..33..33..22  CCaammiinnss  pprreeffeerreennttss  

S'anomenen camins preferents als camins per on circula un percentatge del cabal bastant més 
alt respecte d'altres zones de l'aiguamoll. Aquests camins s'estableixen degut a la anisotropia 
en la conductivitat del medi granular i per tant la seva importància serà relativa. Els camins 
preferents poden ser valorats de forma aproximada mitjançant un estudi de traçadors. 
 
Una prova de la presència d'aquests camins és el resultat obtingut per Kadlec i Knight (1996) 
en un estudi de traçadors en un aiguamoll situat a Benton (USA). Es va realitzar una injecció 
puntual des de diferents punts de l'ample de l'entrada de l'aiguamoll, de manera que es formés 
un front uniforme a l'entrada. Si aquest front es mogués a la mateixa velocitat en tota la secció 
transversal de l'aiguamoll, trobaríem les mateixes concentracions de traçador en punts ubicats 
a la mateixa distància de l'entrada tant a la sortida de l'aiguamoll com a qualsevol altra secció 
transversal d'ell. Això no es va observar en aquest experiment, sinó que les respostes en els 
punts de control distribuïts en l'ample de la zona de sortida van ser completament diferents 
(Figura 3.9), fet que provava l'existència de zones amb flux preferent. 

 
Figura 3.9 Evolució de les concentracions de traçador registrades en 5 punts 

de l’ample de l’aiguamoll, realitzada una injecció uniforme de 
traçador (Kadlec i Knight, 1996) 
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33..33..33..33  ZZoonneess  oommbbrraa  

Les zones ombra són zones de l'aiguamoll on no hi ha flux d'aigua. Es troben a l'entrada i 
sortida dels aiguamolls, tant en profunditat com en amplada. En general quan l'aigua entra en 
l'aiguamoll no ocupa a la vegada tot l'ample ni tota la fondària, sinó que sol entrar en un o 
varis punts de la part superior. En el millor dels casos entra en tota l'amplada de l'aiguamoll. 
Degut a aquestes condicions a l'entrada, el flux d'aigua no és el mateix en tota l'àrea. No és 
fins a una determinada distància de l'entrada que l'aigua circula uniformement en tota 
l'amplada i fondària. La Figura 3.10 mostra de manera esquemàtica aquest fenomen.  
 
La distància en què se sol estimar que el flux és uniforme és una distància igual al nivell 
d'aigua si considerem que l'aigua entra per la part superior en tot l'ample, o bé una distància 
igual a l'ample de l'aiguamoll si l'aigua entra per un punt de tot l'ample. 
 
A partir de l'esquema de la Figura 3.10, s'estima la zona ombra com 0,5·H2 per unitat d'ample, 
i per tant, a mesura que l'ample de l'aiguamoll en relació amb la seva longitud augmenta, 
també s'incrementen les zones ombra.  
 
 

 
Figura 3.10 Zones ombra produïdes al entrar l’afluent per la part 

superior en tot l'ample de l’aiguamoll (Kadlec i Knight, 
1996) 

33..33..33..44  ZZoonneess  mmoorrtteess  

A escala d'una partícula sòlida, s'ha observat l'existència de microcanals i de petites zones 
mortes. Una zona morta és un espai on roman una partícula durant un cert temps fins que és 
transportada un altre cop al flux principal d'un microcanal. Això incrementa el seu temps 
d'estança, retardant la seva sortida de l'aiguamoll.  
 
La presència d'un gran número d'aquestes zones fa augmentar la dispersió d'un impuls d'un 
component de l'afluent al llarg de la seva trajectòria per l'aiguamoll. Això succeeix perquè 
algunes de les partícules del component entren en les zones mortes una vegada, altres ho fan 
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diverses vegades i altres un número indefinit de vegades, i aquestes últimes triguen molt més 
temps en sortir de l'aiguamoll que no pas una partícula que no ha entrat en cap zona morta.  
 
Diversos estudis indiquen que el percentatge de zones mortes en els aiguamolls pot ser de 10 
% a 60 % de l'espai total de buits disponible dins de l'aiguamoll (Chiva, 2002). 

33..44  TTRRAANNSSPPOORRTT  DDEE  MMAASSSSAA  DDEE  SSOOLLUUTTSS  EENN  UUNN  MMEEDDII  SSAATTUURRAATT  

En l’estudi del transport de massa de soluts en un medi saturat és interessant entendre la teoria 
bàsica que defineix el moviment a través d’un medi porós dels soluts continguts en l’aigua, 
com per exemple un contaminant o un traçador. El transport de partícules dins un medi porós, 
com és el cas d’un aiguamoll, es produeix bàsicament per dos processos: el transport per un 
gradient de concentracions i el transport pel mateix moviment de l’aigua. A més, en el 
moviment de soluts en un medi porós saturat tenen lloc els processos de dispersió mecànica i 
de dispersió hidrodinàmica. A continuació es descriuen aquests fenòmens. Aquest apartat s'ha 
realitzat en base al treball de Freeze i Cherry (1979). 

33..44..11  DDiiffuussiióó,,  TTrraannssppoorrtt  ppeerr  GGrraaddiieennttss  ddee  CCoonncceennttrraacciióó  

La difusió és el procés pel qual les espècies iòniques i moleculars dissoltes en l’aigua es 
desplacen des d’àrees de major concentració a àrees de menor concentració. La difusió té lloc 
sempre que existeix un gradient de concentracions, encara que el fluid no es trobi en 
moviment. Les lleis de Fick tracten la difusió d’un solut a l’aigua. La primera llei de Fick 
descriu el flux d'un solut sota condicions estacionaries: 

 





−=

dx
dCDdifusióperFlux  (3.13) 

 
on, Flux per difusió = flux de massa de solut transportat per difusió per unitat d’àrea i 

unitat de temps, [g/s]  
D = coeficient de difusió, [m2/s] 
C = concentració de solut, [g/m3] 

dx
dC  = gradient de concentració de solut, [g/m2] 

 
El signe negatiu d’aquesta expressió indica que el moviment és des d’una àrea amb major 
concentració de solut a una àrea amb menor concentració. Normalment el coeficient de 
difusió, D, té un valor entre 10-9 i 2·10-9 m2/s, sent bastant constant amb variacions de 
concentracions, però variable amb la temperatura. 
 
