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RESUM 
 
 
 
La demanda de recursos hídrics lligats a l’activitat humana s’ha desenvolupat paral·lelament amb 
l’ocupació del territori. Els recursos hídrics estan subjectes a tensions entre el medi natural i la demanda 
intensiva humana.  Molts aqüífers costaners del món estan experimentant una modificació de l’equilibri 
existent entre l’aigua dolça i l’aigua salada causada no només per les modificacions naturals existents 
sinó també per la presència d’activitats de caràcter antròpic que fan modificar amb una intensitat molt 
superior a la normal aquest equilibri. Els països africans son més vulnerables a tots aquests canvis degut 
a la falta de desenvolupament econòmic. Atenent a aquesta problemàtica i dins del marc del projecte 
multidisciplinari Gro for GooD: Groundwater Risk Management for Growth and Development 
(https://upgro.org/consortium/gro-for-good/) realitzat al sud-est de Kènia, més concretament al comtat 
de Kwale. El present estudi s’ha realitzat amb la finalitat de, per una banda, estudiar l’evolució espacial 
i temporal de la intrusió salina en aigües subterrànies a diferents escales per identificar aquelles zones 
de major vulnerabilitat, i per altra banda, avaluar l’estat actual de la qualitat de l’aigua a prop de la 
costa, fent especial èmfasi a la intrusió d’aigua de mar. Finalment s’integra tot en un model geoquímic 
de mescla per identificar quines son les reaccions principals que estan succeint i entendre els possibles 
efectes d’aquesta intrusió. 
 
En primer lloc, s’ha realitzat un estudi de l’evolució de les conductivitats elèctriques de tota la zona 
d’estudi (670 km2) per tal d’observar l’evolució de la conductivitat en les campanyes realitzades (2014 
– 2016) per determinar possibles variacions estacionals i identificar quines son les zones que presenten 
una conductivitat més elevada. S’han identificat tres zones amb conductivitats elevades amb tres 
orígens diferents: (1) presència d’una font hidrotermal (hotspring) situat prop d’un efluent del riu Ramisi, 
(2) l’existència d’una salinització romanent en la formació geològica de gres(sandstones Mazeras) i (3) 
lligat amb la intrusió marina i l’anió clorur. A continuació s’ha realitzat un estudi a escala més detallada 
d’aquelles mostres que es troben repartides al llarg de la línia de costa per determinar quines zones estan 
afectades per intrusió salina. S’ha identificat que de les 4 zones en que s’ha dividit l’àrea d’estudi la 
zona 3 i 4 estan afectades per intrusió i mostren una tendència creixent de la conductivitat elèctrica des 
de finals del 2015 o inici del 2016 possiblement relacionat amb un període de sequera que coincideix 
amb aquestes dates. 
 
En segon lloc, s’ha dut a terme una caracterització hidrogeoquímica de les mostres de la zona, 
classificant-les en diferents fàcies hidroquímiques i identificant les principals reaccions químiques 
presents per la interacció entre l’aigua de l’aqüífer i l’aigua del mar. S’ha identificat que els principals 
processos químics que tenen lloc son intercanvi catiònic, precipitació –dissolució de calcita i oxidació 
de matèria orgànica. 
 
Finalment s’ha realitzat un model geoquímic de mescla d’un aigua de l’aqüífer de composició 
bicarbonatada càlcica (sense efecte de la intrusió) i un aigua presa d’una surgència prop del mar de 
composició clorurada sòdica (83 d’aigua de mar) amb el programa Phreeqc. S’han considerat 5 models 
conceptuals en els qual s’ha anat variant l’equilibri entre la calcita i la dolomita, les principals 
mineralogies presents a la zona de costa.  Els resultats de la modelació mostren que el model que més 
s’ajusta a les mostres de camp és el que es produeix la mescla entre aigua dolça i aigua salada en 
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equilibri amb la calcita. Aquesta reacció indica que la barreja amb aigua de mar  al llarg de la línia de 
costa dóna com a resulta la dissolució de carbonats amb les implicacions que això suposa. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Water resources demand by human activity has been developed simultaneously to land occupation. In 
this regions, water resources are affected by the high demand of human activities but also to the 
processes that occur in nature. There are a lot of coastal aquifers in the world whose equilibrium 
between freshwater and marine water are being changed not only due to natural processes but also 
because of the rise of anthropic activity in this areas. African countries are especially vulnerable to this 
changes because of their lack of economic development.Regarding this problems and within the 
framework of the multidisciplinary project Gro for Good: Groundwater Risk Management for Growth 
and Development (https://upgro.org/consortium/gro-for-good/) done in south east Kenya, in Kwale’s 
County. 
 
The aim of this work is to either, study the spatial and temporal evolution of salt intrusion in ground 
water in different scales to identify the most vulnerable areas and also to evaluate the current state of 
the quality of the water near the its coastal areas, making particular emphasis in the salt water intrusion 
phenomenon. 
 
