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RESUM
La Badia dels Alfacs, situada al Delta de l’Ebre, es comporta com un estuari per l’aportació
d’aigua dolça que rep dels canals de desguàs provinent dels arrossars que cobreixen una gran
part de la plana deltaica durant els mesos d’estiu. Així, la badia té una dinàmica molt
diferenciada entre els mesos de conreu de l’arròs i de mesures ecològiques per afavorir la
fauna aquàtica, en els quals els canals es troben oberts (abril-gener) i de gener a abril, en el
que els canals quasi no aporten aigua dolça. Això provoca forts gradients de salinitat que
afecten de manera significativa a la hidrodinàmica de la badia.
A més, es tracta d’un espai de mitilicultura (especialització de l’aqüicultura en la cria del
musclo) amb un valor econòmic afegit. La qualitat de l’aigua afecta de forma significativa a la
producció. Aquesta està influenciada tant per la càrrega de nutrients que aporta l’aigua dolça
com per la hidrodinàmica de la badia. Unes condicions de temperatures extremes o un
escenari d’hipòxia poden afectar a la producció. Per entendre els processos d’oxigenació de la
badia cal estudiar globalment la seva hidrodinàmica.
Així, en el present treball es fa un estudi de la hidrodinàmica estuariana a partir de dades
experimentals de temperatura, salinitat i oxigen dissolt del projecte MESTRAL, no només amb
el fi d’entendre millor els processos que es duen a terme dins de la badia durant els mesos de
canals oberts i tancats, sinó també, d’analitzar com afecten aquests en el cultiu de musclos. Es
disposen de dades de cinc campanyes, realitzades al Juny del 2012, al Juliol del 2013, al
Setembre del 2013, al Maig del 2014 i al Febrer del 2014. Per a l’anàlisi de les dades s’empra
una base de dades oceanogràfica (Ocean Data View) i per a la presentació dels resultats,
s’utilitzen dues campanyes, la del Juny 2012 per al cas de canal obert i la de Febrer 2014 per al
cas de canal tancat.
Els resultats mostren com durant els mesos de canals tancats les distribucions són bastant
homogènies, en canvi, en la època de canals oberts es produeix una estratificació en la
columna d’aigua (tant en temperatura com en salinitat i densitat) i l’aigua superficial presenta
una salinitat inferior degut a l’aportació d’aigua dolça. El model de caixes mostra uns fluxos
advectius importants durant els mesos d’estiu, i inferiors durant l’hivern. En canvi, el flux
difusiu pren molta més importància durant els mesos de canals tancats. La distribució d’oxigen
dissolt indica que es donen valors molt pròxims a la hipòxia durant els mesos de canals oberts,
en canvi, durant els mesos de canals tancat els valors d’oxigen dissolt son més elevats. Tot i
així, el temps de residència indica que l’aigua tarda més en renovar-se durant els mesos de
canals tancats. Així, els resultats indiquen que el flux difusiu pren més importància que el
temps de renovació en els processos d’oxigenació. Els baixos valors d’oxigen dissolt durant els
mesos de canals obert són deguts a que, tot i que el temps de residència és inferior, les
bactèries tenen una gran activitat durant aquesta època, oxidant tota la matèria orgànica
(provinent dels canals i per l’excés de fitoplàncton durant els mesos d’estiu), pel que el consum
d’oxigen és molt elevat. A causa de la terbolesa de l’aigua provocada per la presència de
matèria orgànica, per l’estratificació en la columna d’aigua i pel poc flux difusiu vertical, les
capes més profundes arriben a valors molt baixos d’oxigen dissolt.

Paraules clau: Badia dels Alfacs, estuari, hidrodinàmica, estratificació, model de caixes, temps
de renovació, oxigen dissolt, musclos.
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ABSTRACT
Alfacs Bay, located in the Ebro Delta, behaves as an estuary because of the fresh water inputs
from the irrigation channels of the rice fields that cover the most of the delta plain during the
summer months. This causes high gradients of salinity that affect significantly the bay
hydrodynamics. So, the bay has a differentiated dynamic during the months of rice crop and
ecological measures addressed to favour aquatic fauna, when the channels are open (AprilJanuary) and from February to April, when channels discharge much less fresh water.
Moreover, it is a place with mussel production with and economic added value. The quality of
water affects significantly the production. It is influenced by the nutrients load from the fresh
water and by the bay hydrodynamics. Extremes conditions of temperature or a hypoxic
scenario can affect productivity. In order to understand the oxygenation processes of the bay it
is necessary to study their hydrodynamics.
In the present work, a study of the hydrodynamics of the bay is done from experimental data
of temperature, salinity and dissolved oxygen from the MESTRAL project, not only with the
objective of understanding better the processes that take place within the bay during the
months of open and closed channels but also analyzing how this processes affect the mussels
growing. Data from five field campaigns are available, done in June 2012, July 2013, September
2013, May 2014 and February 2014. For the data analysis an oceanographic data base is used
(Ocean Data View) and for the presentation of the results, two campaigns are used, June 2012
for the open channels case and February 2014 for the closed channels case.
The results show that during the months of closed channels the distributions are quite
homogeneous, however, in the open channels period a stratification in the water column is
produced (both for temperature and for salinity and density) and the superficial water present
lower salinities because of the fresh water inputs. The box model shows an important
advective flux during the summer months, and a lower during the winter. On the other hand,
the diffusive flux becomes more important during the months of closed channels. The
dissolved oxygen distribution indicates that values very closed to hypoxia are given during the
months of open channels, but during the months of closed channels the dissolved oxygen
values are higher. However, the renewal time indicates that water needs more time to remove
during the months of closed channels. So, the results indicate that the diffusive flux is more
important than the renewal time in the oxygenation processes. The low values of dissolved
oxygen during the open channels months are due to, even that the renewal time is lower, the
bacteria have a high activity during this period, oxidizing organic matter (from the channels
and because of the phytoplankton exceed during the summer months), so the oxygen
consumption is very high. Because of the water turbidity caused by the organic matter
presence, the stratification of the water column and the low vertical diffusive flux, the lower
layers of the bay present very low values of dissolved oxygen.

Key words: Alfacs Bay, estuary, hydrodynamic, stratification, box model, renewal time,
dissolved oxygen, mussels.
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1. INTRODUCCIÓ
La Badia dels Alfacs, juntament amb la Badia del Fangar, és un dels dos centres principals de
cultiu aqüícola del Delta de l’Ebre. La producció aqüícola principal que genera més benefici
econòmic és la del musclo. En les dues badies es localitza la major part de la producció de
musclos de Catalunya distribuïts en 176 muscleres. La producció de musclos l’any 2016 a
Catalunya ha estat de 3.671 tones per valor de més de 4 milions d’euros (www.gencat.cat).
L’any 2011, de la totalitat de producció del musclo, un 89,75% es va comercialitzar a Catalunya
i el 10,25% restant es va comercialitzar a la resta de l’Estat Espanyol. El Delta de l’Ebre està
inclòs en diverses xarxes d’espais naturals protegits (RAMSAR, Natura 2000...). La poca
profunditat de la badia (6 metres de profunditat màxima), les temperatures de la zona i els
abundants nutrients fan de la zona un espai natural per a la cria de musclos. Tot i així, presenta
sovint problemes de qualitat de l’aigua que afecta a la producció dels musclos.
A la següent taula es resumeix l’evolució de la producció de musclos entre l’any 1992 i l’any
2016.
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Imatge 1. Evolució producció de musclos al Delta de l'Ebre (1992-2016)

Com s’aprecia a la gràfica, hi ha hagut anys en que la producció ha disminuït de forma
significativa respecte la de l’any anterior (1993, 1998, 2003, 2012, 2015...). Aquestes
fluctuacions son conseqüència, principalment, de les elevades temperatures que assoleix
l’aigua a les badies del Delta de l’Ebre, que provoquen una elevada mortalitat dels musclos.
També és degut als blooms de fitoplàncton que es donen de manera periòdica que també
contribueixen a disminuir la producció de musclos (www.gencat.cat).
La plana deltaica està coberta en quasi tota la seva totalitat per arrossars, i els canals de
desguàs d’aquests aboquen l’aigua dolça a les dues badies. Aquesta és una aigua dolça rica en
nutrients que ajuda a la producció dels musclos. Entre l’Abril i el Gener es parla de mesos de
“canals oberts”, ja que és quan el cabal d’aigua dolça és major pel cultiu de l’arròs i per temes
agroambientals, i entre el Gener i el Maig es parla de “canals tancats”, ja que l’aportació
d’aigua dolça provinent dels canals de desguàs és inferior.
Aquesta aportació d’aigua dolça afecta a la hidrodinàmica de la badia. Aquesta provoca uns
gradients de temperatura i salinitat que creen estratificació en la columna d’aigua, i es generen
uns fluxos horitzontals i verticals que fan que la badia es comporti com un estuari amb
circulació estuariana positiva (de Pedro 2007). L’aigua freda i salada de mar obert penetra per
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les capes més profundes i l’aigua menys salada superficial (degut a l’aportació d’aigua dolça)
circula superficialment cap a la bocana de la badia.
Les altes temperatures que es donen a la badia durant els mesos d’estiu, corresponents amb
els de canals oberts, i les baixes condicions d’oxigen dissolt que es poden arribar a donar dins
la badia afecten negativament a la producció de musclos. Ja a l’any 2008 l’IRTA (“Institut de
Recerca i Tecnologies Agroalimentàries”) i l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) van
recomanar que es traslladés el cultiu de musclos fora de les badies per evitar la mortalitat que
causen els augments de temperatures durant els estius.
Al llarg dels anys s’han fet estudis sobre la hidrodinàmica característica de la badia, estudiant
l’afectació de l’aportació d’aigua dolça durant els mesos de canals oberts als fluxos i a la
salinitat. Tot i així, en aquest treball es pretén profunditzar, a partir de la influència de la
salinitat en la circulació de la badia, en aquesta diferenciació de les condicions de la badia
entre els mesos de canals oberts i els de canals tancats, les diferències hidrodinàmiques a la
badia entre els dos casos i analitzar de quina manera la hidrodinàmica en cada un dels dos
casos afecta a la temperatura i a la cria de musclos.
S’han emprat dades experimentals de perfils de temperatura, salinitat i oxigen dissolt dins la
badia que es van mesurar durant el projecte MESTRAL (“Modelling and Advanced
observational tEchnologies to link tranSport processes, opTically-active constituents, and
wateR light-field vAriability in a coastaL ecosystem”, CTM2011-30489-C02-01). Es van mesurar
perfils de diferents transsectes transversals i longitudinals a la badia durant cinc campanyes
(Febrer 2014, Setembre 2013, Juny 2012, Juliol 2013 i Maig 2014), amb un casos de canals
tancats i quatre casos de canals oberts. A partir d’aquestes mesures es fa un anàlisis espacial
de les distribucions de temperatura, salinitat i densitat per els dos casos. S’obtenen els fluxos
d’entrada i sortida de la badia a partir del model de caixes i es fa el càlcul del temps de
residència. Amb aquest i les distribucions d’oxigen dissolt es fa un anàlisi de quins son els
factors que determinen la producció de musclos durant la època de canals oberts i canals
tancats.
L’estructura del present treball serà, un primer bloc en el que es revisarà l’estat de l’art, seguit
de la presentació dels objectius. El següent apartat seran els materials i mètodes, com
l’explicació del projecte MESTRAL o el programa ODV (“Ocean Data View”). A continuació es
presenten els resultats, dividits en dos casos, el de canals oberts (Juny 2012) i el de canals
tancats (Febrer 2014). L’apartat següent consisteix en la discussió dels resultats, i finalitza amb
les conclusions i la revisió bibliogràfica.
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2. ESTAT DE L’ART
Un estuari es pot definir com un cos semi-tancat i coster d’aigua amb lliure comunicació amb
l’oceà i en el qual l’aigua de mar es dilueix amb l’aigua dolça provinent del continent (Cameron
i Pritchard 1963).
L’estuari pròpiament dit del Delta de l’Ebre és el que segueix el curs fluvial principal del riu. Ara
bé, encara que la Badia dels Alfacs no es tracti d’una desembocadura, al tenir aportació d’aigua
dolça dels canals dels arrossars per superfície i aportacions d’aigua salada directament de mar
obert pel fons, presenta un comportament estuarià (de Pedro 2007).
Existeixen tres causes fonamentals que generen els moviments de masses d’aigua en un
estuari: la marea, el vent i les ones que generen, i les diferències de densitat (Hearn 1995 i
Friedrichs 2002a). Els corrents mareals són produïts per l’oscil·lació de l’alçada de la columna
d’aigua a causa de la marea astronòmica (atracció dels astres) i de la marea meteorològica
(pressió atmosfèrica i vents). Els corrents del vent són generats per aquest en bufar de
manera constant durant un cert temps sobre una superfície d’aigua. El vent actua com una
força externa, que genera unes tensions superficials que arrosseguen les molècules superficials
de l’aigua, creant les corrents. I finalment, els corrents generats per les diferències de densitat
són creats per diferències de pressió a causa de gradients de densitat entre l’aigua dolça que
entra i l’aigua salada existent (Officer 1983). Com l’aigua menys densa flueix per sobre l’aigua
més densa cap a mar obert, la turbulència a l’aigua de la interfase causa que les dues capes es
barregin parcialment i per tant que es redueixi la diferència de densitat entre ambdues
(Rattray i Hansen 1962, Hansen i Rattray 1965).
L’aportació d’aigua dolça és el principal procés que afecta a la circulació estuariana a llarg
termini (Valle-Levinson 2010). Ocasionalment, la temperatura por esdevenir un factor
dominant quan la calor superficial proporciona una diferencia de densitat suficient per
mantenir una circulació gravitacional (i.e. Cheng et al. 2010).
Els estuaris poden ser classificats de moltes maneres segons els criteris utilitzats. La
classificació més coneguda i emprada és la de l’estructura vertical de salinitat (Pritchard, 1952;
Cameron i Pritchard, 1963). En aquesta, el grau de mescla entre dos capes d’aigua (dolça i
salada) dins de l’estuari defineix l’estructura salina i pren un paper important en l’intercanvi
d’aigua i la seva circulació. Segons aquesta classificació els estuaris es poden classificar com:
a) Falca salina: Es produeix en marees petites i caudals importants. L’aigua dolça circula
per sobre l’aigua del mar i quasi no es barreja, ja que el coeficient de turbulència
vertical és mínim. Per tant, existeix una picnoclina aguda, ja que es produeixen forts
gradients de densitat.
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Imatge 2. Estuari Falca Salina