En un medi porós, els ions es mouen per camins més llargs que en l’aigua lliure ja que han de 
desplaçar-se al voltant dels grans que constitueixen el medi porós. Per a tenir en compte això, 
s’utilitza el coeficient de difusió efectiu representat per D*, 

 wDD =*  (3.14) 
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on w és un coeficient que es determina a partir d'experiments al laboratori. Per espècies que 
no són adsorbides en la superfície mineral, w varia entre 0,01 i 0,5. El paràmetre w està 
relacionat amb la tortuositat de la trajectòria del flux de les espècies difoses. La tortuositat és 
el quocient entre la longitud real d’un camí de circulació de l’aigua i la distància en línia recta 
entre els extrems de l’esmentat camí. La tortuositat en un medi porós és sempre superior a 1, 
doncs els camins que han de seguir les partícules contingudes a l’aigua són sinuosos.  
 
Existeixen diversos factors que poden afectar al procés de difusió, com per exemple en el cas 
de que el solut sigui adsorbit per la superfície mineral del medi porós, on llavors la taxa neta 
de difusió resulta ser inferior a la d’una espècie que no és adsorbida.  

33..44..22  AAddvveecccciióó  oo  CCoonnvveecccciióó,,  TTrraannssppoorrtt  ppeell  MMoovviimmeenntt  ddee  ll''AAiigguuaa  CCiirrccuullaanntt  

El procés pel qual els sòlids dissolts en l’aigua són transportats juntament amb l’aigua 
circulant rep el nom d’advecció o convecció. La velocitat lineal mitja de l’aigua circulant en 
un medi porós pot ser determinada a partir de la llei de Darcy, que s’expressa de la següent 
forma: 

 
dl
dh

n
kv
e

x ⋅=  (3.15) 

 
on, vx = velocitat lineal mitja, [m/d] 

k = conductivitat hidràulica, [m/d] 
ne = porositat efectiva 

dl
dh  = gradient hidràulic 

 
Els soluts que són transportats per advecció es mouen a una velocitat igual a la velocitat lineal 
mitja de l’aigua circulant pel medi porós. El flux de massa unidimensional degut a la 
convecció és igual a la velocitat lineal mitja per la porositat efectiva i per la concentració de 
sòlids dissolts.  

 CnvadveccióperFlux ex=  (3.16) 

33..44..33  DDiissppeerrssiióó  MMeeccàànniiccaa  
A mesura que l’aigua que conté el solut circula a través del sòl, es va barrejant amb l’aigua 
que no conté solut. El resultat d’aquesta mescla és una dilució del solut per mitjà d’un procés 
anomenat dispersió mecànica. La mescla que té lloc en la direcció del flux d’aigua rep el nom 
de dispersió longitudinal, i la dispersió en la direcció normal al flux es coneix com dispersió 
transversal. 
 
A escala microscòpica, es distingeixen tres causes bàsiques que provoquen el fenomen de la 
dispersió longitudinal d’un solut circulant a través d’un medi porós: (1) el fluid es desplaça 
més ràpidament en el centre dels porus que en la part propera als grans; (2) algunes partícules 
recorren camins més llargs que d’altres per desplaçar-se la mateixa distància lineal; (3) el 
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fluid que travessa porus més grans es mou a una velocitat major que el fluid que es mou en 
porus més petits. Aquests tres fenòmens estan il.lustrats a la Figura 3.11. 
 

 
Figura 3.11 Factors que causen dispersió longitudinal 

a l’escala dels porus individuals (Fetter, 
1988) 

 
L’avanç del front de solut també tendeix a patir dispersió transversal degut al fet que en un 
medi porós, els camins de circulació poden divergir i ramificar-se en altres direccions 
diferents de la direcció horitzontal (Figura 3.12).  
 

 
Figura 3.12 Camins de circulació en 

un medi porós (Fetter, 
1988) 

 
La dispersió mecànica (longitudinal o transversal) deguda als factors esmentats anteriorment 
equival al producte de la velocitat lineal mitja (en direcció del flux o perpendicular) per un 
coeficient anomenat dispersivitat dinàmica (longitudinal o transversal), aL. 

 xL vaMecànicaDispersió ⋅=  (3.17) 
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33..44..44  DDiissppeerrssiióó  HHiiddrrooddiinnààmmiiccaa  
Els processos de difusió i dispersió mecànica no són tractats normalment per separat, sinó que 
es combinen definint-se un paràmetre anomenat coeficient de dispersió hidrodinàmica, DL, 
que té en compte tots dos processos. Per a un flux unidimensional aquest coeficient es 
defineix de la següent forma: 

 *DvaD xLL +⋅=  (3.18) 
 
Si injectem un solut en un medi porós sota condicions de flux unidimensional, aquest actua 
com a traçador, podent enregistrar la seva arribada a la sortida del medi. D’aquest experiment, 
s’obté la Figura 3.13 que il.lustra l’efecte de la difusió i de la dispersió mecànica, juntament 
amb el transport per advecció (sense dispersió) representat per la línia vertical. 
 