First, we have studied the evolution of the electrical conductivity in the area (670 km2) with data 
acquired in five surveys raging from 2014 to 2016, in order to determine possible seasonal changes and 
to identify which areas show a higher electrical conductivity.We have identified three areas with high 
conductivity and three different origins: (1) Presence of a hotspring, located near an effluent of Ramisi’s 
river, (2) the existence of a remnant salinization in the Mazeras sandstone formation and (3) associated 
with the sea intrusion and the chloride anion. Then, we have studied with more detail the sampled 
distributed all along the coast in order to determine which areas are affected with salt water intrusion. 
We have divided the area of study into four zones and we have seen that two of them are affected by 
sea intrusion and show an increasing value of electrical conductivity since the end of 2015 or in the 
early part of 2016 possibly related to a dry period that matches the same dates. 
 
Secondly, we have characterized the hydrogeochemistry of all the samples, classifying them into 
different facies and identifying the main chemical reactions that take place in the interaction between 
the freshwater from an aquifer and the seawater. We have concluded that the main chemical processes 
that take place are cation change capacity, precipitation and dissolution of calcite and oxydation of the 
organic matter. 
 
Finally, we have made a geochemical model of the mix of a calcitic bicarbonated freshwater from the 
aquifer (without any sea intrusion effect) and a chloride-containing and sodium-containing water 
sampled in an upwelling spot (83% seawater) with the Phreeqc software. We have considered 5 different 
conceptual models in which we have been varying the equilibrium between the calcite and the dolomite, 
the most abundant mineralogies in this coastal area.The results of the model show that the most accurate 
to the survey’s samples is the one that mixes freshwater with salt water in equilibrium with calcite. This 
reaction indicates that the mix with seawater along the coastline shows as a result the dissolution of 
carbonates and what it involves. 
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CAPÍTOL 1 
 

INTRODUCCIÓ 
 
1.1 La Intrusió marina en aqüífers costaners 
 
En termes generals, es coneix com a intrusió salina en aigües subterrànies al moviment temporal o 
permanent de l’aigua salada terra endins (Escuder et al., 2009; López i Gómez., 2007). La intrusió 
marina es un procés dinàmic, en el qual el front d’aigua salada avança cap l’interior del continent en 
períodes de menor recarrega del aqüífer, i retrocedeix cap el mar quan la recarrega es major (López i 
Gómez, 2007). Usualment ho fa en forma de cunya d’intrusió atès que el fluid més dens (aigua 
salada) tendeix a ubicar-se per sota del fluid més lleuger (aigua dolça). Així, en la zona de contacte 
aigua dolça-aigua salada es produeix la penetració en profunditat de l’aigua salada terra en dins 
(figura 1.1-1) (Escuder et al., 2009; López i Gómez., 2007). La penetració d’aquesta cunya salina 
dependrà principalment de les característiques dels aqüífers tals com son: la geometria, propietats 
hidràuliques (permeabilitat, nivell piezomètric o conductivitat hidràulica) i serà funció inversa del 
flux d’aigua dolça que al llarg de la costa descarrega al mar (Lopez i Gómez.,2007). També juga un 
paper important la geologia ja que condiciona el comportament hidrològic i determina l’equilibri entre 
el flux d’aigua dolça i l’aigua salada (Mas-Pla et al., 2014). 
 

 
Figura 1.1-1 Esquema de la interfase aigua dolça-aigua salada en un aqüífer. 

Font: Jack Cook i Ann Mulligan, recuperada el 10 juny 2017 des de Woods Hole Oceanographic Institution 
 

La superfície imaginaria existent en el contacte entre l’aigua dolça i l’aigua salada es coneix coma 
interfase. La posició d’aquesta interfase al llarg de la costa, va ser estudiada per primera vegada per 
Badon-Ghijben (1889) i posteriorment per Herzberg (1901), que va desenvolupar la relació Ghyben-
Herzberg utilitzada actualment (Soni i Pujari, 2012). Les característiques físiques i químiques 
d’aquesta zona varien en funció del grau de mescla en cada punt i els processos químics que tinguin 
lloc amb la matriu de l’aqüífer. De la mateixa manera l’amplada de la zona de mescla dependrà de les 
característiques hidrodinàmiques del medi i de la difusivitat i dispersivitat de l’aqüífer i 
conseqüentment en funció del grau d’explotació es produirà un major o menor avanç de la interfase. 
S’han desenvolupat altres solucions analítiques per a casos particulars i s’han utilitzat models 
numèrics per simular situacions hidrogeològiques complexes en llocs específics (Langevin et al., 
2005; Schneider i Kruse 2005; Vandenbohede et al. 2011; Bobba et al., 2000; Mollema i Antonelli., 
2013). 
La intrusió d’aigua marina pot donar a lloc a diferents geometries, segons López-Geta, (1995) les més 
freqüents són  l’avanç horitzontal de la interfase cap a l’interior del continent i l’ascens vertical en 
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forma de con (“upconing”) de la interfase a favor de pous o sondejos en aquells casos en que té lloc 
un bombeig intensiu (Morell 1989) (figura 1.1-2).  
 