b) Estuari parcialment mesclat: Es produeix en zones de marees importants. Es produeix
una barreja de l’aigua i apareixen gradients de salinitat.

Imatge 3. Estuari Parcialment Mesclat

c) Estuari totalment mesclat: Tenen lloc en zones de marees importants i estuaris molt
amples, on es manifesta l’efecte Coriolis. Les diferències verticals de salinitat són molt
petites ja que es produeix una barreja important entre ambdues capes.

Imatge 4. Estuari Ben Mesclat

La circulació d’un estuari, és a dir, com es mou l’aigua dins d’aquest, pot ser positiva o negativa
(Pritchard 1952). La Badia dels Alfacs presenta una circulació d’estuari positiu, ja que l’aigua
marina penetra per sota de l’aigua dolça i aquesta, al ser menys densa, circula per sobre de
l’aigua del mar sortint per la capa superficial de nou cap al mar. Això permet la renovació de
l’aigua dins de l’estuari.
L’any 1984 es va iniciar un programa, “Estudio integrado del delta del Ebro. Factores
determinantes de la producción biològica” (CICYT-PAC 84-0016-C02), en el que es pretenia
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l’estudi del Delta de l’Ebre com un sistema integrat d’ecosistemes terrestres, d’aigua dolça,
salabrosa i marina, per tal de començar a establir relacions quantitatives de fluxos de matèria
entre ells i estimar les produccions de cada sector.
Des de llavors, s’han publicat diverses tesis sobre aspectes relacionats amb el Delta de l’Ebre.
Estudis sobre diferents aspectes físics i químics dels estuaris del Delta de l’Ebre (Ibáñez 1993,
Carrillo 2002 i Movellán 2004), sobre la limnologia de la part baixa de l’Ebre i sobre els canals
de rec (Muñoz 1990), sobre diferents aspectes relacionats amb els arrossars (Forés 1989,
Astorga 1998, Novella 1998 i Peña 2003), sobre macròfits submergits de llacunes costaneres
(Menéndez 1990), sobre els seus sediments (García 2001), sobre ocells i pesqueres (Arcos
2001), sobre el fitoplàncton a la Badia dels Alfacs (Delgado 1986), sobre la dinàmica ecològica
integrada de la badia (Camp 1994) i sobre la mortalitat dels musclos dins la badia i les seves
causes (Lletí et al., 1995; Anestis et al., 2007; Ramón et al., 2007; Carrasco et al., 2008;
Fernández-Tejedor et al., 2010).
Al tractar-se la Badia dels Alfacs d’una zona estuariana amb propietats especials degut a
l’aportació d’aigua dolça que rep durant els mesos de conreu de l’arròs, que provoca que dins
de tota la badia, una oscil·lació tèrmica i salinitats inferiors a les del mar, ha sigut objecte de
diversos estudis sobre la seva hidrodinàmica (Camp i Delgado 1987, Camp 1994, Canicio i
Ibáñez 1996, Llebot et al. 2013, Cerralbo et al. 2014, 2015).
En la tesis doctoral “Situacions d’anòxia en zones estuàriques sense forçament mareal: una
aproximació als balanços producció/consum d’oxigen” (de Pedro 2007), s’estudia la
hidrodinàmica de la badia com a possible motiu de les situacions d’anòxia que es donen a la
badia. En aquesta s’empra el model de caixes en estat estacionari per estimar l’ordre de
magnitud dels fluxos d’aigua causats per canvis de salinitat. S’emprarà una revisió d’aquest
mètode per a la caracterització dels fluxos en aquest treball.
Entre 2012 i 2014 es va dur a terme el projecte MESTRAL. Va ser un projecte en col·laboració
de diferents organitzacions, les més representatives van ser el “Consejo Superior de
Investigaciones Científicas” (CSIC) i el Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC). En aquest es van dur a terme una sèrie de campanyes de camp
en les quals es mesuraven perfils de salinitat, temperatura, densitat, oxigen, terbolesa...en
diferents punts dins de la Badia dels Alfacs. A partir d’aquest projecte es va derivar una tesis
doctoral sobre l’anàlisi de processos físics d’alta freqüència, l’anàlisi de les marees i els vents i
el comportament hidrodinàmic de baixa freqüència (“Hydrodynamic response of a shallow and
microtidal estuary: Alfacs Bay. From high to low frequency processes”, Cerralbo 2015). Un dels
objectius del present treball és utilitzar les mesures del projecte MESTRAL per l’anàlisi de les
diferents característiques mesurades durant les diferents campanyes (temperatura, salinitat,
oxigen dissolt...).
Aquest treball pretén aprofundir en l’estudi de la hidrodinàmica de la Badia dels Alfacs en base
a aquesta diferenciació entre les dues èpoques de canals oberts i canals tancats i a partir de les
dades de salinitat. Tots els estudis previs que s’han fet no han arribat a aprofundir en la
comparació de la hidrodinàmica entre les dues èpoques que, tal i com es veurà, presenten
unes característiques molt diferenciades, i que per tant, tenen implicacions diferents en temes
d’aqüicultura. Així, el tractament de la producció de musclos ha de tenir en compte aquesta
diferenciació.
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3. OBJECTIUS
Amb la finalitat de conèixer millor els processos que controlen la hidrodinàmica i d’ajudar en la
gestió de les explotacions d’aqüicultura de la Badia dels Alfacs, els objectiu d’aquest treball es
resumeixen en els següents punts:


Estudiar les distribucions de temperatura, salinitat i densitat dins la badia per al cas de
canal obert i per al cas de canal tancat.



Càlcul dels fluxos d’entrada i sortida a la bocana i els fluxos advectius (horitzontals) i
difusius (verticals) que es produeixen en les dues situacions anteriors.



Càlcul dels temps de residència de l’aigua dins de la badia.



Estudi dels possibles problemes d’hipòxia que es donen dins la badia.



Anàlisi dels resultats des del punt de vista de l’explotació d’aqüicultura de la badia.
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4. MATERIALS I MÈTODES
4.1. Zona d’estudi
L’àrea d’estudi d’aquest treball és la Badia dels Alfacs. Està situada al Delta de l’Ebre, al mar
Mediterrani, el qual té una extensió de 320 km2 i forma dos badies, la Badia del Fangar al nord
i la Badia dels Alfacs al sud. Aquesta última està compresa entre la desembocadura del riu Ebre
i Sant Carles de la Ràpita i constitueix el port natural més gran d’Europa. Està abrigada per la
Punta de la Banya, una petita península formada a l’extrem meridional del Delta de l’Ebre, unit
a aquest per la barra del Trabucador (una barrera de sorra de 4 km, i entre 100 i 200 metres
d’amplada).

Imatge 5. Badia dels Alfacs. Mapa del ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

Aquesta regió és important tant des del punt de vista ecològic com econòmic. La major part de
l’economia de la zona depèn tant dels seus recursos naturals com del turisme. Hi ha una gran
extensió d’arrossars, muscleres ancorades a l’interior de la badia, salines, pesca... (Slootweg et
al. 2009).
Les característiques superficials de l’aigua de la badia són molt variables, ja que el Delta es
tracta d’un sistema artificial condicionat per el cultiu d’arròs (Canicio i Ibañez, 1996). Les
badies reben l’aigua dolça provinent dels canals de drenatge del cultiu de l’arròs. Per aquesta
interacció que es duu a terme entre aigua dolça dels arrossars i l’aigua marina del mar, la Badia
dels Alfacs es considera un estuari. Actualment, la bocana de la badia és la única possibilitat
d’intercanvi amb mar obert excepte en el cas de forts vents de llevant, que es podria donar el
cas del trencament de la Barra del Trabucador de la península dels Alfacs (Camp i Delgado
1987).
Les seves dimensions són de 16 km d’Oest a Est i 4 km d’amplada, amb una profunditat mitja
de 4 m i màximes de 6.5 m al centre de la badia, i amb un ressalt de 5.5 m a la boca. La bocana
té 2.5 km d’amplada amb un canal central de 6.5 m amb profunditats de 1-2 m als voltants.

18

Imatge 6. Batimetria Badia dels Alfacs

El període de cultiu dels arrossars (abril-setembre) i de mesures agroambientals (setembregener) de la plana deltaica marquen la dinàmica de la circulació d’aigua de la badia. Aquest
període té lloc entre abril i gener de cada any. El 70% de l’aigua dolça que rep la Badia dels
Alfacs arriba a través de tres canals: el canal de la Sèquia de l’Ala, el canal de l’Encanyissada
(procedent d’aquesta llacuna costanera) i el canal General (estudi de HydrotechnicCorporation 1966). En general, l’aigua es desguassa per gravetat, excepte quan és necessari la
utilització d’estacions de bombeig. Durant el període de cultiu de l’arròs aquests canals
aboquen l’aigua a la badia, i durant els mesos en que els canals estan tancats, l’única aigua
dolça que entra a la badia es la precipitació neta directa, possibles entrades freàtiques directes
d’aigua dolça o l’aigua bombada fora dels canals per mantenir-los secs. Així, es considera que
els canals són oberts d’Abril a Gener. Molta de l’aigua amb la que es reguen els arrossars es
desguassa cap a la llacuna de l’Encanyissada, raó per la qual el canal de l’Encanyissada és una
altra font d’aigua dolça per a la badia(de Pedro 2007).
Així doncs, podem assignar fluxos d’aigua dolça cap a la badia per dues situacions: canals
oberts i canals tancats. Es considera que s’aboquen 1.16 m3s-1 per cadascun dels tres terços de
la ribera nord de la badia, en l’època de canals tancats (Camp, 1994). En època de canals
oberts, per la zona dels Canals de la Sèquia de l’Ala i el del Desguàs General s’aboquen 4 m3s-1 i
per la zona de l’Encanyissada s’hi aboquen 2 m3s-1 (Canicio i Ibáñez, 1996).
Situació

C. General

C. Encanyissada

C. Ala

Canals oberts (abril-gener)

4

2

4

Canals tancats (gener-abril)

1.16

1.16

1.16

Taula 1. Fluxos d'aigua dolça per zones en canal obert i canal tancat, en m3/s.
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En la següent imatge s’observen els punts on estan situats els tres canals.

Imatge 7. Situació canals principals d'aportació d'aigua dolça

4.2.