 

 
Figura 3.13 Transport per advecció i influència de la dispersió longitudinal i 

de la difusió en el transport d’un solut en un flux unidimensional 
(Fetter, 1988) 

 
 
L’equació unidimensional de transport de massa per a un solut conservatiu (que no 
interacciona amb el medi porós ni amb el medi biològic) que es desplaça per dispersió 
hidrodinàmica en un medi porós saturat de fluid, és la següent: 

 
t
C

x
Cv

x
CD xL ∂

∂
=

∂
∂

−
∂

∂
2

2
 (3.19) 

 
on, DL = coeficient de dispersió hidrodinàmica en la direcció x, [m2/s ] 

C = concentració de solut, [g/m3] 
vx = velocitat lineal mitja de l’aigua en la direcció x, [m/s] 
t = temps d’inici de la injecció del solut, [s] 

 
La Figura 3.14 mostra la dilució d’una massa de solut, introduïda en un medi porós a l’instant 
t0 en l’interval d’espai x = 0 a x = a, per processos de difusió i dispersió mecànica i el seu 
transport per advecció. S’observa com la màxima concentració de solut disminueix amb el 
temps, tal com es pot veure pels temps t1 i t2 . El model de dispersió hidrodinàmica prediu que 
les corbes de concentració de solut tindran una distribució normal.  
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Figura 3.14 Transport i dilució d’una injecció de solut en el temps degut a l'advecció i a la 

dispersió. La injecció de solut es va fer a x=0+a en el temps t0 amb una 
concentració resultant de C0. El sentit del flux d’aigua va d'esquerra a dreta 
(Fetter, 1993) 

33..55  RREEAALLIITTZZAACCIIÓÓ  DD’’UUNN  EESSTTUUDDII  HHIIDDRRÀÀUULLIICC  

L’objectiu d’un estudi hidràulic és conèixer què succeeix a l’interior d’un aiguamoll, de 
manera que es pugui predir el seu comportament com a reactor. Ara bé, la complexitat del que 
succeeix a l’interior de l’aiguamoll, fa que no puguem predir exactament el seu 
comportament. En el cas concret d'aquesta tesina ens interessa saber quan de temps una 
partícula d’aigua està dins l’aiguamoll, això és, la funció distribució dels temps de residència 
o de permanència, f(t). Així doncs, amb l’objectiu d’obtenir la funció distribució dels temps 
de residència de l'aiguamoll es realitza un estudi hidràulic que sol consistir en estudiar la 
resposta de l’aiguamoll en front de la injecció d’un traçador. 

33..55..11  EEllaabboorraacciióó  dd''uunn  EEssttuuddii  HHiiddrrààuulliicc  

Per determinar la funció distribució dels temps de permanència pròpia de l’aiguamoll, es fa 
una prova experimental que es basa en el principi d’acció-reacció. Consisteix en l'aplicació 
d'una determinada acció sobre l’aiguamoll, i a continuació, en l’observació de la seva resposta 
al llarg del temps. 
 
L’acció que s’aplica sobre l’aiguamoll és una injecció d’una massa de traçador a la seva 
entrada, ja sigui de forma puntual, contínua o cíclica, en funció del tipus d’experiment. 
L’observació del flux d’aquesta massa a la sortida de l’aiguamoll al llarg del temps permet 
obtenir la funció distribució dels temps de permanència a l’aiguamoll. 

33..55..22  PPaarrààmmeettrreess  ii  IInntteerrpprreettaacciióó  ddeellss  PPaarrààmmeettrreess  HHiiddrrààuulliiccss  

De l’estudi hidràulic realitzat per mitjà d'un estudi de traçadors, s’obtenen una sèrie de 
paràmetres que defineixen el comportament hidràulic de l’aiguamoll i que permeten conèixer 
característiques pròpies de l'aiguamoll que l’allunyen de la idealitat. Els paràmetres 
estrictament necessaris per a caracteritzar hidràulicament un aiguamoll són el temps de 
permanència mig, τ, i la variança de la funció distribució dels temps de permanència, σ 2. A 
continuació es presenten aquests i altres paràmetres. 
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33..55..22..11  FFuunncciióó  ddee  DDiissttrriibbuucciióó  ddeellss  TTeemmppss  ddee  RReessiiddèènncciiaa,,  ff((tt))  

El resultat de l’estudi de traçadors és una sèrie temporal de valors de concentració de traçador 
a la sortida de l’aiguamoll, C(t). Pel cas d’una injecció puntual, la duració temporal d’aquesta 
sèrie és aquella que permet recuperar el 100 % de la massa de traçador injectada. Segons 
Levenspield (1972), la funció de distribució pel cas d’un impuls de traçador es calcula a partir 
de dues sèries temporals, C(t) (concentració de traçador) i Q(t) (cabal d'aigua circulant a 
l'aiguamoll), de la següent manera: 

 

∫
∞

⋅

⋅
=

0

)()(
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dttCtQ

tCtQtf  (3.20) 

 
Aquesta distribució representa una funció densitat de probabilitat dels temps de permanència 
a l’aiguamoll. Per tant, f(t)·[(t+dt)-t] és el percentatge de l’aigua entrant que circula per 
l’aiguamoll durant un període de temps igual a dt. La suma de tots aquests percentatges 
respecte el temps serà la unitat, propietat fonamental d’una funció densitat de probabilitat. 
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La Figura 3.15 és un exemple d’una funció distribució dels temps de residència, en la qual 
s'observa que la majoria de partícules del traçador arriben en un temps proper al temps de 
permanència mig. Per altra banda, a la sortida de l’aiguamoll hi arriben partícules que 
apareixen abans del temps mig de permanència i que per tant, han circulat per camins 
preferents. A més, hi han d’altres partícules que triguen entre dues i tres vegades el temps mig 
de permanència, sent partícules que han estat atrapades en zones mortes. 
 

 
Figura 3.15 Funció de distribució dels temps de residència en un 

aiguamoll (adaptat de Levenspield, 1972) 
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33..55..22..22  PPeerrcceennttaattggee  ddee  RReeccuuppeerraacciióó  ddee  TTrraaççaaddoorr  

El percentatge de recuperació de traçador és un paràmetre que indica quina és l’exactitud de la 
funció de distribució dels temps de residència obtinguda. Idealment la recuperació del 
traçador ha de ser del 100 %; ara bé, aquesta taxa de recuperació no sempre s’aconsegueix 
degut a què depenent del traçador utilitzat, aquest pot ser adsorbit o assimilat. A més, pot 
succeir que part del traçador injectat es vegi durant un llarg temps atrapat en zones mortes de 
l’aiguamoll i no apareixi fins després d’haver acabat l’estudi amb traçadors.  
 