 
Figura 1.1-2 Esquema de la geometria d’upconing degut  al bombeig intensiu d’un aqüífer costaner. 

 
La salinització de les aigües subterrànies en zones costaneres genera una disminució de la qualitat i 
quantitat dels recursos d’ aigua subterrània existents. La intrusió salina és un procés natural en les 
aigües subterrànies costaneres, però es converteix en un problema ambiental quan es produeix un 
bombeig excessiu de l’aigua de l’aqüífer, ja que accelera el procés de salinització i s’allunya de 
l’equilibri natural existent entre les dues masses d’aigua (Soni et al., 2012; Wirojanagud et al., 1985; 
Reilly et al., 1987; Saeed et al., 2002, Werner et al., 2009). 
 
La demanda de recursos hídrics lligats a l’activitat humana s’ha desenvolupat paral·lelament amb 
l’ocupació del territori. Tot i que les zones costaneres només representen el 5% de la superfície total 
mundial, s’estima que al voltant del 50 – 70% de la població viu en aquestes zones (Benoit et 
al.2007). Els recursos hídrics en aquestes regions estan subjectes a tensions entre el medi natural i la 
demanda intensiva humana (Cartwright et al., 2004). Els aqüífers costaners constitueixen una font 
important d’abastiment d’aigua dolça i sovint es troben afectats per la intrusió d’aigua salada (Lobo 
Ferreira et al., 2007). Molts aqüífers costaners del món estan experimentant una modificació de 
l’equilibri existent entre l’aigua dolça i l’aigua salada causada no només pels fenòmens naturals  
existents sinó també per la presència d’activitats de caràcter antròpic que farà modificar amb una 
intensitat molt superior a la normal aquest equilibri (Custodio 1995 y 2004). A més, es preveu que la 
demanda de recursos hídrics augmenti degut a un creixement demogràfic que afavorirà la intrusió 
marina (Eissink 2001). El canvi climàtic, en que es preveu un augment de les temperatures 
acompanyat d’un descens de la precipitació (Giupponi i Mordechai 2003)  i un augment relatiu del 
nivell del mar que induirà un moviment de la intrusió de l’aigua marina continent endins. 
 
Segons el IPCC (2001), els països africans són més vulnerables a tots aquests canvis deguts a la falta 
de desenvolupament econòmic. No obstant, els estudis recents s’han centrat en les aigües superficials 
deixant un gran nombre d’incògnites per resoldre en els impactes sobre les aigües subterrànies 
(Nyenje y Batelaan 2009, Kebede et al., 2010). Alguns estudis  previs realitzats a la zona en la que es 
focalitza aquest estudi posen de manifest, que no es tracta d’un problema nou sinó que ja es te 
constància de la seva existència. Oteri (1988) mitjançant mètodes geofísics, interpreta la interfase 
aigua dolça/aigua salada al sud de la Costa de Kenya. Al 1997 un estudi realitzat a Kwale (Kenya) per 
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Tole, M.P posa de manifest que la iso-línia de clor de 200 ppm s’està movent terra endins i que la 
previsió és que la situació empitjori, atès a un augment relatiu del nivell del mar, l’increment de la 
població, una disminució de la recàrrega relacionada amb la pavimentació del sòl i les característiques 
de la formació geològica que s’estén al llarg de tota la costa. G.Steyl. et al., al (2009) fa una revisió de 
tots els aqüífers costaners d’Àfrica. Caswell, 1953; Gentile, 1968; Austromineral, 1980; Adam, 1982 i  
Majanga, 1987 coincideixen en que el problema d’intrusió salina podia arribar a afectar a moltes 
zones, convertint-se en un problema de gran escala i recomanen limitar les captacions d’aigua 
subterrània. Chapman al 1992, afirma que la zona presenta potencial per explotar les seves aigües 
subterrànies, però que es necessari supervisar i controlar el bombeig.  
 
Es coneix poc sobre els impactes del canvi climàtic i les seves conseqüències en les zones costaneres 
d’Àfrica, a escala continental i a  escala de país, poc s’ha fet per tal d’avaluar aquestes qüestions 
(Deskiner et al., 1998; Brown et al., 2009). Estudis mes recents (Okello.C. et al., 2015) utilitzen 
mètodes analítics per determinar la profunditat de la interfase entre aigua dolça-aigua salada, el volum 
d’aigua dolça de l’aqüífer i la seva variació per l’efecte del canvi climàtic considerant les variacions 
en la recàrrega i l’augment del nivell del mar a l’aqüífer de Shela a Lamu (Kenya). 
 