Projecte MESTRAL

Entre 2012 i 2014 es van dur a terme una sèrie de campanyes de camp a la Badia dels Alfacs
finançades pel projecte MESTRAL (“Modelling and advanced observational tEchnologies to link
tranSport processes, opTically-active constituents, and wateR light-field vAriability in a coastaL
ecosystem”, CTM2011-30489-C02-01). Va ser un projecte en col·laboració de diferents
organitzacions, les més representatives van ser el “Consejo Superior de Investigaciones
Científicas” (CSIC) i el Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC).
Un dels objectius principals del projecte fou la caracterització dels patrons de circulació a la
Badia dels Alfacs, ja que es tracta d’un sistema ecològic de gran rellevància no només des del
punt de vista científic sinó també per l’activitat econòmica que s’hi desenvolupa (turisme,
pesca i activitats comercials).
En aquest treball s’utilitzaran i s’analitzaran les dades enregistrades durant les campanyes CTD
realitzades durant el projecte MESTRAL.
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4.3.

Campanyes CTD

Una sonda de conductivitat, temperatura i profunditat (CTD) és un equip que permet la
realització i monitorització de mesures de perfils de la conductivitat, temperatura, pressió,
oxigen dissolt i terbolesa, al llarg d’una columna d’aigua tant dolça com salada.
A partir d’una bomba es proveeix de flux constant a l’aparell a través dels sensors de
temperatura i conductivitat. L’aparell disposa també d’un sensor intern de pressió. Tots els
registres queden guardats a la memòria per al seu tractament i ús posteriors. De la
conductivitat es deriva la salinitat.
L’equació d’estat de la UNESCO (1980) estableix que la densitat del mar a una atmosfera patró
(p=0) es pot determinar a partir de la temperatura i la salinitat com:

𝜌(𝑆, 𝑇, 0) = 𝜌𝑤 + (𝑏0 + 𝑏1 · 𝑇 + 𝑏2 · 𝑇 2 + 𝑏3 · 𝑇 3 + 𝑏4 · 𝑇 4 ) · 𝑆
+ (𝑐0 + 𝑐1 · 𝑇 + 𝑐2 · 𝑇 2 ) · 𝑆 3/2 + 𝑑0 · 𝑆 2

(1)

On,
𝑆: 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡

𝑇: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑏0 = 8,22493 · 10−1

𝑐0 = −5,72466 · 10−3

𝑏1 = −4,0899 · 10−3

𝑐1 = 1,0227 · 10−4

𝑏2 = 7,6438 · 10−5

𝑐2 = −1,6546 · 10−6

𝑏3 = −8,2467 · 10−7

𝑑0 = 4314 · 10−4

𝑏4 = 5,3875 · 10−9

La densitat de l’aigua de referència ve donada per UIOPA (1976).

𝜌𝑤 = 𝑎𝑜 + 𝑎1 · 𝑇 + 𝑎2 · 𝑇 2 + 𝑎3 · 𝑇 3 · 𝑎4 · 𝑇 4 + 𝑎5 · 𝑇 5
(2)

On,
𝑎0 = 999,842594

𝑎3 = 1,001685 · 10−4

𝑎1 = 6,793952 · 10−2

𝑎4 = −1,120083 · 10−6

𝑎2 = −9,095290 · 10−3

𝑎5 = 6,536332 · 10−9
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La representació en corbes de nivell de la densitat en funció de diversos valors de temperatura
i salinitat es mostra a continuació:

Imatge 8. Representació de la densitat en funció de temperatura i salinitat mitjançant l'equació de l'estat de la
UNESCO(1980).

Les fletxes representen la direcció de màxima pendent de la funció, és a dir, el gradient de la
densitat. Comparant la seva direcció segons l’eix de salinitats i l’eix de temperatures, s’aprecia
que la component de la salinitat és major que la component de la temperatura a qualsevol
densitat, i per tant, la densitat és més sensible als canvis de salinitat que de temperatura.
Els aparells emprats en aquest projecte van ser dos Sea-Bird Electronics (SBE 19plus). La
freqüència de recollida i registre de dades és de 4Hz.
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Imatge 9. Sonda CTD emprada durant les campanyes

Entre el Juny de 2012 i el Setembre de 2014 es van dur a terme les campanyes CTD a la Badia
dels Alfacs. Concretament van ser 5 campanyes amb una durada de 1-2 dies cadascuna. En
aquestes, es van fer mesuraments amb els CTD dels diferents punts en profunditat,
enregistrant les variables de temperatura, conductivitat i oxigen dissolt( i derivades
d’aquestes, la densitat i la salinitat).
Les campanyes es van realitzar al Juny del 2012 (dies 26 i 27), al Juliol del 2013 (dies 30 i 31), el
17 de Setembre del 2013, Febrer 2014 (dies 25 i 26) i el 7 de Maig 2014. Totes les dades
enregistrades el dia 30 de Setembre van resultar errònies. A cada campanya, es van definir una
sèrie de transsectes transversals i longitudinals, i les mesures es van dur a termes al llarg
d’aquests transsectes. En la Imatge 10. s’aprecien la situació dels diferents transsectes emprats
durant les campanyes.

Imatge 10. Situació dels diferents transsectes emprats en les campanyes CTD
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A la següent taula es resumeixen la lletra emprada per anomenar cada un dels transsectes amb
el color amb el qual esta representat en la Imatge 10.
Representació en el plànol

Transsecte

Magenta punt

A

Negre punt

B

Verd punt

C

Blau punt

D

Blanc creu

E

Vermell punt

F

Cyan

α, β

Blanc punt

Ext

Groc punt

Boies, Punt Bocana, Punt Badia i Banyes

Taula 2. Transsectes

El nombre total de perfils CTD mesurats i que no han resultat erronis i que per tant, són els que
es tenen en compte en aquest treball, han estat 226.
Al principi de cada campanya, per tal d’assegurar la similitud de les observacions entre els dos
aparells usats, es van fer uns mesuraments amb els dos CTD al port de Sant Carles de la Ràpita,
i els resultats van resultar en concordança entre els dos aparells. Les dades enregistrades a la
memòria dels aparells es van processar amb un software proporcionat per Sea-Bird Electronics
(http://www.seabird.com/), el qual filtra i fa la mitjana de les observacions cada 25 cm.
Durant les diferents campanyes, no es van prendre mesures de la totalitat dels punts, ja que
algunes mesures van resultar errònies, és a dir, no tots els transsectes tenen mesures totes les
campanyes.
Les unitats amb les que treballarem seran:
-

Temperatura: graus Celsius, ºC.
Salinitat: PSU, expressa els grams de sal per litre de solució.
Densitat: 𝜎𝑡 (kg/m3), 𝜎𝑡 = 𝜌 − 1000.
Oxigen: mg/l.

A més, durant el projecte MESTRAL es van prendre mesures directes de corrent durant dos
períodes, una entre Juliol i mitjans de Setembre del 2013 i l’altre entre Febrer i Maig de 2014.
Les mesures es van prendre a partir de dos ADCP (“Acoustic Doppler Current Profilers”) en dos
punts de la badia, punts “Bocana” i “Badia”, configurats per prendre mesures per tota la
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columna d’aigua cada 10 minuts. En aquest treball s’utilitzaran les velocitats mesurades del
punt situat a la bocana.

Imatge 11. Situació ADCP punt bocana

Les mesures dels ADCP mostren les components de la velocitat en direcció nord i est. Per al
millor estudi de les dades, es va fer la rotació de les velocitats de manera que es disposés de
les components perpendiculars i paral·leles a la bocana de la badia. La component
predominant és la perpendicular a la badia, és a dir, longitudinalment a la badia, la d’entrada i
sortida de flux a la badia.

4.4.

Ocean Data View (ODV)

El software “Ocean Data View” (ODV) (Schlitzer 2010) és un software molt versàtil per obtenir,
analitzar i visualitzar dades oceàniques, perfils geo-referenciats o dades en seqüències
temporals, en plataforma Linux, Mac OS o Windows. Els arxius de dades del ODV son
independents de les plataformes i poden ser intercanviades entre els diferents sistemes.
Permet treballar i analitzar conjunts extensos de dades, així com extreure de manera senzilla
diverses tipologies de gràfics, incloent gràfiques de propietat-propietat d’una o més estacions,
gràfiques de dispersió de les estacions que es desitgi, gràfiques de seccions o distribucions
superficials de la propietat que es desitgi. És capaç de representar dades escalars i vectorials
mitjançant punts de colors, valors numèrics o fletxes. A més, permet visualitzar les dades
segons un algoritme que proporciona estimacions en punts sense valor entre les dades
mesurades, de manera que es genera un ombrejat en color en tota una secció o superfície i en
el seu contorn.
ODV és capaç d’importar dades en un ampli ventall de formats. En aquest treball, s’importaran
els arxius provinents dels CTD, dades Sea-Bird, en format .cnv. Cada un dels fitxers .cnv és el
mesurament del perfil en profunditat d’un punt georeferenciat. Cada punt s’anomena estació.
El format d’un arxiu .cnv ha de contenir una sèrie d’informació necessària per tal de que el
programa sigui capaç de llegir la informació de manera correcta (latitud i longitud de l’estació,
nom i rang de les variables...), i en un format molt concret. Tal i com s’explica més endavant,
s’ha hagut de fer un procés previ de adequació dels arxius al format desitjat.
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El programa té un gran potencial considerant que pot servir com una base de dades de tota la
informació de la que es disposa. A cada estació li correspon una ID, és a dir, cada arxiu té una
ID associada. Addicionalment, el programa permet caracteritzar cada ID amb un creuer, de
manera que es poden agrupar diverses ID amb un creuer. En aquest cas, per a que l’anàlisi
sigui més senzill, s’han agrupat les ID per campanyes, de manera que cada campanya
correspon a un creuer. Així, l’ODV permet l’anàlisi per creuers. A més, es pot restringir l’anàlisi
de les dades per dies, hores... o simplement mitjançant zones geogràfiques, de manera que
resulta molt interessant una base de dades a l’ODV amb totes les dades de les que es disposa,
ja que el seu anàlisi resulta relativament senzill.

4.5.

Depuració de dades

Inicialment, es parteix de tots els arxius que contenen la informació enregistrada dels CTD. Es
tracta d’uns arxius de text amb format .cnv. Cada vegada que es prenen mesures d’un punt,
s’obté un arxiu de dades. Així doncs, el total de perfils mesurats amb el CTD durant totes les
campanyes que han resultat ser vàlids van ser de 226. Aquests arxius ja tenen un tractament
previ en el qual es van extreure les variables enregistrades pels CTD (temperatura,
conductivitat i oxigen) i les variables que es deriven d’aquestes que interessaven (salinitat,
densitat...), en un format homogeni. De totes maneres, al dur-se a terme en moments
diferents, no totes les campanyes tenen les mateixes variables derivades ni exactament el
mateix format d’arxius .cnv.
Ara bé, per tal de que el programa emprat per dur a terme el treball i analitzar aquestes dades
(OceanDataView) sigui capaç de llegir-los correctament ha sigut necessària una segona fase de
pretractament de dades. En aquesta s’han realitzat les següents accions:
-

-

-

-

Incloure en cada un dels arxius la latitud i longitud dels punts on s’han pres les
mesures en el format adequat. Aquestes s’han extret d’anotacions en llibretes de
camp que es van dur a terme en el moment de les campanyes.
Homogeneïtzar les coordenades dels punts. En les diverses campanyes es van prendre
mesures en punts comuns, ara bé, les coordenades dels punts que s’anoten en cada
presa de dades, al ser manual, no és exactament la mateixa. Així doncs, es fa la mitja
de totes les coordenades de cada punt, obtenint així, la latitud i longitud de cada punt
que es tindrà en compte.
Unificar el format dels arxius .cnv de les diverses campanyes. Com ja s’ha esmentat
prèviament, no tots els arxius .cnv presenten la mateixa estructura, i per a poder fer
un estudi comparatiu amb el ODV i poder introduir-hi una base de dades amb tots els
arxius de totes les campanyes, els arxius han de presentar la mateixa estructura (les
variables que ens interessen han de estar ordenades de la mateixa manera en tots els
arxius .cnv). Així doncs, amb l’ajuda del programa Matlab s’han reordenat totes les
variables i totes les dades per tal d’unificar el format i l’estructura dels .cnv.
També s’ha hagut de canviar, amb l’ajuda també del Matlab, les mesures d’oxigen
dissolt en aigua d’algunes campanyes per tal d’unificar les unitats amb la resta de
campanyes (algunes estaven mesurades amb ml/l i altres amb mg/l). El canvi utilitzat
ha estat el següent:
1𝑚𝑔
𝑚𝑙
= 22.391𝑚𝑙/31.998 = 0.7
𝑙
𝑙
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On el volum molar és 22.391 l i el pes molar de l’oxigen és 31.998 g
(www.ocean.ices.dk).
-

Finalment, s’han hagut d’eliminar algunes dades al no ser correctes, ja que diferien
molt dels valors habituals.
En el cas de la campanya de Juny 2012 s’han eliminat els valors entre la superfície i 0.5
metres de profunditat, ja que els resultats de la salinitat i densitat eren qüestionables,
i sovint, les sondes donen resultats erronis a prop de superfície.