Les taxes de recuperació se solen trobar entre el 80 % i el 100 % (Chiva, 2002). Però és 
possible que el percentatge de recuperació sigui inferior a aquests valors, i llavors, cal tenir en 
compte que el marge d’error amb què es treballa al fer servir aquestes dades és més gran i en 
conseqüència els resultats són menys fiables.  
 
El càlcul de la massa recuperada de traçador a la sortida de l’aiguamoll consisteix en la 
integral del producte de la sèrie temporal del cabal, Q(t), i la de la concentració de traçador, 
C(t), en un interval de temps tal que permeti recuperar prop del 100 % de la massa injectada. 
L’expressió utilitzada és: 

 Massa recuperada = ∫
∞

⋅
0

)()( dttCtQ  (3.22) 

 

 
injectadaMassa

recuperadaMassa
óRecuperaci% =  (3.23) 

 
Pel que fa al temps de mesura de la concentració de traçador i del cabal, normalment en 
aiguamolls construïts de flux subsuperficial quasi el 100 % del traçador surt després d'haver 
transcorregut de dues a tres vegades el temps de residència mig de l’aiguamoll. Així doncs, un 
estudi hidràulic requereix de com a mínim aquest període de temps (Kadlec i Knight, 1996). 

33..55..22..33  TTeemmppss  ddee  RReessiiddèènncciiaa  NNoommiinnaall,,  ττnn  

El temps de residència nominal és el quocient entre el volum d’aigua estimat dins l’aiguamoll 
i el cabal circulant a través d’aquest. En un medi porós, el volum disponible d’aigua és igual 
al volum que ocupa la porositat dins el llit granular. Per tant, 

 
Q
Vτn =  (3.24) 

 
on, τn =  temps de residència nominal, [d] 

V = volum d’aigua a l’aiguamoll = ε ·Vtotal , [m3] 
ε  = porositat del llit granular  
Vtotal = volum del llit, [m3] 

 
Cal tenir en compte que l'existència d'errors, bàsicament procedents de la determinació del 
volum d'aigua a l'aiguamoll, implica certa incertesa en el valor del  temps de residència 
nominal.  
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L'error en el valor del volum prové d'un cert grau d'incertesa en la porositat mitja del llit, la 
profunditat de l'aiguamoll a qualsevol punt i la variabilitat dels nivells d'aigua en funció del 
cabal circulant. Altre aspecte és la variació de la porositat en el temps degut a l'ocupació dels 
porus, per exemple per les arrels, sòlids dipositats i biofilm. També s'ha de tenir present 
l’existència d'irregularitats del flux com els camins preferents i les zones mortes, on l’aigua 
gairebé no hi circula. Tot això fa que el volum per on circula normalment l’aigua, anomenat 
volum efectiu, sigui en general menor que el volum d'aigua teòric dins l'aiguamoll. El millor 
mètode per a determinar quin és el volum efectiu de l’aiguamoll és calcular el temps de 
residència mig a partir d’un estudi de traçadors. 

33..55..22..44  TTeemmppss  ddee  RReessiiddèènncciiaa  MMiigg,,  ττ  

El temps de residència o permanència mig és la mitja dels temps que triguen les partícules en 
travessar l’aiguamoll. Aquest temps es calcula a partir de la funció distribució dels temps de 
residència, i es defineix com: 
 

 ∫
∞

⋅=
0

)( dttftτ  (3.25) 

 
Si el volum d’aigua present a l’aiguamoll fos usat plenament, és a dir, si no hi existissin 
irregularitats, llavors el temps de residència mig coincidiria amb el temps de permanència 
nominal. Ara bé, com el volum d'aigua que circula és sempre més petit que el volum teòric, el 
temps de residència mig serà també menor que el temps de residència nominal (estimat).  
 
El temps de permanència mig és un paràmetre important en l'estudi hidràulic d'un aiguamoll 
perquè indica el temps mig que triga una partícula de traçador, d'aigua o de contaminant en 
recórrer l’aiguamoll. Aquest paràmetre juntament amb la variança seran suficients per a 
caracteritzar hidràulicament l’aiguamoll. 

33..55..22..55  VVoolluumm  EEffeeccttiiuu,,  VVeeff  

El volum efectiu és el volum que realment és usat per a la circulació de l’aigua. D’aquest 
volum s’exclouen les zones mortes (on roman un cert temps l'aigua) i ombra (on no hi circula 
l'aigua). Per tant, la relació d’aquest volum amb el volum nominal proporciona una estimació 
del percentatge de zones mortes i ombra que hi ha a l’aiguamoll.  
 
La relació entre el temps de residència mig i el temps de residència nominal dóna la proporció 
del volum total que realment és usat, en altres paraules, el volum efectiu. Així doncs, 
l'expressió per al càlcul del volum efectiu és la següent: 
 

 
n

ef

τ
τ

V

V
=  (3.26) 

 
on, Vef  = volum efectiu, [m3] 
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33..55..22..66  VVaarriiaannççaa  ddee  llaa  FFuunncciióó  DDiissttrriibbuucciióó  ddeellss  TTeemmppss  ddee  RReessiiddèènncciiaa,,  σσ  22  

Aquest paràmetre indica l'espargiment que té la funció distribució dels temps de residència de 
les partícules de traçador que han circulat per l’aiguamoll fins a la sortida d’aquest. Ens indica 
si la majoria de les partícules han trigat en sortir un temps similar al temps de permanència 
mig, τ, o bé, si aquests temps s’allunyen de τ.  
 
La variança de la funció distribució de temps de residència f(t) és calculada de la següent 
manera: 

 ∫
∞

⋅−=
0

)()( 22 dttft τσ  (3.27) 

 
Aquest paràmetre està molt relacionat amb la dispersió hidrodinàmica que pateix un 
contaminant a mesura que avança a través de l’aiguamoll. És per això, que aquest paràmetre 
és fonamental per a caracteritzar hidràulicament l'aiguamoll, juntament amb el temps de 
residència mig. 