1.2 Plantejament del problema i objectius 
 
Tenint en compte aquesta problemàtica, i dins del marc del projecte multidisciplinari Gro for Good 
(Gestió del risc de les aigües subterrànies per al creixement i desenvolupament) s’ha desenvolupat el 
present projecte amb la finalitat de: (a) estudiar l’evolució espacial i temporal de la intrusió salina a la 
costa de Kenya; (b) avaluar l’estat actual de la qualitat de l’aigua prop de la costa, amb especial 
èmfasi a la intrusió d’aigua de mar; (c) avaluar quines zones son més susceptibles a que el problema 
d’intrusió salina sigui més agut. 
 
Aquest estudi permetrà no només aportar noves dades sobre la qualitat de l’aigua a la zona, sinó 
detectar aquelles zones més susceptibles de ser afectades per intrusió salina i per tant poder realitzar 
una gestió i control d’aquestes per evitar un augment de la penetració de la cunya salina. A més a més 
el fet de conèixer quines són les causes que han afavorit aquesta situació permetrà realitzar mesures 
d’actuació sobre aquelles que tinguin un origen antròpic. Per últim la realització d’ una previsió futura 
de les zones que es poden veure més afectades i les seves tendències possibilitarà una millor gestió i 
remediació atenent la creixent demanda que s’espera a la zona d’estudi. Es necessari l’existència d’un 
control de les captacions d’aigua que vetlli per l’ equilibri entre les demandes existents ja que, tot i 
que l’explotació minera i de la canya de sucre contribueixen a millorar el desenvolupament econòmic 
de la zona la població necessita  aigua per sobreviure. 
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CAPÍTOL 2 
 
ÀREA D’ESTUDI 
 
2.1 Context geogràfic i geològic 
 
L’àrea d’estudi es localitza al sud est de Kenya, concretament en una zona rural a la plana costanera 
del comtat de Kwale, situada a aproximadament 15 Km al sud-est de Mombasa i delimitada al sud-
oest per Tanzània (Figura 2.1-2). La topografia de la zona es troba dividida en tres unitats principals: 
la plana costanera que es troba per sota dels 30 metres d’alçada i entre 3,2 a 4,8 km d’amplada, 
l’altiplà que es troba entre 60 i 137 metres i per últim de 366 a 396 metres les muntanyes de Shimba 
Hills (Caswell, 1953).  
 
La zona d’estudi  ocupa una extensió d’aproximadament 670 km2 amb uns usos del sol que són 
principalment forestals amb zones d’agricultura individual i industrial (canya sucrera) i activitat 
minera.. En el cas de l’explotació minera és activa des de l’any 2013 per l’empresa Base Titanium 
LTD., i es preveuen noves explotacions que permetràn una extracció de 6,5 milions de tones de mena 
de titani pel 2028. Pel que fa a l’explotació agrícola de la canya de sucrera, ha estat desenvolupada per 
l’empresa Kwale International Sugarcane Company Limited (KISCOL) que ha dut a terme una tasca 
de rehabilitació progressiva de 5.500 Ha de canya sucrera.  
A partir dels usos s’ha dividit la zona estudiada en 4 àrees: (1)àrea caracteritzada pel cultiu de sucre, (2) 
àrea caracteritzada per explotació minera, (3) àrea d’explotació minera i cultiu de sucre i (4) un àrea de 
control (figura 2.1-2). 
 

 
Figura 2.1-2 Mapa de l’àrea d’estudi dividida en quatre zones 

 
Climatològicament l’àrea d’estudi està dominada pel sistema de pressions a gran escala de l’oceà 
índic. El clima resultant es pot descriure com a equatorial - costaner caracteritzat per les elevades 
temperatures tropicals. Es poden diferenciar dos períodes de monzó que donen lloc a una variabilitat   
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climàtica considerable (Mumma et al., 2011). Respecte a les precipitacions, aquestes es caracteritzen 
per presentar un període de pluges llargues compreses entre març i juliol i pluges curtes entre octubre 
i desembre (CWSB 2013). A la zona costanera la precipitació oscil·la entre 900 i 1500 mm. Pel que fa 
a la temperatura, la mitjana anual es de 26,5 ºC a la zona costanera, mentre que al interior (Shimba 
hills)  la precipitació oscil·la entre 500 i 600 mm i la temperatura entre 25 i 26,6 ºC. (County 
Government of Kwale, 2013).  
 
Geològicament la zona està formada per materials que van de l’era Paleozoica (Carbonífer) fins a la 
Cenozoica (Pliocè-Plesitocè) (Olago et al., 2017)  sense una estructura complexa, caracteritzada per 
falles verticals paral·leles a la línia de costa amb una direcció SE-E (figura 2.1-3). En conjunt els 
materials que van del Carbonífer fins al Triàsic superior es coneixen com a Duruma Sandstones. 
Aquesta sèrie de sorres reflexa l’evolució d’aigües superficials poc profundes a ambients de deposició 
deltaics (Olago et al., 2017). Està constituïda per les següents formacions geològiques, ordenades de 
menor a major edat: (1) Maji ya Cgumvi Beds (Triassic inferior) caracteritzat per esquistos 
bituminosos amb gresos llimosos, esquitosos bituminosos intercalats amb sediments marins i calcàries 
amb  esquistos bituminosos. (2) Mariakani Sandstone (Triassic inferior) constituïdes per una series de 
gresos de gra fi amb esquistos. (3) Mazeras Sandstone i Shimba Grit (Triàsic superior) constituïdes 
per gresos quarso-feldespàtics amb laminació creuada amb intercalacions d’esquistos bituminosos 
(Caswell, 1953). 
 