4.6.

Model de caixes

Un dels objectius del present treball és l’estudi dels fluxos residuals/nets d’aigua que es
produeixen dins de l’estuari. La causa principal d’aquests fluxos nets són les diferències de
densitats, causades pels gradients de salinitat, tal i com ja s’ha esmentat en capítols anteriors.
Per tal de quantificar els fluxos causats per aquestes diferències de salinitat que es produeixen
dins de l’estuari a causa de l’aportació d’aigua dolça per superfície provinent dels arrossars
s’utilitza el model de caixes en estat estacionari, que és l’aproximació més estesa en treballs
similars (Munekage i Kimura 1985, Suzuki i Matsukawa 1987, Matsukawa i Sasaki 1990,
Babenerd 1991, Fransz et al. 1991, Kimmerer et al. 1993, Kester et al. 1996, Norro i
Frankignoulle 1996, Flindt i Kamp-Nielsen 1997, Katsuyuki i Satoru 1997, Justic et al. 1997,
Hagy et al. 2000).
L’aplicació del model de caixes és vàlida quan el sistema es troba en estat estacionari. Això
succeeix si el volum d’aigua i la massa de sal dins de l’estuari, en un període de temps
considerat, es mantenen constants. Això és una situació teòrica, per tant, els valors obtinguts
serveixen per acotar l’ordre de magnitud dels fluxos.
El model de caixes consisteix en dividir l’estuari en volums d’aigua per tal d’establir els fluxos
existents entre aquests i poder conèixer així els fluxos interns de l’espai estudiat i els fluxos
existents amb l’exterior. En aquest cas, es tracta de dividir la badia en caixes, i cada caixa es
divideix en dos compartiments, el compartiment superior i l’inferior. D’aquesta manera, es pot
establir la continuïtat dels fluxos entrants i sortints de la badia.
Entre els compartiments definits s’estableixen una sèrie de fluxos, dividits en fluxos advectius i
fluxos d’intercanvi o difusius (Officer 1980). Els fluxos advectius son els que comporten
transport net d’aigua entre els compartiments, ja sigui horitzontal o vertical, i els fluxos
d’intercanvi són termes de difusió turbulenta entre les masses d’aigua en contacte, produintse un moviment dels soluts per les diferències de concentració entre aquestes, però sense
comportar un moviment net d’aigua. Es consideren en aquest model els fluxos d’intercanvi
(termes de difusió turbulenta) en direcció vertical, ja que aquesta és la seva direcció
predominant.
Els fluxos advectius estan representats en el model amb la lletra ‘Q’ amb els subíndexos
corresponents al compartiment d’origen i de destí del flux. Els fluxos d’intercanvi es
representen amb la lletra ‘E’, i amb els subíndexs de la mateixa manera que en el cas dels
fluxos advectius.
Per tal de dividir l’estuari en els dos compartiments, s’ha de definir la profunditat de separació.
La Badia dels Alfacs presenta una circulació d’estuari positiu, és a dir, que l’aigua marina
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penetra per sota de l’aigua dolça i aquesta, al ser menys densa, circula per sobre de l’aigua del
mar sortint per la capa superficial de nou cap al mar. Així doncs, la profunditat de separació
hauria de ser aquella que divideix el flux entrant i el flux sortint de la badia. S’utilitzen les
dades de velocitat que es van prendre durant el projecte MESTRAL. Si representem la mitjana
temporal de la velocitat podrem veure a quina profunditat hi ha el canvi de sentit en la
velocitat i podrem establir així la profunditat de separació dels compartiments.

Imatge 12. Velocitats a la bocana mesurades amb un correntòmetre durant l'estiu i l’hivern al projecte MESTRAL

Establirem la profunditat de separació a 2 metres de profunditat.
Les salinitats considerades s’han obtingut mitjançant l’ajuda del ODV. Amb aquest,
s’estableixen les caixes que es volen considerar i s’obté una mitjana de les salinitats amb la
profunditat per a cada campanya, ja que el model de caixes, es realitzarà per cada una de les
campanyes excepte pel setembre de 2013, ja que no es disposa de suficients dades. Un cop
obtingudes les mitges de salinitat en profunditat per a cada caixa i campanya es fa una mitja
entre les salinitats entre la superfície i 2 metres de profunditat (punt situat a 1 metre de
profunditat) corresponent al compartiment superior i entre 2 metres de profunditat i el fons
(punt situat a 4 metres de profunditat), corresponent al compartiment inferior.
Es realitza una primera aproximació considerant dues fondàries i un punt al llarg de l’eix
longitudinal Oest-Est, és a dir, una caixa dividida en dos compartiments, un superior i un
inferior. Pel compartiment superior hi ha l’aportació d’aigua dolça provinent de tots els canals
considerats i s’intercanvia aigua amb el mar obert, considerant així dos compartiments
addicionals exteriors a la badia, segons un funcionament d’estuari positiu. A la següent imatge
es visualitza la superfície que compren la caixa, en aquest cas tot l’interior de la badia
(compartiment vermell) i la caixa auxiliar exterior (compartiment verd).
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Imatge 13. Model d'una caixa

Els fluxos considerats en el model i l’esquema de funcionament es representen en la següent
imatge.

Imatge 14. Model de 1 Caixa aplicat a la Badia dels Alfacs

Les equacions per resoldre els fluxos són 4. Les dues primeres són conseqüència de la
conservació de la sal en cada compartiment.

𝑆2 · (𝑄21 + 𝐸12 ) = 𝑆1 · (𝑄13 + 𝐸12 )

(3)

𝑆0 · 𝑄02 + 𝑆1 · 𝐸12 = 𝑆1 · (𝑄21 + 𝐸12 )

(4)

Les 2 restants són conseqüència de la conservació del volum d’aigua a cada compartiment.
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𝑄 + 𝑄21 = 𝑄13

(5)

𝑄02 = 𝑄21

(6)

Es realitza també una segona aproximació amb tres caixes més la caixa exterior auxiliar, és a
dir, sis compartiments més els dos exteriors auxiliars. Les lletres que denoten els fluxos són les
mateixes que en el cas anterior. Es divideix en aquest cas l’interior de la badia en 3
compartiments i també amb dues profunditats cadascun.

Imatge 15. Model tres caixes

L’esquema de funcionament es mostra a continuació.

Imatge 16. Model de 3 Caixes aplicat a la Badia dels Alfacs

D’aquesta manera, el compartiment superior més interior rep el caudal superficial d’aigua
dolça provinent de la Sèquia de l’Ala i de l’Encanyissada (“Qala+Qenc”) i el compartiment
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superior intermedi rep l’aigua del Desguàs General (“Qgen”). El compartiment més exterior no
rep aportacions d’aigua dolça superficial.
Les equacions per resoldre els fluxos són 12, dues per cada compartiment.
Les sis primeres equacions són conseqüència de la conservació de la sal en cada compartiment.
𝑆2 · 𝐸12 + 𝑆3 · 𝑄31 = 𝑆1 · (𝑄17 + 𝑄12 + 𝐸12 )

(7)

𝑆1 · (𝑄12 + 𝐸12 ) + 𝑆0 · 𝑄02 = 𝑆2 · (𝑄24 + 𝐸12 )

(8)

𝑆4 · (𝑄43 + 𝐸34 ) + 𝑆5 · 𝑄53 = 𝑆3 · (𝑄31 + 𝐸34 )

(9)

𝑆3 · 𝐸34 + 𝑆2 · 𝑄24 = 𝑆4 · (𝑄43 + 𝑄46 + 𝐸34 )

( 10 )

𝑆6 · (𝑄65 + 𝐸56 ) = 𝑆5 · (𝑄53 + 𝐸56 )

( 11 )

𝑆5 · 𝐸56 + 𝑆4 · 𝑄46 = 𝑆6 · (𝑄65 + 𝐸56

( 12 )

Les sis restants són conseqüència de la conservació del volum d’aigua a cada compartiment.
𝑄31 = 𝑄17 + 𝑄12

( 13 )

𝑄02 + 𝑄12 = 𝑄24

( 14 )

𝑄31 = 𝑄43 + 𝑄53 + 𝑄𝑔𝑒𝑛

( 15 )

𝑄24 = 𝑄43 + 𝑄46

( 16 )

𝑄53 = 𝑄65 + 𝑄𝑎𝑙𝑎𝑒𝑛𝑐

( 17 )

𝑄46 = 𝑄65

( 18 )

Es realitza el càlcul per a dos casos d’aportació d’aigua dolça, en canal obert i en canal tancat.
Dins del cas en canal obert, es tindran en compte tres casos, el mes de Maig del 2014, el mes
de Juny del 2012 i el mes de Juliol del 2013, ja que al presentar salinitats diferents, els
gradients de densitat també seran diferents, el que influeix en els fluxos d’aigua produïts. En el
cas de canal tancat, s’utilitzen les salinitats disponibles de la campanya realitzada durant el
mes de Febrer de 2014. Els caudals d’aigua dolça queden reflectits a la Taula 1. Fluxos d'aigua
dolça per zones en canal obert i canal tancat, en m3/s.

4.7.

Temps de residència i velocitats

La determinació del temps de residència de cossos d’aigua en un volum té associada una certa
complexitat degut a la varietat de propostes metodològiques existents. El mètode més
elemental i més emprat consisteix en assumir que la massa d’aigua es manté constant (principi
de conservació de la massa) i es defineix el temps de renovació com la raó entre el volum
d’aigua dins del domini i el cabal d’entrada o sortida a través d’una secció (Ghirelli i Leckner,
2004). En aquest treball s’utilitzarà aquest mètode.
Calculem el temps de residència com:
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𝑇𝑅 =

𝑉
𝑄1

( 19)

On “V” és el volum del domini on es vol calcular el temps de residència de la massa d’aigua.
“Q1” és el flux de cabal que surt del volum “V” considerat. El temps de renovació que s’obté
doncs, és el temps que tarda en renovar-se la massa d’aigua existent dins del volum “V”.
En el cas del model d’una caixa, es realitzarà el càlcul per a cada un dels compartiments
primer. El temps de residència del compartiment inferior serà el temps que triga l’aigua en
passar d’aquest al compartiment superior (“V” volum del compartiment inferior i “Q1” cabal
que surt d’aquest compartiment, és a dir, flux que passa cap al compartiment superior). El
temps de residència del compartiment superior serà el temps que tarda l’aigua en sortir cap a
l’exterior (“V” compartiment superior i “Q1” flux que surt cap a l’exterior de la badia). Així, el
temps de renovació de la badia serà la suma dels dos temps, ja que correspon al temps que
passa entre que una partícula entra a la badia i surt.
En el cas del model de tres caixes, aquesta distinció entre compartiments perd la seva lògica ja
que, segons la dinàmica estuariana de cada època, una partícula que entra a l’estuari pot
viatjar pels compartiment inferiors i pujar en qualsevol caixa cap al compartiment superior,
podent aleshores abandonar la badia o tornar cap a un compartiment inferior abans de sortirne. La suma dels temps de residència perd el sentit. Així, en aquest cas, es fa el càlcul
acumulant caixes. Primer es calcularà el temps de residència de la caixa més interior (“V”
volum total de la caixa i “Q1” cabal que surt de la caixa cap a la caixa del mig). Després es
calcularà el temps de residència de la caixa del mig i la interior, és a dir, el temps que triga
l’aigua en passar cap a la caixa més exterior. I finalment, s’obtindrà el temps de les tres caixes,
és a dir, el temps de residència de tota la badia.
El càlcul dels volums de cada un dels compartiments de les caixes es duu a terme a partir de la
batimetria i amb l’ajuda del Matlab (Veure Annex 3.).
Podem calcular també la velocitat de sortida i entrada del flux a la bocana com:
𝑣=

𝑄1
𝑆

On "𝑄1 " és el flux d’entrada o sortida per la secció “S” on es vol calcular la velocitat.
El càlcul de les seccions queda detallat també a l’Annex 3.
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( 20)

5. RESULTATS
A continuació s’analitzen totes les dades tractades. Primer es fa l’estudi mitjançant els perfils
de totes les dades i dels perfils mitjans de cada una de les variables a analitzar (temperatura,
salinitat, densitat i oxigen dissolt), per tal de poder veure la tendència general dins de la badia.
A continuació, es realitza un anàlisi espacial de les dades a diferents profunditats i de diferents
talls verticals per transsectes, primer per al cas de canal obert (Juny 2012) i després per al cas
de canal tancat (Febrer 2014). Els resultats per a la campanya de Maig 2014 i de Juny 2013 es
recullen a l’Annex 1 i 2 respectivament.