33..55..22..77  VVaarriiaannççaa  AAddiimmeennssiioonnaall,,  σσθθ  
22  

A mesura que un front de traçador circula a través d’un aiguamoll es va escampant cada cop 
més degut a fenòmens de dispersió. Com més gran sigui el temps que tardi en recórrer tot 
l’aiguamoll, la dispersió serà més gran, i a la inversa. Així doncs, per poder comparar dos o 
més aiguamolls amb temps de permanència mig diferents, és necessari definir un paràmetre 
adimensional que permeti comparar la variança independentment del temps d’estança mig. 
Aquest paràmetre rep el nom de variança adimensional i es defineix de la següent forma: 

 
2

2
2

τ
θ

σσ =  (3.28) 

 
 

33..66  NNIITTRROOGGEENN  EENN  AAIIGGUUAAMMOOLLLLSS  CCOONNSSTTRRUUÏÏTTSS  DDEE  FFLLUUXX  SSUUBBSSUUPPEERRFFIICCIIAALL  

En les aigües naturals i residuals, les espècies de nitrogen de major interès són, en ordre 
decreixent d'estat d'oxidació, els nitrats, els nitrits, l'amoníac i el nitrogen orgànic. Totes 
aquestes formes de nitrogen, junt amb el nitrogen gas, són bioquímicament intercanviables i 
formen part del cicle del nitrogen. El nitrogen orgànic present en l'aigua residual en forma 
dissolta o en partícules, inclou matèria proteica i urea. La resta d'espècies de nitrogen estan 
dissoltes en l'aigua. El nitrogen amoniacal pot trobar-se en forma no ionitzada, NH3, o en 
forma ionitzada, NH4

+, en funció de la temperatura i el pH de l'aigua. El ió amoni, NH4
+, és la 

forma predominant del nitrogen amoniacal en l'aigua que circula als aiguamolls. A 25 ºC i un 
pH de 7,0, el percentatge d'amoníac no ionitzat és aproximadament 0,6 %. 
 
La descàrrega de nitrogen a recursos d'aigua superficial i subterrània està limitada per 
normativa per diverses raons. L'acumulació excessiva de nitrogen en aigües superficials 
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poden provocar el creixement incontrolat de plantes i animals, degradant la qualitat de l'aigua 
(eutrofització). Elevades concentracions de NH3 resulten tòxiques pels peixos i per altres 
espècies aquàtiques. En referència a aigües potables, la quantitat de nitrits i nitrats està 
limitada al ser perjudicial pels éssers humans. 

33..66..11  MMeeccaanniissmmeess  dd''EElliimmiinnaacciióó  ddee  NNiittrrooggeenn  
Les principals transformacions químiques de les espècies de nitrogen dins d'un aiguamoll 
construït de flux subsuperficial, o equivalentment, els mecanismes d'eliminació de nitrogen de 
l'aigua circulant en un aiguamoll són la nitrificació, la volatilització, l'adsorció, l'assimilació 
realitzada per la vegetació i la desnitrificació.  
 
La nitrificació és un procés constituït per dues etapes. Mitjançant l'activitat bacteriana, en la 
primera fase el ió amoni és transformat en nitrit i en la segona, el nitrit és convertit a nitrat. La 
nitrificació té lloc en la zona aerobia de l'aiguamoll i requereix aproximadament 4,3 g 
d'oxigen, O2, per convertir 1 g de ió amoni a nitrats.  
 
Les principals vies de transferència d'oxigen des de l'aire al sistema de l'aiguamoll són: (1) 
alliberament d'oxigen des de les arrels de les plantes i (2) la difusió atmosfèrica d'oxigen. 
Segons un estudi recent realitzat per Wu et al. (2001), la quantitat d'oxigen alliberada per les 
arrels de l'espècie vegetal Typha latifolia, en aiguamolls construïts de flux subsuperficial, va 
ser de 0,023 g O2/m2/d. Brix i Schierup (1990) van determinar una velocitat d'alliberament 
d'oxigen, des de les arrels de Phragmites australis al sòl que les envolta, de 0,02 g O2/m2/d. 
Encara que l'aportació d'oxigen des de les arrels de la vegetació depèn de l'espècie i de les 
variacions estacionals, els resultats obtinguts per aquestes dues espècies són molt similars. 
L'aportació d'oxigen per les arrels és relativament petita en comparació amb la quantitat 
requerida pel procés de nitrificació (4,3 g d'oxigen / 1 g de ió amoni oxidat). Aquesta 
observació suggereix que l'alliberació d'oxigen per les arrels no és el principal mecanisme de 
transferència d'oxigen i en conseqüència, tampoc porta associat una eliminació significativa 
de nitrogen en els aiguamolls construïts. Aquest raonament proporciona una explicació a 
l'escassa diferència de rendiments d'eliminació de nitrogen en aiguamolls plantats i sense 
plantar observats per Wu et al. (2001). Aquests investigadors van estudiar també la difusió 
atmosfèrica d'oxigen utilitzat per a la nitrificació, estimant un rang de velocitat de difusió de 
3,95 a 11,15 g O2/m2/d en aiguamolls de flux subsuperficial.  
 
En conclusió, segons aquests estudis la via principal de transferència d'oxigen al sistema és la 
difusió atmosfèrica. Per altra banda, la quantitat d'oxigen total transferida al sistema per les 
dues vies és relativament petita en comparació amb la requerida per l'oxidació del ió amoni de 
l'aigua residual. És a dir, la major reducció d'amoni en els aiguamolls de flux subsuperficial es 
dóna probablement per altres mecanismes diferents de la nitrificació, com la volatilització del 
nitrogen amoniacal, l'adsorció del ió amoni pel medi granular, la fixació del nitrogen per les 
plantes i la desnitrificació. 
 