Els materials del Cenozoic es poden dividir en les següents formacions: (1) Margarini Sands (Pliocè 
superior) com el seu nom indica es tracta de sorres quarsoses amb amb fragments de pissarres del 
Juràssic. (2) Coral Reef (Pleistocè inferior i mitjà) format per material coralí erosionat per l’acció de 
les marees (Caswell 1953). (3) Kilindini Sands (Pleistocè superior) son dipòsits de lagoon acumulats a 
la franja de coralls (Caswell, 1953). (4) dipòsits recents formats per sorres vermelles i dipòsits 
al·luvials. 
 

 
Figura 2.1-3 Mapa de la situació geològica de la zona d’estudi. 

 
  



 
6 

2.2 Hidrogeologia 
 
La hidrogeologia de la zona, encara en vies d’estudi, a grans trets es pot afirmar que els aqüífers 
confinats més profunds situats al est de les Shimba Hills es recarreguen lateralment, amb la major part 
d’aigua de recàrrega procedent de les mateixes muntanyes. Pel que fa als aqüífers somers, es 
recarreguen superficialment i de manera directa per la infiltració de la precipitació. La connexió entre 
els dos sistemes d’aqüífers encara és incerta. 
 
Els riu més grans que es troben a la zona d’estudi son: Mkurumudzi, Ramisi, Lukungwi i Muachema. 
Les poblacions situades a la costa no poden aprofitar aquesta aigua per a usos domèstics atès que 
volums de sediment que es dipositen al tram final d’aquest són elevats. La població utilitza l’aigua 
que es bombeja des de els pous poc profunds (< 20 m). Aproximadament s’extreu un promig de 4 m3 
d’aigua per dia de cada pou, Mwangi (1981).  
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CAPÍTOL 3 
 
METODOLOGIA DE TREBALL 
 
En aquest apartat es detalla quin ha estat el flux de treball seguit per assolir els principals objectius 
d’aquest estudi. La metodologia es pot classificar en tres gran grups:  

1.! Campanya de mostreig i obtenció de dades 
2.! Tractament i representació de les dades de conductivitat  
3.! Caracterització hidroquímica 

 
3.1 Campanya de mostreig i obtenció de dades 
 
Per tal de caracteritzar la  hidrogeologia de la zona d’estudi, s’han realitzat un total de 5 campanyes 
de mostreig realitzades durant el període de 2014 – 2016 dins de les tasques del projecte Gro for Good 
en les quals es va realitzar un mostreig hidroquímic complet. (Figura 3.1-1). La primera campanya, 
durant l’estació seca, es va dur a terme del 25 al 27 de març del 2014 i es va mostrejar un total de 32 
pous. La segona, durant l’estació humida, es va realitzar del 6 al 8 juny del mateix any, amb un total 
de 34 pous mostrejats. La tercera es va  realitzar durant la temporada intermitja, és a dir, ni seca ni 
humida, coincidint amb el mes de setembre del 2015, més concretament del dia 5 al 28, i en la qual es 
van mostrejar un total de 71 pous. Les darreres campanyes es van realitzar durant el mes de març, del 
dia 1 al 16 i del 6 al 26 juny de l’any 2016 amb un total de 75 i 80 punts de mostreig respectivament. 
A més a més en les últimes tres campanyes es van recollir 6 mostres dels tres rius principals que 
travessen l’àrea d’estudi (2 mostres al Ramisi, 3 al Mukurumudzi i 1 al Muachema). Paral·lelament, 
Oxford va realitzar tres campanyes més en les quals només es va mesurar la conductivitat elèctrica. 
Aquestes campanyes van tenir lloc als mesos de setembre del 2013, març-maig del 2015 i setembre 
del 2016.  
 
El resultats hidroquímics obtinguts durant la campanya de camp del mes de setembre del 2015 no 
s’han considerat, ja que les mostres es van congelar i els resultats es van modificar hidroquímicament. 
No obstant sí que s’han pogut utilitzar els paràmetres de camp. 
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Figura 3.1-1 Mapa amb la situació dels punts de mostreig de les diferents campanyes. 
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Els paràmetres de camp van ser mesurats in situ en cada un dels punts de mostreig i es van agafar 
dues mostres d’aigua per analitzar al laboratori cations, anions i isòtops i una sola mostra per al 
carboni orgànic. L’aigua s’ha mostrejat de diferent manera en funció del gruix saturat de cada pou; 
(1)pous oberts amb un gruix saturat menor d’un metre, es va utilitzar una cubell lligat amb una corda 
per recollir la mostra i posteriorment amb una gerra de plàstic rentada tres vegades amb aigua del pou 
es van realitzar les mesures de camp, (2)pous oberts amb una columna superior a 1 metre i inferior a 23 
metres de profunditat, es va utilitzar una bomba elèctrica, (3)pous profunds totalment tancats 
connectats a un tanc, es va connectar mitjançant una canonada la cel·la de flux amb l’entrada del tanc. 
I els hand pumps profunds amb una mànega i la cel·la de flux. 
 