5.1.

Perfils de tots els mesuraments

En les següents imatges es poden observar els perfils de temperatura, densitat, salinitat i
oxigen dissolt de tots els mesuraments i els perfils mitjans resultants de cada una de les
campanyes.

5.1.1. Perfils de temperatura

Imatge 17. Perfils de temperatura de tots els perfils mesurats al llarg de les cinc campanyes i els perfils de
temperatura mitjana per campanyes

Observant els perfils de temperatura de totes les dades, es poden diferenciar tres blocs, que
coincideixen amb els perfils mitjans de les diferents campanyes. Els perfils corresponents a les
temperatures més baixes son els mesurats durant el mes de Febrer del 2014. El bloc del mig
correspon als perfils del mes de Maig del 2014, i els perfils de temperatures més altes
corresponen als de Juny del 2012, als del Juliol del 2013 i als de Setembre del 2013. S’aprecia
també que cada un dels diferents perfils presenta temperatures superiors a la superfície que a
les zones més profundes, excepte al febrer 2014, que les temperatures són lleugerament
inferiors en superfície, ja que les temperatures de l’aire al setembre comencen a baixar i
refreden la capa superficial.
Els perfils de temperatura mitjana permeten quantificar el grau d’estratificació. Les campanyes
que presenten perfils amb més estratificació son les de maig de 2014, juny del 2012 i juliol del
2013, on s’observa un elevat gradient de temperatura amb la profunditat, donant lloc a una
termoclina estacional, pròpia de les zones temperades. En canvi, el perfil de setembre 2013, és
bastant homogeni, ja que les temperatures ja són més baixes i l’aigua superficial es comença a
refredar, i a més, és possible que algun vent de mestral molt intens hagi afavorit la barreja en
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la columna d’aigua. En el cas de Febrer 2014 la distribució és també molt homogènia, sense
termoclina estacional. A la imatge següent s’observa aquest fet amb un punt concret de la
badia (A8) per el cas de canals tancats (Febrer 2014) i per al cas de canals oberts (Juny 2012).

Imatge 18. Perfil de temperatura del punt A8 a la campanya de Febrer 2014 i Juny 2012

5.1.2. Perfils de salinitat i densitat

Imatge 19. Perfils de salinitat de tots els perfils mesurats al llarg de les cinc campanyes i els perfils de salinitat
mitjana per campanyes

Imatge 20. Perfils de densitat de tots els perfils mesurats al llarg de les cinc campanyes i els perfils de densitat
mitjana per campanyes
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Pel que fa als perfils de salinitat, s’observa com l’aigua més superficial presenta unes salinitats
inferiors que l’aigua més profunda. Això és degut a que l’aportació principal d’aigua dolça a la
badia té lloc en superfície. Aquesta prové principalment dels canals d’evacuació d’aigua dels
arrossars, de la depuradora i de l’escorrentia. Els perfils de densitat segueixen la mateixa
tendència que els de salinitat. La densitat és una conseqüència de la temperatura i de la
salinitat. Les masses d’aigua més fredes són més denses i les masses d’aigua més salines són
més denses. Arran dels resultats obtinguts la salinitat pren un paper més rellevant que la
temperatura. Aquest fet, es pot analitzar mitjançant l’equació d’estat de la UNESCO (1980), tal
i com s’explica material i mètodes (Equació 1).
Tant els perfils de salinitat com els de densitat presenten també una certa estratificació, sent
més pronunciada als mesos d’estiu.

Imatge 21. Perfil de salinitat del punt A8 a la campanya de Febrer 2014 i Juny 2012

5.1.3. Perfils d’oxigen dissolt

Imatge 22. Perfils d'oxigen de tots els perfils mesurats al llarg de les cinc campanyes i els perfils d'oxigen mitjans per
campanyes
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Els perfils d’oxigen dissolt mostren una tendència general a incrementar amb la profunditat.
Observant els perfils mitjans, el mes de Febrer del 2014 és el més uniforme en profunditat,
mentre que la resta mostren una estratificació amb una tendència general augmentar la
quantitat d’oxigen dissolt en les capes intermèdies i a disminuir a les capes més profundes. Els
perfils dels mesos de canals oberts presenten menys oxigen dissolt en superfície i a les capes
més profundes que els mesos de canals tancats.

Imatge 23. Perfil d'oxigen dissolt del punt A8 a la campanya de Febrer 2014 i Juny 2012

5.1.

Resultats campanya Juny 2012

5.1.1. Temperatura
La distribució espacial de la temperatura a la campanya de Juliol 2013 mostra unes
temperatures en superfície d’entre els 26 i els 29 ºC. La temperatura és inferior a la zona
pròxima a la bocana. En profunditat, s’observa la mateixa tendència, però amb rangs inferiors
de temperatura, tal i com és d’esperar.
Els perfils de temperatura mostren que es produeix estratificació. Les temperatures són més
elevades en superfície i l’aigua es va refredant en profunditat, fet que produeix la termoclina
estacional. A més, la temperatura és inferior a la zona propera a la costa (part superior
esquerra dels perfils) i es va refredant tal i com ens separem de la costa. A més, també es va
refredant en profunditat. El transsecte C mostra temperatures inferiors que el B, ja que es
tracta de la zona interior de la badia, mentre que el transsecte B es troba a la bocana de la
badia.
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Imatge 24. A) Temperatura a la superfície Juny 2012; B) Temperatura a 3 m de profunditat juny 2012; C) Temperatura a 5 m de profunditat juny 2012

Imatge 25. Perfils de temperatura transsecte C, Juny 2012
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Imatge 26. Perfils de temperatura transsecte B, Juny 2012

5.1.2. Salinitat

Imatge 27. A) Salinitat en superfície Juny 2012; B) Salinitat a 3 m de profunditat Juny 2012; C) Salinitat a 5 m de profunditat Juny 2012
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Imatge 28. Perfils de salinitat transsecte C, Juny 2012

Imatge 29. Perfils de salinitat transsecte B, Juny 2012
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5.1.3. Densitat

Imatge 30. A) Densitat a la superfície Juny 2012; B) Densitat a 3 m de profunditat juny 2012; C) Densitat a 5 m de profunditat juny 2012

Imatge 31. Perfils de densitat transsecte C, Juny 2012
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Imatge 32. Perfils de densitat transsecte B, Juny 2012
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La distribució de salinitats (Imatges 27-29) mostra que es produeix estratificació. La distribució
superficial de la salinitat mostra dues zones amb un alt gradient (zona lilosa i vermellosa
(Imatge 26. A). La salinitat augmenta en profunditat.
La distribució de densitats (Imatges 30-32) a la badia segueix la mateixa tendència que la
salinitat. Els valors dins la badia estan entre 16 i 26 kg/m3.

5.1.4. Model de caixes
Les salinitats mitges obtingudes i emprades en el model per al cas de canal obert es
resumeixen a la següent taula:

Model 1 Caixa (Juny 2012)
Profunditat Caixa Exterior Caixa Interior
1m
36,35
35,70
4m

37,82

36,94

Model 3 Caixes (Juny 2012)
Profunditat Caixa Exterior Caixa_Ext C.General C.Ala+Enc
1m
36,35
36,01
35,87
35,13
4m

37,82

37,32

36,77

36,45

Taula 3. Salinitats utilitzades en el model de caixes en el cas de Juny 2012 (PSU)

A continuació es mostren els resultats dels fluxos per al model d’una i de tres caixes. Apareixen
les salinitats a cada compartiment (PSU).

Imatge 33. Fluxos en canal tancat (x107 m3/dia), Juny 2012 per A) model d’una caixa i B) model de tres caixes

El model de caixes mostra una circulació d’estuari positiva. L’aigua marina entra per la capa
inferior de l’estuari (com ja s’ha vist prèviament fins a una profunditat de 2 metres) i l’aigua
surt de la badia per la capa superficial. El flux d’entrada és inferior al flux de sortida, ja que
també hi ha les aportacions d’aigua dolça. El cabal de sortida pel compartiment superior en el
model d’una caixa és de 1,54·107 m3/dia i en el de tres caixes de 1,81·107 m3/dia. El flux
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advectiu entre compartiments és descendent en la caixa més externa i ascendent en les dues
caixes més internes, donant un còmput global ascendent (resultats que s’aprecien al model
d’una caixa). Aquest pren un valor de 1,46·107 m3/dia en el model d’una caixa i de 1,73·107
m3/dia en el model de tres caixes, coincident amb el flux d’entrada. El flux difusiu en el model
d’una caixa és de 1,04·107 m3/dia .
Així doncs, les diferències entre ambdós models no és rellevant. Això fa pensar que el model
fent una divisió encara major de la badia no modificaria els resultats de manera significativa,
tant mateix, permet conèixer el comportament de manera detallada dins la badia.

5.1.5. Temps de residència

Imatge 34.Temps de residència Juny 2012 (cabals x107 m3/dia) per al cas d’una i de tres caixes

El temps de residència resultant del model d’una caixa és de 17 dies aproximadament. El
temps de renovació de la massa d’aigua del compartiment inferior és de 4 dies i del
compartiment superior de 13 dies. Això s’explica pel fet de que a la caixa més exterior el flux
d’intercanvi és descendent, fent que una part de l’aigua que passa del compartiment inferior al
superior torni a penetrar al inferior.
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El model de tres caixes, al presentar un cabal de sortida major, presenta un temps de
renovació inferior, de 14 dies. S’ha fet l’estudi per caixes, acumulant els volums fins a obtenir
el temps global de la badia. El resultat indica que el temps que tarda en passar l’aigua de la
caixa interior a la caixa del mig és de 8 dies, el mateix que el temps que triga l’aigua d’aquests
dos a passar cap a la caixa més exterior.

5.1.6. Oxigen
Els resultats de la distribució espacial de l’oxigen dissolt a la badia mostren, en superfície,
valors entre 4 i 6mg/l. La zona més oxigenada és la propera a la costa i la exterior a la badia. La
zona interior presenta unes concentracions inferiors, al voltant de 4,5 mg/l. En profunditat,
s’aprecia una zona amb una concentració molt baixa d’oxigen a la zona més interior de la badia
amb valors per sota dels 4 mg/l. La zona més central de la badia guanya una mica d’oxigen en
profunditat. El transsecte C (Imatge 35.) ens indica una capa superficial amb valors al voltant
dels 4,5-5 mg/l, seguit d’una zona amb valors d’entre 5,5-6 mg/l fins als 5 metres de
profunditat, i després els valors ja disminueixen fins als 3,5 mg/l. Així, podem deduir que al
Juny del 2012 es va donar un episodi d’hipòxia a les capes més profundes de la badia. El
transsecte B (Imatge 36.), situat a la badia mostra valors més alts d’oxigen, ja que aquí, el flux
advectiu renova més l’aigua i la oxigena amb l’aigua exterior. L’estratificació de la salinitat
propicia aquest escenari d’hipòxia, ja que el flux no advectiu és menor (pel fort gradient de
densitat i salinitat) i la barreja vertical és baixa, el que fa que costi més la oxigenació de les
capes més fondes. Aquests valors tant baixos d’oxigen es donen també pel fet que a les capes
fondes dels estuaris el consum biològic supera la producció (és on hi ha el bentos). Les capes
superficials de la badia reben oxigen per les aportacions d’aigua dolça.
Així, la presència d’estratificació per entrades d’aigua dolça per superfície (i per tant, la
disminució del flux no advectiu) permet que es donin valors baixos d’oxigen dissolt.
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Imatge 35. A) Oxigen dissolt a la superfície Juny 2012; B) Oxigen dissolta 3 m de profunditat juny 2012; C) Oxigen dissolt a 5 m de profunditat juny 2012

Imatge 36. Perfils d’oxigen dissolt transsecte C, Juny 2012
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Imatge 37. Perfils d’oxigen dissolt transsecte B, Juny 2012
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5.2.