La volatilització del nitrogen amoniacal sols es produeix en sistemes on el pH de l'aigua 
residual està  per sobre de 9,3. El valor del pH en els aiguamolls construïts oscil.la entre 6 i 7, 
i les pèrdues d'amoni per mitjà de la volatilització són considerades insignificants si el pH és 
inferior a 7,5. 
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L'adsorció del ió amoni pel material granular és altre mecanisme d'eliminació de nitrogen en 
l'aigua residual basat en mecanismes de canvi iònic en la superfície de la grava. En diversos 
estudis (Wu et al., 2001) s'ha observat que la reacció d'adsorció transcorre a una velocitat 
superior a la associada a la nitrificació biològica. Aproximadament entre el 50 % i el 75 % 
d'amoni va ser eliminat de l'aigua residual durant les primeres 24 hores d'entrada de l'aigua 
residual, dins d'aiguamolls construïts de flux subsuperficial amb llit granular format per 
graves, degut al mecanisme d'adsorció del medi granular. L'elevada àrea superficial present en 
els aiguamolls de flux subsuperficial adsorbeixen grans quantitats d'amoni i per tant, es 
reflecteix en altes velocitats d'eliminació d'amoni. Aquest mecanisme depèn del tipus de 
material granular i dels sediments inorgànics en l’aiguamoll. 
 
Els macròfits dels aiguamolls construïts poden assimilar nitrogen i incorporar-lo a la seva 
biomassa, però el nitrogen fixat es reincorpora gradualment al sistema a mesura que les 
plantes es moren. Per a que el nitrogen assimilat per les plantes no retorni al sistema, s’ha de 
realitzar una poda de la vegetació en la seva fase de senescència. 
 
La desnitrificació consisteix en eliminar nitrogen en forma de nitrat mitjançant la seva 
reducció a nitrogen gas, N2, que s’allibera a l’atmosfera. Com en el cas de la nitrificació, la 
desnitrificació és dependent de la temperatura i del pH. A més, requereix condicions 
anòxiques, les quals són presents en la major part d’un aiguamoll construït de flux 
subsuperficial. No obstant, les bactèries desnitrificants necessiten un aport de carboni orgànic 
biodegradable per a la síntesi cel.lular, que en general procedeix de la descomposició dels 
residus de matèria vegetal atrapada a l’interior del llit o de la degradació aerobia de biomassa 
vegetal en la superfície del llit, que s’incorpora en la part anaerobia en els fenòmens de pluja 
per infiltració. Aquesta font de carboni amb freqüència no està disponible en l’aiguamoll i per 
altra banda, suposa també un aport de nitrogen orgànic fàcilment transformat en amoni, no 
tenint lloc la desnitrificació.  

33..66..22  RReennddiimmeenntt  dd''EElliimmiinnaacciióó  ddee  NNiittrrooggeenn  

La capacitat d’un aiguamoll per eliminar nitrogen depèn, entre d’altres factors, de la càrrega 
de nitrogen afluent (temps de retenció hidràulic llargs afavoreixen l'eliminació de nitrogen), 
les condicions climàtiques, la comunitat de plantes i les característiques del sòl de l'aiguamoll. 
 
A partir de la discussió de l’apartat anterior sobre els diferents processos d’eliminació de 
nitrogen, es conclou que els aiguamolls de flux subsuperficial no són sistemes fiables en quant 
a eliminació de nitrogen de l’aigua residual, resultant difícil establir un interval de rendiment. 
Inclòs és possible que l’efluent tingui una concentració de nitrogen major que l’afluent, degut 
per exemple, a l’aportació extra de nitrogen produïda per la descomposició anaerobia del 
nitrogen orgànic atrapat en l’aiguamoll com a matèria particulada. 

33..66..33  VVaarriiaacciióó  ddee  llaa  CCoonncceennttrraacciióó  ddee  CCoonnttaammiinnaannttss  ddiinnss  ddee  ll''aaiigguuaammoollll  
La variació de la concentració de contaminants al llarg de la longitud dels aiguamolls 
construïts ha estat objecte d'estudi en diverses investigacions, enregistrant-se en general una 
important reducció de matèria en suspensió i matèria orgànica a prop de l'entrada de l'afluent 
seguida d'una petita disminució a la resta de l'aiguamoll (Kadlec i Knight, 1996).  



Perfils Verticals de Temperatura i Ió Amoni i Estudi amb Traçador en Aiguamolls de F. S. 42
 

En referència als gradients verticals de contaminants, la informació és actualment limitada. 
Bowmer (1987) i Breen i Chick (1995) van observar canvis de concentració de contaminants 
en la direcció vertical de l'aiguamoll, sent majors les concentracions en el fons. En aquests 
dos anteriors estudis, va associar-se l'esmentat gradient vertical de contaminants amb la 
combinació de la distribució i densitat de les arrels en el llit granular i les característiques 
hidrodinàmiques del sistema. Doncs segons aquests investigadors, en les zones superiors del 
llit degut a l'elevada densitat d'arrels, la resistència hidràulica augmenta i com a resultat el 
flux d'aigua tendeix progressivament a circular per sota de la zona ocupada per les arrels. 
 
 
 

33..77  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓ  II  AANNÀÀLLIISSII  DDEE  LLAA  VVEEGGEETTAACCIIÓÓ  

Abans de prendre una mostra d'una comunitat vegetal és imprescindible fer un reconeixement 
preliminar de la comunitat en tota l'extensió que ocupa, amb l'objecte de determinar les seves 
variacions, la seva extensió, els límits i les transicions a comunitats contigües. A continuació, 
coneixent tot això, juntament amb el tamany de les plantes individuals, els estrats presents i 
els objectius pels que es fa la presa de mostres, es pot planejar el procediment de la presa de 
mostres en relació amb els resultats desitjats, el grau necessari d'exactitud i el temps 
disponible per fer el treball. La informació presentada en aquest apartat s'ha extret del llibre 
Methods in Plant Ecology (Moore i Chapman, 1986). 