Els paràmetres fisicoquímics  analitzats en les respectives campanyes es detallen a continuació: la 
temperatura, pH, conductivitat elèctrica, oxigen dissolt, alcalinitat, potencial redox i amoni es van 
mesurar in situ. També s’han analitzat ions majoritaris i minoritaris i carbó orgànic total (TOC). Per la 
mesura de la temperatura, pH, conductivitat elèctrica, oxigen dissolt es va utilitzar una sonda 
multiparamètrica de la marca YSI Professional Plus mitjançant una cel·la de flux per evitar qualsevol 
contacte amb l’atmosfera.  
 
Les mostres dels cations, metalls traça i TOC de la campanya del 2016, es van enviar a analitzar a 
l’Institut d’Avaluació Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA), que van ser analitzats mitjançant 
espectrometria d’emissió atòmica (ICP-AES), espectrometria de masses (ICP-MS) i detector 
d’infrarojos respectivament. Els anions els van processar a l’Institut Català de Recerca de l’Aigua 
(ICRA) mitjançant el mètode analític de cromatografia iònica, exceptuant els fosfats que van ser 
analitzats amb espectrofotometria. El bromurs van ser analitzats amb el mètode de espectrometria de 
masses (ICP-MS) a la Universitat Autònoma de Barcelona. Els duplicats es van emmagatzemar en 
fred a l’oficina de Bomani. Les mostres corresponents a la campanya del 2014 van ser analitzades a 
un laboratori local. 
 
3.2 Tractament de les dades de conductivitat  
  
La conductivitat elèctrica, que és proporcional a la quantitat de sals dissoltes en l’ aigua. S’ha treballat 
a dos escales diferents per tal d’avaluar la variació espacial de les dades. En primer lloc, a una escala 
més general, per determinar les zones que presenten unes conductivitats més elevades i la seva 
evolució al llarg de les campanyes. En segon lloc, a una escala més detallada, per estudiar l’evolució 
del nivell piezomètric i de la conductivitat elèctrica de les zones afectades per intrusió. Paral·lelament 
també s’han obtingut les dades de temperatura i precipitació de l’any 2007 fins al 2016 d’una estació 
meteorològica situada prop de l’àrea d’estudi (Msabweni). 
 
La representació de l’evolució de la conductivitat al llarg de les campanyes s’ha realitzat amb el 
programa informàtic ArcGis versió 10.0, amb el qual s’han realitzat mapes d’isoconductivitat de les 
cinc campanyes i de 3 campanyes especifiques realitzades per Oxford en que només es va mesurar la 
conductivitat corresponents als mesos de setembre del 2013, març-maig del 2015 i setembre del 2016. 
Per realitzar l’anàlisi geoestadístic s’ha utilitzat el mètode Inverse Distance Weighting (IDW), que es 
tracta d’un mètode determinista que permet la interpolació multivariable d’un conjunt de punts 
dispersos coneguts. L’escala de valors utilitzada es mostra a la taula 3.2-1. S’ha considerat que tots 
aquells valors superiors a 1000 µS/ cm presenten una conductivitat elevada, tal i com es definirà al 
capítol 4 secció 4.2.3. 
 

Taula 3.2-1: Escala amb valors i colors que apareixen al mapa 
< 500 Baix 

501-1000 Baix – mitjà 
1001-2000 Mitjà – elevat 
2001-3000 Elevat 
3001-5000 Elevat – molt elevat 

> 5000 Molt elevat 
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Per definir la dinàmica de la intrusió marina, s’han realitzat mesures setmanals des del 2014 fins al 
2017  de la conductivitat elèctrica, nivell piezomètric, pH i temperatura dels pous més pròxims a la 
línia de costa (Z1-141, Z1-33,Z1-116,DB/MS/LST, Z3-102B, Z3-102, Z2-103, Z2-104, Z3-90, Z3-96, 
Z3-98, Z3-87, Z4-85, Z4-78B, Z4-18 i Z4-01). Amb les dades obtingudes i amb l’ajuda del programa 
informàtic Excel 2013 s’han realitzat taules dinàmiques en les quals s’ha representat l’evolució de la 
conductivitat elèctrica i el nivell piezomètric de l’aigua subterrània per a cada un dels pous. 
 
Amb l’objectiu de realitzar un monitoreig de la intrusió marina s’han instal·lat dos CTD’s que 
enregistren la mesura de conductivitat elèctrica cada 15 minuts, en un pou situat a la costa (Gazi). El 
pou consta de dos piezòmetres. Un piezòmetre ranurat  a la part baixa, entre 71,23 – 80,85 metres i el 
segon piezòmetre ranurat a la part alta, entre 2,5 i 8,6 metres. Es disposen de dades del 18 d’octubre 
del 2012 fins al 22 de setembre del 2017.   
 