Resultats campanya Febrer 2014

5.2.1. Temperatura

Imatge 38. A) Temperatura a la superfície Febrer 2014; B) Temperatura a 3 m de profunditat Febrer 2014; C) Temperatura a 5 m de profunditat Febrer 2014

Imatge 39. Perfils de temperatura transsecte C, Febrer 2014
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Imatge 40. Perfils de temperatura transsecte B, Febrer 2014

Imatge 41. Perfils de temperatura transsecte Ext, Febrer 2014
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Imatge 42. Perfils de temperatura transsecte E, Febrer 2014

5.2.2. Salinitat

Imatge 43. A) Salinitat en superfície Febrer 2014; B) Salinitat a 3 m de profunditat Febrer 2014; C) Salinitat a 5 m de profunditat Febrer 2014
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Imatge 44. Perfils de salinitat transsecte C, Febrer 2014

Imatge 45. Perfils de salinitat transsecte B, Febrer 2014
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Imatge 46. Perfils de salinitat transsecte Ext, Febrer 2014

Imatge 47. Perfils de salinitat transsecte E, Febrer 2014
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5.2.3. Densitat

Imatge 48. A) Densitat a la superfície Febrer 2014; B) Densitat a 3 m de profunditat Febrer 2014; C) Densitat a 5 m de profunditat Febrer 2014

Imatge 49. Perfils de densitat transsecte C, Febrer 2014
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Imatge 50. Perfils de densitat transsecte B, Febrer 2014

Imatge 51. Perfils de densitat transsecte Ext, Febrer 2014
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Imatge 52. Perfils de densitat transsecte E, Febrer 2014
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Fent un anàlisis global de la distribució de temperatures dins la badia (Imatges 38-42) durant el
mes de Febrer de 2014, com a representació de cas de canal tancat, els resultats mostren que
la zona més pròxima a la costa de la badia presenta unes temperatures lleugerament superiors
a les de l’interior, amb temperatures al voltant dels 12-13ºC. S’aprecia també una lleu
disminució de temperatura amb la profunditat, sobretot a la zona més propera a la bocana.
Les distribucions verticals mostren com aquesta és bastant homogènia en la columna d’aigua,
tret de certes zones on la temperatura augmenta en profunditat, s’aprecia al transsecte
exterior (Imatge 40.).
La salinitat al mes de Febrer de 2014 (Imatges 43-47) presenta uns valors mitjans entre 35 i 37
PSU. Els resultats en superfície (Imatge 42.) mostren clarament un augment de la salinitat a la
zona pròxima a la bocana i unes salinitats inferiors a la zona costanera de la badia, on es
troben les desembocadures dels canals. Si ens fixem amb les distribucions verticals, observem
com la salinitat augmenta amb la profunditat, amb una estratificació superior com més ens
apropem a la bocana. La distribució del transsecte E (Imatge 47) mostra un petit descens de la
salinitat a la zona superior esquerra, és a dir a la zona corresponent a les proximitats de la
costa i en superfície, coincidint amb una desembocadura d’un dels canals d’aigua dolça.
La distribució de densitats (Imatges 48-52) a la badia segueix la mateixa tendència que la
salinitat. Els valors dins la badia estan entre 26 i 27 kg/m3.

5.2.4. Model de caixes
Les salinitats mitges obtingudes i emprades en el model per al cas de canal tancat es
resumeixen a la següent taula:

Model 1 Caixa (Febrer 2014)
Profunditat Caixa Exterior Caixa Interior
1m
36,30
35,34
4m
37,40
35,67
Model 3 Caixes (Febrer 2014)
Profunditat Caixa Exterior Caixa_Ext C.General C.Ala+Enc
1m
36,30
35,54
35,24
35,21
4m
37,40
36,09
35,35
35,29
Taula 4. Salinitats utilitzades en el model de caixes en el cas de Febrer 2014 (PSU)

A continuació es mostren els resultats dels fluxos per al model d’una i de tres caixes. Apareixen
les salinitats a cada compartiment (PSU).
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Imatge 53. Fluxos en canal tancat (x107 m3/dia), Febrer 2014, per al cas A) model d’una caixa i B) model de tres
caixes

El model d’una caixa mostra un cabal de sortida de 0,55·107 m3/dia i el de tres caixes de
0,61·107 m3/dia, i un cabal d’entrada de 0,52·107 m3/dia pel model d’una caixa i de 0,58·107
m3/dia pel de tres caixes. El flux advectiu entre compartiments és de 0,52·107 m3/dia en el
model d’una caixa i de 0,57 ·107 m3/dia en el model de 3 caixes. El flux difusiu és de2,76·107
m3/dia en el model d’una caixa, significativament més elevat que en el cas de canal obert. Així,
les diferències entre ambdós models són inapreciables, igual que en el cas de canal obert.

5.2.5. Temps de residència
El cabal de sortida "𝑄1 " és l’obtingut amb el model de caixes.
Els temps de residencia obtinguts són els següents:
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Imatge 54. Temps de residència al Febrer 2014 (cabals x107 m3/dia) per al cas d’una i de tres caixes

En el cas del model d’una caixa, l’aigua penetra a la badia pel compartiment inferior, es
desplaça cap al superior i finalment surt de la badia pel compartiment superior. Així doncs,
podem afirmar que el temps de residència dins de la badia serà la suma del temps que està
una partícula en el compartiment inferior i el temps que està en el superior. Així, el temps de
residència total seria d’aproximadament 48 dies.
A continuació es fa el càlcul amb el model de tres caixes, sense diferenciar compartiments, ja
que al fer l’estudi per parts, a l’hora d’establir el temps total no seria directe com en el cas
d’una caixa, ja que pot haver-hi transferència de flux net entre els compartiments. Així,
calcularem en temps de residència la caixa més interior, després per les dues caixes interior i
del mig i finalment calcularem el temps per les tres caixes, que correspon al temps total de
residència de la badia, 43 dies.

5.2.6. Oxigen

La distribució d’oxigen en superfície pren valors entre 5-6 mg/l. La zona pròxima a la costa és la
que pren valors més elevats. En profunditat hi ha una tendència general d’augment de la
concentració d’oxigen dissolt. Els perfils mostren també que les zones més superficials i més
pròximes a la costa prenen valors inferiors que les zones més profundes. En aquest cas de
canal tancat, el flux no advectiu pot ser una font important d’oxigen per a les capes fondes, ja
que si l’aportació d’aigua dolça és poc rellevant, el flux no advectiu augmenta, ja que al ser la
menor la diferència de densitats entre la capa superficial i la fonda, es produeix una millor
barreja vertical. A més, els episodis de vent produeixen sobretot flux no advectiu, i a en el cas
de canal tancat, és a dir, a la tardor i a l’hivern, és quan es produeixen més temporals. El flux
no advectiu resultant del model de caixes és considerable (2,75·107 m3/dia) en relació amb el
flux advectiu (0,52·107 m3/dia) Amb tot, no sembla que es produïssin episodis d’hipòxia durant
el Febrer del 2014.
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Imatge 55. A) Oxigen dissolt a la superfície Febrer 2014; B) Oxigen dissolt a 3 m de profunditat Febrer 2014; C) Oxigen dissolt a 5 m de profunditat Febrer 2014

Imatge 56. Perfils d’oxigen dissolt transsecte C, Febrer 2014
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Imatge 57. Perfils d’oxigen dissolt transsecte B, Febrer 2014

Imatge 58. Perfils d’oxigen dissolt transsecte Ext, Febrer 2014
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Imatge 59. Perfils d’oxigen dissolt transsecte E, Febrer 2014
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6. DISCUSSIÓ
6.1.

Distribucions de temperatura, salinitat i densitat

Les distribucions de temperatura dins la badia mostren valors més elevats durant els mesos de
canals oberts (temperatures al Juny 2012 entre 23,5 i 29,5 ºC) que durant els mesos de canals
tancats (valors al Febrer 2014 entre 11,5 i 13,25 ºC). En el primer cas es dona estratificació, la
capa superficial pren valors més elevats que la capa més profunda. En canvi, els resultats del
segon cas són molt més homogenis, i la capa superficial pren valors lleugerament inferiors que
la capa profunda. Això és degut a l’acció del vent, que refreda la massa d’aigua més superficial
i barreja la columna d’aigua. S’observa també en la campanya de Juny com la zona més interior
de la badia i pròxima als canals d’aigua dolça presenta temperatures superiors en superfície,
degut a que l’aigua dolça que hi arriba presenta temperatures elevades (s’observa també
durant el Juliol i el Maig, veure Annex 1 i 2).
Aquest fenomen s’observa també en les distribucions de salinitat i densitat, s’observa una
zona interior a la badia i pròxima als canals de desguàs amb salinitats inferiors, degut a la
barreja que es produeix amb l’aigua dolça provinent d’aquests, i en conseqüència, d’inferior
densitat. En canvi, en el cas de canals tancats, l’aportació d’aigua dels canals és molt inferior i
la distribució en superfície de salinitats és molt més homogènia en tota la badia. A les següents
imatges s’observa aquesta diferència en distribucions de temperatura i de salinitat en
superfície.

Imatge 60. Distribució temperatura en superfície al Juny 2012 (esquerra) i al Febrer 2014 (dreta)

Imatge 61. Distribució salinitat en superfície al Juny 2012 (esquerra) i al Febrer 2014 (dreta)
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A la Badia dels Alfacs la mortalitat dels musclos és degut a les altes temperatures de l’aigua
(Lleti et al., 1995; Ramón et al., 2007). S’ha observat que a temperatures majors de 28 ºC els
musclos mostren una mortalitat del 100% a mitjans de Juny a la badia dels Alfacs (Carrasco et
al. 2008). Anestis et al. (2007) va observar que a partir de temperatures de 26ºC els musclos
començaven a morir. Així, durant els mesos de canals oberts, en aquest treball s’han observat
temperatures que condueixen a la mortalitat dels musclos (23,5 - 29,5 ºC).

6.2.

Model de caixes i temps de residència

Els models d’una i de tres caixes donen una circulació estuariana positiva ja que l’aigua marina
més densa incideix per la capa inferior de la badia i l’aigua menys densa circula superficialment
per la badia i surt per la capa superior. El flux d’entrada, el advectiu i el de sortida prenen
valors globals molt semblants entre els dos models tot i que el segon model mostra les
distribucions del flux advectiu al llarg de l’eix longitudinal de la badia. El major flux advectiu
ascendent es dona a l’interior de la badia, mentre que a la proximitat de la bocana pot ser
descendent (Febrer 2014, Juny 2012). Això porta a pensar que una aproximació amb més
caixes no milloraria els resultats globals de manera significativa però aportaria més resolució
espacial.
Els resultats per al model d’una caixa es resumeixen a la següent taula.

Flux entrada
Flux advectiu
Flux sortida
Flux difusiu

Canals oberts (Juny 12)
1,46·107m3/dia
1,46·107m3/dia
1,54·107 m3/dia
1,04·107 m3/dia

Canals tancats (Febrer 14)
0,52·107 m3/dia
0,52·107 m3/dia
0,55·107 m3/dia
2,76·107 m3/dia

Taula 5. Resum fluxos obtinguts per al cas de canals oberts i per a canals tancats

Els fluxos d’entrada i sortida a la badia són superiors en el cas de canal obert que en el cas de
canal tancat. Això és degut a que, al haver-hi més aportació d’aigua dolça durant els mesos de
canal obert, es crea més moviment de les masses d’aigua i es creen uns gradients de salinitat
més grans que promouen el flux.
El temps de renovació a la badia és major en els mesos de canals tancats que durant els mesos
de canals oberts. Per al cas de canal obert ha estat d’aproximadament 17 dies en el model
d’una caixa i de 14 dies per al model de tres caixes. En el cas de canal tancat, han resultat de
48 dies per al model d’una caixa i de 43 dies per al de tres caixes. El flux advectiu és el més
determinant en aquesta diferència de temps, ja que és el que provoca el moviment de les
masses d’aigua entre compartiments. Camp (1987) va obtenir un temps de residència mig a la
badia de 10 dies, que és de l’ordre de magnitud dels resultats obtinguts per al cas de canals
oberts. Tot i així, cal tenir en compte que Camp (1987) calcula el temps mig anual a la badia i
aquí s’ha calculat per dos mesos concrets com a representació del cas de canals oberts i canals
tancats. Per tant, els resultats són orientatius.
A continuació es resumeixen els temps de residència obtinguts per cada una de les 5
campanyes:
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Febrer 14
Maig 14
Juny 12
Juliol 13

6.3.