33..77..11  PPrreessaa  ddee  mmoossttrreess  
La necessitat d'obtenir dades quantitatives ha obligat a trobar mètodes de presa de mostres. En 
general no es poden tallar ni mesurar els individus d'una comunitat sencera. Per tant, és de 
primera importància determinar en què consisteix una  mostra adequada, que representi la 
comunitat, i com es pot obtenir aquesta mostra amb el mínim esforç. Es distingeixen 
bàsicament dos procediments de tractament de la mostra, en funció de les dades que es 
desitgen obtenir: mesures destructives i mesures no destructives. 
 

(i) Mesures destructives 
La necessitat de recollir dades sobre el volum relatiu de diferents espècies requereix la 
destrucció de les mostres preses. Això no és desitjable si (1) es requereixen moltes 
mostres (si, per exemple, es vol observar canvis anuals o a llarg termini); (2) l'àrea té 
una excepcional bellesa natural o és d'interès biològic; o (3) alguna espècie és poc 
comuna.  
 
Les mesures més usuals emprades són el pes fresc (sense sotmetre la mostra a cap 
tractament) i el pes sec. El pes natural té el desavantatge que varia amb el contingut 
d'humitat de la planta; el pes sec es determina després de assecar la mostra fins a pes 
constant a una temperatura de 105 ºC. Totes dues mesures són normalment referides 
com a biomassa quan es considera la vegetació total, enlloc d'espècies individuals, o 
com a producció, si s'expressa per unitat d'àrea i/o per unitat de temps.    
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(ii) Mesures no destructives 
Les mesures no destructives tenen els avantatges de poder repetir l'estudi i de causar un 
mínim dany a la vegetació. Existeixen diversos mètodes i tots ells impliquen l'ús d'una 
unitat de mostra. 

 
Les mesures destructives i no destructives requereixen l'ús d'una unitat de mostra, normalment 
un quadrat. Els ecòlegs anomenen quadrat a la parcel.la o àrea de mostra. Un cop escollit el 
mètode de tractament de les mostres, resta per decidir la distribució i el número de mostres, 
junt amb la seva forma i tamany. 

33..77..11..11  DDiissttrriibbuucciióó  ddeellss  qquuaaddrraattss  

A continuació, es qüestiona com han de col.locar-se els quadrats per a què puguin 
subministrar dades representatives d'una comunitat vegetal. Destaquem els següents mètodes 
de distribució de les mostres: 
 

(i) Selectiu: Els quadrats són distribuïts subjectivament per incloure àrees representatives 
o àrees amb alguna característica especial, com per exemple les espècies d'estudi. En 
algunes circumstàncies per consideracions pràctiques, aquest mètode resulta ser l'únic 
possible, per exemple, si l'accés és difícil o perillós.  

 
(ii) Aleatori: Aquest sol ser considerat el mètode ideal de mostreig. Qualsevol part de la 

comunitat per definició ha de tenir la mateixa oportunitat de ser escollida, i els 
quadrats han de ser posicionats mitjançant un parell de números aleatoris, els quals 
representen les distàncies a dos eixos perpendiculars situats en la zona d'estudi.  

 
(iii) Regular o sistemàtic: Un dels problemes del mètode de mostreig aleatori és que la 

cobertura de la zona d'estudi amb quadrats no és regular, sent algunes àrees poc 
mostrejades i d'altres molt. En canvi, seleccionar de forma sistemàtica, tant imparcial 
com freqüentment sigui possible, les àrees de mostreig utilitzant una quadrícula 
proporciona una distribució regular, però limita les funcions estadístiques que poden 
ser aplicades. 

 
(iv) Parcialment Aleatori: Aquest mètode resulta de la combinació dels mètodes aleatori i 

sistemàtic, obtenint algun dels avantatges de cadascun. Consisteix en subdividir l'àrea 
d'estudi i escollir les subdivisions a analitzar de forma aleatòria. D'aquesta manera, 
cada subdivisió té la mateixa oportunitat de ser analitzada i les dades obtingudes són 
vàlides per un anàlisi estadístic. Però com a desavantatge destaca la necessitat de 
dedicar molt temps a marcar l'àrea amb una quadrícula i a situar els punts escollits 
aleatòriament. 

 
(v) Transecte: És una forma de mostreig sistemàtic on els quadrats són distribuïts 

linealment i normalment de forma contigua. És apropiat en investigacions dels 
gradients de canvi de vegetació. 

 
(vi) Estratificat: Aquest mètode implica subdividir la zona d'estudi en parts homogènies i 

llavors, mostrejar cadascuna d'aquestes subdivisions segons la seva superfície o segons 
un altre paràmetre. 
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33..77..11..22  NNúúmmeerroo  ddee  qquuaaddrraattss  

Una comunitat usualment presenta variacions, en quant a espècies i a la seva distribució; això 
fa que sigui necessari extreure mostres suficientment grans, o suficientment nombroses, per 
incloure la variació i tenir-la representada raonablement en els resultats. El número de 
quadrats a utilitzar depèn de la variabilitat entre mostres, i de la relació de la mitja mòbil o la 
variança respecte el número de quadrats (Figura 3.16). El número mínim és el número de 
quadrats que correspon al punt on les oscil.lacions disminueixen. 
 
 

 
Figura 3.16 Test simple per estimar el número mínim de quadrats 

requerit. La mitja mòbil o la variança és representada 
respecte el número de quadrats (Moore i Chapman, 1986) 

 
 
 
De forma alternativa, el número òptim de parcel.les pot ser obtingut a partir d'un percentatge 
d'àrees. Partint de què la superfície òptima de la unitat de mostra ha estat decidida, el número 
òptim de quadrats pot ser escollit decidint si la mostra representa el 5 %, 10 % ó 20 % de 
l'àrea d'estudi. Altre valor de referència és el número mínim de dades que requereixen alguns 
anàlisis estadístics. Si les dades són relativament homogènies, serà necessari un menor 
número de parcel.les que si els valors varien molt. No obstant, no es pot suggerir un número 
absolut perquè el rang d'heterogeneïtat present al terreny és molt extens i els projectes 
d'investigació varien amb el grau d'exactitud requerit. 