3.3 Caracterització Hidroquímica 
 
L’avaluació de la qualitat de l’aigua subterrània davant del risc d’intrusió salina a la zona d’estudi 
s’ha realitzat amb l’ajuda de tècniques hidroquímiques, atès que actualment constitueixen una eina de 
diagnòstic directa i que reflexa amb una major sensibilitat el grau d’afecció dels aqüífers costaners 
davant d’un augment de la salinització.   
 
En aquest capítol s’ha realitzat la caracterització de les aigües subterrànies en funció del seu origen, 
descripció de les aigües atenent als seus paràmetres fisicoquímics i la interpretació de reaccions 
químiques que podrien estar succeint. En aquest cas prèviament s’ha definit com a possibles: la 
precipitació-dissolució de minerals càlcics com la calcita, dolomita, quars i Goethita ; intercanvi 
catiònic que esta directament relacionat amb la quantitat d’ions lliures disponibles en l’aigua marina i 
també s’analitzaran els processos d’oxidació o reducció del ferro  i manganès. Aquest apartat s’ha 
realitzat amb el programa informàtic Aquachem.  
 
Finalment s’ha desenvolupat un model geoquímic de mescla, amb el programa informàtic Phreeqc 
entre aigua continental i aigua salada en diferents proporcions, en el qual s’han integrat tots aquells 
paràmetres que s’han considerat rellevants per l’ anàlisi 
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CAPÍTOL 4 
 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 
 
4.1 Evolució de les conductivitats elèctriques 
 
4.1.1 Anàlisi espacial de la conductivitat elèctrica a la zona d’estudi 
 
La conductivitat elèctrica és un excel·lent indicador del grau d’intrusió marina per la seva relació amb 
la salinitat per conductivitats elevades. Si comparem els valors de conductivitat obtinguts en els dos 
anys en que es van realitzar les campanyes de camp (2014 i 2016), podem observar que els valors de 
l’any 2016 són superiors respecte els anys anteriors (Figura 4.1.1-1). Aquest fet, posa de manifest la 
relació existent entre l’augment de la  conductivitat i la disminució de la precipitació atès que la 
precipitació acumulada l’any 2016 és inferior a la de l’any 2014  en un 30 % amb valors de 1149 i 
1453 mm respectivament,. Per aquest motiu i juntament amb el fet de que es disposa d’un  major 
nombre de dades, s’han utilitzat les campanyes realitzades l’any 2016 per a la realització d’aquest 
capítol.  
 
L ‘anàlisi espacial de la conductivitat mostra un clar augment d’aquest paràmetre en les mostres que 
es troben distribuïdes al llarg de la costa, les que es troben repartides al llarg del riu Ramisi i més 
puntualment d’ algunes situades al NW emplaçades als gresos del Mazeras. Aquest gradient presenta 
variacions en funció de l’època de l’any que es tracti. L’estudi de les isoconductivitats mostra un 
increment de la conductivitat elèctrica respecte les mostres de la campanya de març del 2016 en la 
majoria de les mostres, amb valors que oscil·len entre 10979  i 553 µS/ cm (figura 4.1.1-1 ). Els valors 
de conductivitat elèctrica al mes de juny (4.1-1 b) són lleugerament més baixos que al març, amb 
valors que oscil·len entre 9440 i 41,3 µS/ cm. Aquesta disminució de la conductivitat es podria 
associar a la variació de la precipitació en l’època seca i humida. Malgrat que l’any 2016 va ser un 
any molt sec la precipitació acumulada durant els mesos de gener, febrer i març va ser nul·la, en 
comparació amb el mes de juny en el que es van assolir valors de 836 mm. No obstant algunes de les 
mostres que es troben situades per sota dels camps de la sucrera presenten un comportament anòmal, 
amb valors de conductivitat més elevats al mes de juny però una concentració de clorurs superior al 
mes de març com es el cas de la mostra Z3-30. Aquest fet és degut a que aquestes no estan afectades 
per intrusió. 
En general, malgrat que els anys anterior les precipitacions acumulades han estat més elevades, també 
mostren aquesta relació estacional en que els mesos més secs la conductivitat elèctrica augmenta, i els 
mesos més humits aquesta disminueix. 
 