Q1 (m3/dia) Q2(m3/dia) Volum Sup (m3) Volum Inf (m3) Tr (dies) Tr inf (dies) Temps total (dies)
5473600
5173000
205830000
55570000
37,6
10,7
47,8
9102600
8238600
205830000
55570000
22,6
6,7
28,7
15449000
14585000
205830000
55570000
13,3
3,8
16,9
17670000
16806000
205830000
55570000
11,6
3,3
14,8
Taula 6. Temps de residència obtinguts per a cada una de les campanyes per al cas d’una caixa

Velocitats dels fluxos d’entrada i sortida a la badia

Per a la comprovació de la fiabilitat dels resultats obtinguts es compararan les velocitats
resultants del model de caixes amb les velocitats que es van mesurar amb correntòmetres
durant el projecte MESTRAL, d’entrada i sortida a la Badia durant el període d’estiu i durant el
període d’hivern. A partir dels perfils de velocitats del correntòmetre es pot conèixer la
velocitat experimental mitjana d’entrada i sortida de la Badia.
A partir dels cabals obtinguts obtenim les següents velocitats:
Q1 (m3/dia) Q2(m3/dia)
S1 (m2)
S2 (m2)
v1 (sortida)(m/s) v2 (entrada)(m/s)
Febrer 14
5473600
5173000
7739,5
17381
0,0082
0,0034
Maig 14
9102600
8238600
7739,5
17381
0,0136
0,0055
Juny 12
15449000
14585000
7739,5
17381
0,0231
0,0097
Juliol 13
17670000
16806000
7739,5
17381
0,0264
0,0112
Taula 7. Càlcul de les velocitats amb els compartiments diferenciats a 2 metres de profunditat

Per comparar la fiabilitat dels resultats en el cas de canal tancat s’utilitza la mitjana del model
de caixes de Febrer 2014 i per la velocitat a l’estiu la campanya de Juny 2012.
Es representen en un gràfic el perfil de velocitats obtinguts in situ i representant amb una creu
la mitja entre compartiments i amb un cercle la mitja obtinguda amb el model de caixes.
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Imatge 62. Comparació velocitats a la bocana obtingudes amb el model de caixes i experimentalment in situ en
canals oberts (Juny 2012)

Amb blau es comparen les velocitats residuals d’entrada de la badia i amb vermell les de
sortida. En el cas de canals oberts, els resultats de les velocitats residuals d’entrada són molt
semblants (0.0124 m/s mesurat amb el correntòmetre i 0,0097 m/s obtingut amb el model de
caixes). Les velocitats residuals de sortida no donen tant iguals com les d’entrada però de totes
maneres, són molt semblant (-0.0192 m/s mesurat amb el correntòmetre i -0,0231 m/s
obtingut amb el model de caixes). Aquests resultats tant semblants obtinguts amb el model de
caixes a partir de les salinitats experimentals amb els mesurats directament amb el
correntòmetre denoten una fiabilitat del model de caixes i que els resultats obtinguts
reprodueixen la realitat.
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Imatge 63.Comparació velocitats a la bocana obtingudes amb el model de caixes i experimentalment in situ en
canals tancats (Febrer 2014)

En el cas de canals tancats, els resultats del correntòmetre i del model de caixes no són tant
semblants com en el cas de canals oberts, però de totes maneres presenten ordres de
magnitud semblants. La velocitat residual d’entrada mesurada amb el correntòmetre és de
0,0023 m/s i amb el model de caixes de 0,0034 m/s. La velocitat residual de sortida ha resultat
ser de -0,0034 m/s amb el correntòmetre i de -0,0082 m/s en el model de caixes.

6.4.

Oxigen dissolt a la Badia dels Alfacs

L’oxigen dissolt dins la badia pren uns valors entre 3,5 i 6 mgO2/l en el cas de canals oberts i
d’entre 5 i 6,2 mgO2/l en el cas de canal tancat.
La hipòxia es dona quan les condicions de concentració d’oxigen són menors que les de
saturació amb l’aire (Jørgensen i Richardson 1996). A la pràctica, s’empra quan es donen valors
en el rang més baix de concentració d’oxigen dissolt, valors inferiors a 3 mgO2/l (Turner i Allen
1972, May 1973, Kuo i Neilson 1987, HELCOM 1990) o a 2 mgO 2/l (Foote 1983, Stuntz et al.
1982, Pokryfki i Randall 1987, Breitburg 1990, Summers i Engle 1993, Bierman et al. 1994,
Dortch et al. 1994) a causa dels efectes que aquestes baixes concentracions causen sobre la
fauna existent a l’ecosistema.
Així, tot indica que es donen episodis molt pròxims a la hipòxia en les capes més profundes i
interiors a la badia durant els mesos de canals oberts, podent derivar en certes temporades en
hipòxia. Des dels primers estudis a la Badia dels Alfacs ja s’han anat observant fenòmens de
dèficits d’oxigen dissolt a la part més interior i profunda de la badia dels Alfacs (Camp 1994).
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Segons l’estudi de Borsuk et al. (2001), s’esperarien concentracions sota 4mgO/l en períodes
sense barreja vertical quan la temperatura del fons excedís els 15ºC. En aquest cas, la
temperatura del fons és molt superior, entre 24-26ºC, el que és un factor determinant en la
hipòxia, i encara que hi hagi barreja vertical (no gaire), es produeix hipòxia. Buzzelli et al.
(2002), en la mateixa línia, va trobar que l’estratificació salina i la temperatura de l’aigua
explicaven respectivament el 30 i el 23% de la variància de les concentracions d’oxigen dissolt
del fons en el mateix estuari. També van descriure que prop del 80% dels perfils hidrogràfics
mostraven hipòxia en el fons quan la diferència de salinitat entre superfície i fons era de 5psu i
la temperatura excedia els 20ºC, disminuint la quantitat d’estratificació salina necessària per
induir hipòxia en augmentar la temperatura. Hi ha altres casos en la literatura que relacionen
les hipòxies amb la pujada de les temperatures de l’aigua (Matthaeus et al. 2001, Harzallah i
Chapelle 2002). En aquest cas, es pot explicar la hipòxia per una combinació de l’alta
temperatura, l’estratificació salina i la presència de macroalgues bentòniques i plàncton.
L’augment de la temperatura i la radiació solar fa que la producció fotosintètica augmenti
considerablement, així com la seva biomassa. La terbolesa provoca una disminució de la llum
incident que fa baixar la producció d’oxigen, i les altes temperatures fan augmentar les
velocitats respiratòries del organismes, produint una disminució de la concentració d’oxigen
dissolt a la columna d’aigua.
Tot i que la taxa de renovació sigui superior durant l’estiu que durant l’hivern, els resultats del
present treball indiquen que és durant els mesos de canals oberts quan es donen episodis
d’hipòxia. Durant els mesos de canals tancats, hi ha menys aportació d’aigua dolça, el que
provoca, com ja hem vist, menys flux advectiu però un major flux difusiu, ja que la menor
diferència de densitat permet una millor barreja entre capes. Els resultats indiquen que el flux
difusiu és el factor determinant per a que es donin episodis d’hipòxia, juntament amb la
temperatura, mentre que el flux advectiu és determinant en la taxa de renovació.
Un altre factor determinant en la concentració d’oxigen és la producció i consum d’oxigen en
la columna d’aigua causada pel plàncton i la degradació de la matèria orgànica i el consum
d’oxigen associat degut a les bactèries. A l’estiu, les altes temperatures i els nutrients
provinents dels canals de desguàs activen el creixement del fitoplàncton, que produeix oxigen
resultant de la fotosíntesis. Les bactèries degraden aquesta matèria orgànica consumint
oxigen. Es poden produir blooms de fitoplàncton, el que provoca un increment en la terbolesa
de l’aigua, impedint que l’oxigen pugui arribar a les capes més profundes. Les bateries però,
segueixen consumint oxigen, i els nivells d’oxigen dissolt cada cop són inferiors, el que pot
derivar en un episodi d’hipòxia.
Melrose et al. (2007) relacionen la producció de matèria orgànica per processos fotosintètics
en una zona rica en nutrients, amb un gran consum d’oxigen dissolt aeròbicament que indueix
a una disminució de la concentració d’oxigen dissolt, produint processos d’hipòxia. L’oxigen no
pot arribar a les zones més profundes a causa dels blooms de fitoplàncton i de l’estratificació
pròpia de la època.
La concentració d’oxigen dissolt en medis marins té la seva importància tant des del punt de
vista ecològic com socioeconòmic. Encara que depèn de la freqüència d’aparició d’aquests
escenaris d’hipòxia i de la seva intensitat, des del punt de vista ecològic aquests escenaris
d’esgotament d’oxigen poden tenir repercussions en les característiques fisico-químiques de
l’aigua, en les poblacions d’organismes i a l’estructura de la comunitat. Des del punt de vista
socio-econòmic, la badia dels Alfacs en concret es tracta d’una zona on hi ha mitilicultura
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(especialització de l’aqüicultura que es dedica a la cria de musclos), i el seu cultiu es veu
condicionat per les condicions d’oxigen dissolt i de temperatura, ja que si no es troba dins
d’uns límits, pot suposar una pèrdua econòmica important per pèrdues de collites.

6.5.

Model conceptual Badia dels Alfacs

A la taula següent es resumeixen les variables principals que defineixen la hidrodinàmica
estuariana i la qualitat de l’aigua que afecta a la producció de musclos, amb els valors
obtinguts per als dos casos estudiats.

Taula 8. Resum dels resultats principals del treball

A mode de resum, durant els mesos de canals oberts, les altes temperatures i l’oxigen
provinent de l’atmosfera afavoreixen el creixement del bentos i el fitoplàncton. Això provoca
blooms de fitoplàncton que enterboleixen l’aigua. Aquest excés de matèria orgànica és
degradada per les bactèries, a la vegada que consumeixen oxigen. Aquesta terbolesa,
juntament amb l’estratificació de la columna d’aigua, impossibiliten la barreja vertical
d’aquesta (baix flux difusiu), que impedeix l’oxigenació de les capes més fondes. Les bactèries
segueixen consumint oxigen (més del que produeixen les algues amb la fotosíntesis), el que
provoca un balanç cada cop més negatiu d’oxigen dissolt. El temps de residència que presenta
la badia no és suficient per a l’oxigenació de la badia amb l’aigua provinent del mar.

Imatge 64. Esquema de funcionament de la badia en època de canals oberts

Durant els mesos de canals tancats, no es genera tanta matèria orgànica, i per tant, no hi ha
tant consum d’oxigen a les capes més fondes. A més, no hi ha estratificació, amb el que el flux
difusiu pren importància barrejant la columna d’aigua i permetent la oxigenació de les capes
més profundes. Amb tot, el balanç d’oxigen és positiu.
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Imatge 65. Esquema de funcionament de la badia en època de canals tancat

Es conclou que la renovació de l’aigua és vital a l’estiu per mantenir unes bones condicions de
qualitat d’aigua i afavorir la producció dels musclos. En canvi, durant els mesos de canals
oberts aquesta no sembla ser tant important ja que hi ha altres processos que mantenen una
bona qualitat de l’aigua.
Per un altra banda, les altes temperatures que es donen durant els mesos de canals oberts
provoquen una elevada mortalitat dels musclos, disminuint la seva producció. La taxa de
renovació de l’aigua no sembla ser suficient per a que l’aigua provinent de mar obert
disminueixi la temperatura durant els mesos d’estiu. A més, l’estratificació manté l’aigua
superficial calenta. Els baixos nivells d’oxigen tampoc ajuden a la supervivència de les espècies
existents dins la badia.

6.6.

Possibles solucions

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aigua i de promoure la producció aqüícola de la badia
es proposen possibles solucions per tal de refredar i oxigenar l’aigua interior de la badia durant
els mesos de canals oberts. Durant els mesos de canals tancats la qualitat de l’aigua no sembla
perillar.







Treure les muscleres fora de la badia.
Bombejar aigua freda i salada en superfície des de la barra del trabucador. D’aquesta
manera s’oxigenaria la badia i disminuirien les temperatures. Caldria estudiar com
afectaria aquesta mesura a la producció dels musclos des del punt de vista biològic.
Instal·lació d’airejadors mecànics dins la badia, amb el que s’aconsegueix una
oxigenació de les capes més profundes. A més, amb la turbulència que s’aconseguiria
es podria trencar l’estratificació i augmentar el flux difusiu. Aquesta solució es va dur a
terme a la llacuna de Cajititlan (Mèxic).
Reduir el temps de residència.