33..77..11..33  FFoorrmmaa  ddeellss  qquuaaddrraattss  

El terme quadrat implica la figura geomètrica així nomenada, i aquesta forma és la utilitzada 
pels ecòlegs amb preferència a qualsevol altra per qüestió de costum, ja que altres formes 
també són útils i en algunes ocasions són més eficaces. Una de les causes d'error de les dades 
és l'efecte de les vores, el qual és reduït lleugerament si el perímetre és reduït respecte l'àrea, 
per exemple, utilitzant unitats de mostres rodones. Alguns investigadors són partidaris de fer 
ús de parcel.les rectangulars, orientades paral.lelament al principal gradient de variació de la 
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vegetació. Ara bé, un augment de la relació longitud:ample incrementa l'efecte de les vores. 
La diferència que s'obtindria amb variacions de la forma de les àrees de mostra és petita i no 
important. 

33..77..11..44  TTaammaannyy  ddeellss  qquuaaddrraattss  

Els principals criteris per escollir el número de quadrats són la  morfologia de les espècies en 
la comunitat a analitzar i la homogeneïtat de la vegetació. Quadrats petits són apropiats per 
estudiar plantes de baixa alçada; per exemple, quadrats de 10 × 10 cm ó 25 × 25 cm poden ser 
convenients per pastos i camps de cultiu, i quadrats majors per matolls i boscos. 

33..77..22  CCaarraacctteerrííssttiiqquueess  EEssttrruuccttuurraallss  ddee  llaa  VVeeggeettaacciióó  

Les característiques estructurals d'una comunitat vegetal poden agrupar-se en dues categories: 
quantitativa i qualitativa. Els caràcters quantitatius indiquen el número d'individus, els seus 
tamanys i l'espai que ocupen. Els caràcters qualitatius indiquen com estan agrupades o 
distribuïdes les espècies, descriuen l'estratificació, periodicitat i variables semblants, i estan 
fonamentats principalment en l'observació de la comunitat i l'experiència en aquesta. 
 
Els caràcters quantitatius més emprats són els següents: 
 

(a) Densitat 
La densitat és el número d'individus d'una particular espècie per unitat de l'àrea presa 
com a mostra. Aquesta mesura és independent del tamany de la unitat de mostra i es 
qualificada d'absoluta. Aquest caràcter resulta poc pràctic quan hi han molts tipus de 
vegetació i quan resulta difícil identificar els individus. La determinació de la densitat 
d'arbres, arbusts i visibles herbes individuals com orquídies és simple, però la densitat 
d'espècies que s'estenen molt, com la gespa i el trèvol, és amb freqüència quasi 
impossible de determinar. A més, no totes les espècies amb igual densitat tenen la 
mateixa importància en la comunitat, o han d'estar distribuïdes igualment. Per això, és 
necessari interpretar els valors de la densitat o especificar altres caràcters, com la 
freqüència, que junt amb la densitat serveixin per definir el conjunt. 
 
(b) Freqüència 
La freqüència es defineix com la probabilitat de trobar una espècie en una particular 
superfície d'una mostra. S'obté utilitzant quadrats i s'expressa normalment com el 
percentatge de parcel.les de mostra en les que es presenta una espècie. La freqüència 
resulta ser molt útil quan s'usa junt amb la densitat, perquè no tan sols es coneix el 
número d'individus sinó, també, com estan distribuïts en la comunitat. Tanmateix, com 
a desavantatge, ressaltar que la freqüència depèn del tamany de la mostra, i per aquesta 
raó, aquesta mesura no és considerada absoluta. Així doncs, els valors de la freqüència 
no es poden comparar, a menys que es determinin amb parcel.les d'igual tamany. 
 
(c) Coberta 
La coberta és la proporció de terra ocupada per una projecció perpendicular de les parts 
aèries dels individus de les espècies en estudi i és usualment expressada en percentatge. 
Degut a la superposició de diferents espècies, la coberta total per una parcel.la pot 
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superar el 100 %, com en el cas de boscos molt estratificats. És, al igual que la densitat, 
una mesura absoluta. 
 

En quant als caràcters qualitatius, en destaquen els següents: 
 

(a) Sociabilitat 
Aquest caràcter indica el grau en què els individus d'una espècie estan agrupats, o com 
estan distribuïts en la comunitat. Totes les diferents escales que s'han utilitzat per 
indicar el grau de sociabilitat inclouen expressions que abarquen en un extrem des de 
plantes que es presenten aïllades fins grans comunitats pures en l'altre, passant per 
condicions intermitges (taques o grups). La sociabilitat d'una espècie no és constant, ja 
que depèn de l'hàbitat i de la competició resultant de les espècies amb les que està 
associada.  
 
(b) Dispersió 
La dispersió és una expressió estadística que ha estat aplicada a la sociabilitat. Si la 
dispersió és normal, es tracta d'una distribució a l'atzar. En la hiperdispersió hi ha una 
distribució irregular, que condueix a una acumulació d'individus en algunes àrees i a 
l'absència completa en altres, sent la col.locació més regular que la que podia esperar-se 
de la casualitat (dispersió normal). 
 
(c) Estratificació 
A l'hora de prendre una mostra, és necessari reconèixer els estrats de vegetació en la 
comunitat en base a les diferències d'alçades. La estratificació junt amb la coberta s'usa 
habitualment per mostrar la importància relativa de les diferents capes en una 
comunitat. 
 
(d) Periodicitat 
La periodicitat descriu els fenòmens rítmics (fases de creixement) que són visibles en 
les comunitats vegetals i que estan relacionats amb els canvis climàtics estacionals. En 
els climes templats la comunitat com un tot, ja que rarament tots els seus individus 
coincideixen estrictament en els períodes estacionals, tenen aspectes estacionals, que es 
denominen primaveral, estival, de tardor o hivernal. La periodicitat pot estar regulada 
per diversos factors, com per exemple la duració del dia, que influeix en l'època de 
floració. 

 