Si s’aconsegueix disminuir el temps de residència, augmentaria l’entrada d’aigua freda i
oxigenada de mar obert. La Badia del Fangar presenta unes condicions diferents, ja que,
encara que les temperatures siguin igualment molt elevades, els temps de residència és
inferior, i la renovació de l’aigua disminueix les temperatures i oxigena. Això fa pensar que, si
la Badia dels Alfacs presentés uns temps de residència semblants als que presenta la Badia del
Fangar, la producció de musclos no es veuria tant afectada. Amb un augment de l’aportació
d’aigua dolça, s’aconseguiria disminuir el temps de renovació. Aquest, a la Badia del Fangar, ha
resultat de 6,7 dies (Mestres, M., Caiola, N., Gràcia, V., 2016).
Una forma de disminuir el temps de renovació, podria ser augmentar l’aportació d’aigua dolça.
Per tal d’obtenir una aproximació de l’aportació d’aigua dolça necessària per a que es doni un
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temps de renovació suficient a la Badia dels Alfacs, s’empra el model de caixes. El cabal d’aigua
dolça s’incrementa fins a obtenir un temps de residència semblant al de la Badia del Fangar.
Cal tenir en compte que aquest càlcul és aproximat, ja que si els cabals d’aportació fossin
aquests, les salinitats a la badia serien menors (que les obtingudes en el projecte MESTRAL i
emprades en el model).
S’obté que amb un cabal d’aportació d’aigua dolça de 21·105 m3/dia (enfront els 8,64·105
m3/dia), el temps de residència és de 6,9 dies. S’haurien de fer estudis més avançats tenint en
compte més variables, però sembla que doblant el cabal, es podria millorar de manera
considerable les condicions de la badia.
Aquestes possibles solucions que es proposen caldria verificar que funcionarien i que tindrien
un efecte positiu per als musclos, encara que amb el resultats obtinguts en el present treball
sembla que solucionarien en certa manera la problemàtica. A més, s’hauria d’estudiar la seva
viabilitat mediambiental i econòmica. També caldria estudiar els efectes que podria tenir en la
les espècies que habiten dins la badia i en la dinàmica dels sediments.
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7. CONCLUSIONS
La Badia dels Alfacs presenta una circulació estuariana positiva tant a la època de canals oberts
com tancats, tot i que presenten velocitats dels fluxos diferents. Presenta estratificació en la
columna d’aigua durant els mesos de canals oberts, amb presència de termoclina estacional
(tant en temperatura com en salinitat i densitat), en canvi, els perfils de temperatura, salinitat i
densitat són bastant homogenis en la columna d’aigua durant els mesos de canals tancats.
Durant els mesos de canals oberts (època més càlida) les temperatures són elevades, i
disminueixen en profunditat en la columna d’aigua. En canvi, durant els mesos de canals
tancats es donen casos en que la temperatura superficial de l’aigua és lleugerament inferior
que les capes més profundes, ja que l’aire fred que comença a bufar refreda la superfície.
Als mesos de canals oberts, les zones costaneres on desaigüen els canals dels arrossars,
presenten salinitats i densitats mitjanes inferiors que les de l’interior de la badia. Durant els
mesos de canals tancats, aquest gradient és menor i menys apreciable, ja que l’aportació
d’aigua dolça és inferior.
Els fluxos d’entrada i sortida són majors en els mesos de canals oberts que en els mesos de
canals tancats, fet que s’explica per els majors cabals d’aportació d’aigua dolça. El flux advectiu
(horitzontal) presenta més importància en els mesos de canals oberts, i durant els mesos de
canals tancats, és el flux difusiu (vertical) el que pren més rellevància. Els temps de residència
de l’aigua dins la badia són superiors en la època de canals tancats que en els mesos de canals
oberts.
Es donen valors d’oxigen dissolt pròxims a situacions d’hipòxia en els mesos de canals oberts,
mentre que els mesos de canals tancats presenten valors d’oxigen dissolt alts. Tot indica que
els baixos valors d’oxigen dissolt dins la badia són deguts als baixos valors del flux difusiu
durant els mesos d’estiu i per la presència de blooms de fitoplàncton. El flux difusiu pren molta
rellevància en períodes que no tenen aportacions d’aigua dolça, ja que sense aquests, el
gradient de salinitat entre capes disminueix, facilitant la barreja vertical entre capes. Aquesta
barreja és la que permet oxigenar les capes més profundes de la badia.
Tot i que el temps de residència sigui menor durant l’estiu, tal i com s’ha vist la renovació de
l’aigua no és suficient per a la bona oxigenació de la badia, i pels motius descrits es donen
valors molt baixos en les capes més profundes. Durant els mesos d’hivern, tot i que el temps
de residència sigui elevat, no hi ha problemes d’oxigen dissolt, ja que el flux difusiu és suficient
per a la barreja vertical de l’aigua, el que permet l’oxigenació de les capes més profundes. Es
dedueix doncs, que els temps de residència que presenta la badia dels Alfacs no són suficients
per a la bona renovació de l’aigua, i és el flux difusiu l’encarregat d’oxigenar les capes més
profundes de la badia per evitar la hipòxia.
Durant els mesos de canals oberts es donen temperatures superiors als 26ºC que comencen a
causar la mortalitat dels musclos. Així, la producció de musclos perilla durant els mesos d’estiu,
però durant els mesos de canals tancats la badia no presenta situacions perjudicials per a la
producció, ni en temperatura ni oxigen. Les altes temperatures i els valors pròxims a la hipòxia
durant els mesos de canals oberts indiquen que s’han de prendre actuacions per a la bona
activitat aqüícola de la zona durant aquests períodes.
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ANNEXES
A1. Resultats campanya Maig 2014
Temperatura

Imatge A1. 1. A) Temperatura a la superfície a la campanya maig 2014; B) Temperatura a 3 m de profunditat a la campanya maig 2014; C) Temperatura a 5 m de profunditat a la campanya
maig 2014

71

Imatge A1. 2. Perfil de temperatura al transsecte E, Maig 2014

Imatge A1. 3. Perfil de temperatura al transsecte C, Maig 2014
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Imatge A1. 4. Perfil de temperatura al transsecte B, Maig 2014

Imatge A1. 5. Perfil de temperatura al transsecte Exterior, Maig 2014
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Salinitat

Imatge A1. 6. A) Salinitat a la superfície a la campanya maig 2014; B) Salinitat a 3 m de profunditat a la campanya maig 2014; C) Salinitat a 5 m de profunditat a la campanya maig 2014

Imatge A1. 7. Perfil de salinitat al transsecte E, Maig 2014

74

Imatge A1. 8. Perfil de salinitat al transsecte C, Maig 2014

Imatge A1. 9. Perfil de salinitat al transsecte B, Maig 2014
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Imatge A1. 10. Perfil de salinitat al transsecte Exterior, Maig 2014

Densitat

Imatge A1. 11. A) Densitat a la superfície a la campanya maig 2014; B) Densitat a 3 m de profunditat a la campanya maig 2014 ; C) Densitat a 5 m de profunditat a la campanya maig 2014
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Imatge A1. 12. Perfil de densitat al transsecte E, Maig 2014

Imatge A1. 13. Perfil de densitat al transsecte C, Maig 2014
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Imatge A1. 14. Perfil de densitat al transsecte B, Maig 2014

Imatge A1. 15. Perfil de densitat al transsecte Exterior, Maig 2014
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Model de caixes
Les salinitats mitges obtingudes i emprades en el model per al cas de la campanya de Maig
2014 es resumeixen a la següent taula:

Model 1 Caixa (Maig 2014)
Profunditat Caixa Exterior Caixa Interior
1m
36,49
33,67
4m
37,20
35,48
Model 3 Caixes (Maig 2014)
Profunditat Caixa Exterior Caixa_Ext C.General C.Ala+Enc
1m
36,49
35,36
33,37
33,08
4m
37,20
36,54
35,13
35,09
Imatge A1. 16. Salinitats utilitzades en el model de caixes en el cas de Maig 2014 (PSU)

A continuació es mostren els resultats dels fluxos per al model d’una i de tres caixes. Apareixen
les salinitats a cada compartiment (PSU).

Imatge A1. 17. Fluxos en canal obert per al model A) d’una caixa i B) de tres caixes (x107 m3/dia), Maig 2014
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Temps de residència

Imatge A1. 18. Temps de residència model d’una i de tres caixes, Maig 2014 (Fluxos x107 m3/dia)
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Oxigen dissolt

Imatge A1. 19. A) Oxigen dissolt a la superfície a la campanya maig 2014; B) Oxigen dissolt a 3 m de profunditat a la campanya maig 2014;C) Oxigen dissolt a 5 m de profunditat a la
campanya maig 2014

Imatge A1. 20. Perfil d’oxigen dissolt al transsecte E, Maig 2014
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Imatge A1. 21. Perfil d’oxigen dissolt al transsecte C, Maig 2014

Imatge A1. 22. Perfil d’oxigen dissolt al transsecte B, Maig 2014
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Imatge A1. 23. Perfil d’oxigen dissolt al transsecte Exterior, Maig 2014
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A2. Resultats campanya Juliol 2013
Temperatura

Imatge A2. 1. A)Temperatura a la superfície a la campanya Juliol 2013; B) Temperatura a 3 m de profunditat a la campanya Juliol 2013;C) Temperatura a 5 m de profunditat a la campanya
Juliol 2013

Imatge A2. 2. Perfil de temperatura al transsecte B, Juliol 2013
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Salinitat

Imatge A2. 3. A) Salinitat a la superfície a la campanya Juliol 2013; B) Salinitat a 3 m de profunditat a la campanya Juliol 2013;C) Salinitat a 5 m de profunditat a la campanya Juliol 2013

Imatge A2. 4. Perfil de salinitat al transsecte B, Juliol 2013
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Densitat

Imatge A2. 5. A) Densitat a la superfície a la campanya Juliol 2013; B) Densitat a 3 m de profunditat a la campanya Juliol 2013; C) Densitat a 5 m de profunditat a la campanya Juliol 2013

Imatge A2. 6. Perfil de densitat al transsecte B, Juliol 2013
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Model de caixes
Les salinitats mitges obtingudes i emprades en el model per al cas de la campanya de Juliol
2013 es resumeixen a la següent taula:

Model 1 Caixa (Juliol 2013)
Profunditat Caixa Exterior Caixa Interior
1m
37,12
35,94
4m
37,79
36,88
Model 3 Caixes (Juliol 2013)
Profunditat Caixa Exterior Caixa_Ext C.General C.Ala+Enc
1m
37,12
36,23
34,92
34,58
4m
37,79
36,99
36,60
35,93
Imatge A2. 7. Salinitats utilitzades en el model de caixes en el cas de Juliol 2013 (PSU)

A continuació es mostren els resultats dels fluxos per al model d’una i de tres caixes. Apareixen
les salinitats a cada compartiment (PSU).

Imatge A2. 8. Fluxos en canal obert per al model A) d’una caixa i B) de tres caixes (x107 m3/dia), Juliol 2013
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Temps de residència

Imatge A2. 9. Temps de residència model d’una i de tres caixes, Juliol 2013 (Fluxos x107 m3/dia)
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Oxigen dissolt

Imatge A2. 10. A) Oxigen dissolt a la superfície a la campanya Juliol 2013; B) Oxigen dissolt a 3 m de profunditat a la campanya Juliol 2013; C) Oxigen dissolt a 5 m de profunditat a la
campanya Juliol 2013

Imatge A2. 11. Perfil d’oxigen dissolt al transsecte B, Juliol 2013
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A3. Càlcul d’àrees i volums a la badia
El càlcul de les seccions i dels volums per obtenir les velocitats i els temps de residència, s’ha
realitzat mitjançant el programa Matlab, a partir de la batimetria de la badia. Les seccions
considerades són els límits entre les caixes, tal i com s’observa a la següent figura.

Imatge A3. 1. Localització de les seccions.

Àrees

Imatge A3. 2. Secció de la bocana de la badia, amb l’àrea superior (0-2metres) i inferior. La secció superior és la
corresponent al límit entre els compartiment superiors de la caixa 1 i la caixa 7. La inferior correspon al límit entre
els compartiments inferiors de les caixes 0 i 2 (Àrees en m2)
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Imatge A3. 3. Secció del mig de la badia, amb l’àrea superior (0-2metres) i inferior. La secció superior és la
corresponent al límit entre els compartiment superiors de la caixa 1 i la caixa 3. La inferior correspon al límit entre
els compartiments inferiors de les caixes 2 i 4 (Àrees en m2)

Imatge A3. 4. Secció interior de la badia, amb l’àrea superior (0-2metres) i inferior. La secció superior és la
corresponent al límit entre els compartiment superiors de la caixa 3 i la caixa 5. La inferior correspon al límit entre
els compartiments inferiors de les caixes 4 i 6 (Àrees en m2)
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Volums

Imatge A3. 5. Volums del compartiment superior i inferior per al model d’1 caixa (en m3) amb els compartiments
superiors i inferiors separats a 2 metres de profunditat

Imatge A3. 6. Volums dels compartiments superiors i inferiors per al model de 3 caixes (en m3) amb els
compartiments superiors i inferiors separats a 2 metres de profunditat
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