Setembre 2013 
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Setembre 2015 Març-maig 2015 

 
 

Març 2014 Juny 2014 

  
Març 2016 Juny 2016 

  
Figura 4.1.1-1 Mapes d’isoconductivitats  de les diferents campanyes. Realitzada amb ArcGis 
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Són tres les hipòtesis dels orígens que defineixen la variabilitat en la distribució la conductivitat a la 
zona; (1) presència d’una font termal situada prop d’un efluent del riu Ramisi , (2) existència d’una 
salinització romanent en la formació geològica (gresos del Mazeras) i (3) lligat amb la intrusió marina i 
l’anió clorur.  
Pel que fa a l’elevada conductivitat relacionada amb la font hidrotermal, es coneix que prop d’un dels 
efluents del riu Ramisi es troba una font termal que presenta una elevada salinitat, que contribueix a 
augmentar els valors de conductivitat de les mostres preses al riu.  Pel que fa a la salinitat romanent en 
la formació geològica (gresos del Mazeras) es coneix que aquesta es va depositar en un ambient 
lacustre superficial fluctuant (humit i sec) en un clima semiàrid amb deposició de sals que 
contribueixen a que la salinitat en aquesta formació sigui elevada (Caswell, 1953). 
 
4.1.2 Anàlisis de l’evolució temporal de la conductivitat elèctrica 
 
Concretament, en aquest apartat ens centrarem en l’anàlisi de la variació dels valors de conductivitat 
elèctrica dels pous per l’efecte de la intrusió salina en diferents punts de monitoreig amb una resolució 
temporal major. Destacar que les conductivitats elèctriques més elevades de la zona s’han mostrejat 
en dues surgències que es troben a Msabweni (zona 1) i Diani (zona 2) amb valors de 12250 i 46750 
µS/ cm respectivament. 
Els valors de conductivitat elèctrica més elevats en pous per efecte de la intrusió salina, es troben 
repartits al llarg de la línia de costa agrupant-se de Sud a Nord en tres zones: La primera zona 
correspondria a Jabalini (zona 1), la segona correspondria a Diani (zona 3) i per últim Diani Beach 
(zona 4). La zona que presenta valors de conductivitat més elevats, és la zona que es troba més al sud 
(Jabalini) amb una conductivitat de 10979 µS/ cm. Aquest valor tant elevat podríem associar-lo a la 
proximitat d’aquest pou a la línia de costa. La conductivitat mitjana a la zona de Diani  (Z3-96, Z3-90, 
Z3-87 i Z3-98) és de 3470 µS/ cm i a la zona de Diani beach (Z4-85, Z4-78, Z4-18 i Z4-01) de 3268 
µS/ cm. Aquestes dues zones es localitzen a la regió amb més afluència turística de Kwale, on es 
concentren el major nombre de complexos hotelers de la zona, principalment a la costa, de manera 
que la demanda d’aigua és superior podent afectar potencialment la intrusió de la cunya salina.  
 
S’ha realitzat un anàlisi hidroquímic en les zones més afectades per la intrusió salina, analitzant 
paràmetres fisicoquímics (temperatura, conductivitat elèctrica, profunditat del nivell piezomètric...). 
Dels diferents paràmetres fisicoquímics ens centrarem en la caracterització de les variacions de la 
conductivitat elèctrica de l’aigua subterrània i de la profunditat del nivell piezomètric. Una disminució 
del nivell indica una disminució del flux d’aigua dolça cap al mar, que pot donar com a resultat un 
augment de la intrusió salina i per tant de la conductivitat. En cas de que es produeixi un augment de 
nivells és d’esperar el comportament oposat degut al augment del flux d’aigua dolça. La descripció de 
l’evolució d’ ambos paràmetres s’ha realitzat de Sud a Nord seguint la línia de costa i agrupant 
aquells pous que es troben dins de la mateixa zona, del total de les quatre zones definides. Les dades 
s’han representat en un gràfic combinat, en el que l’eix de les abscisses representa el temps (2014 – 
2016) i l’eix de les ordenades representa, la profunditat del nivell piezomètric (metres) i la 
conductivitat expressada (µS/ cm). 
 
Zona 1.- Es disposen dades dels pous Z1-33 (a 1,49 Km del mar) i  Z1-116 ( a 0,59 Km del mar), els 
quals mostren uns valors de conductivitat elèctrica que indiquen que durant el període d’observació 
que va  des de 18/10/12 a 22/9/17 no han estat afectats per la intrusió salina amb valors de 650 µS/ cm 
i 750 µS/ cm respectivament (figura 4.1.2-1).  
Concretament, en el pou Z1-33 el valor de conductivitat elèctrica es manté fins a principis de l’any 
2016, en que s’observa com la conductivitat es torna més irregular amb una clara tendència creixent 
amb valors que van de 750 µS/ cm fins al màxim de conductivitat enregistrat en aquest pou que es de 
800 µS/ cm aproximadament. Respecte el pou Z1-116, només disposem de dades fins al maig de 2016 
en que no s’aprecia cap tendència. No obstant, si que s’observa com a finals de l’any 2014 es 
produeix un increment de la conductivitat elèctrica que passa de 650 a 730 µS/ cm. 
Pel que fa a la profunditat del nivell piezomètric, en el pou Z1-33 s’observa un clar augment de la 
profunditat del nivell i per tant una disminució del nivell freàtic, amb valors que oscil·len entre 10 i 
11 metres i entre 14 i 15 metres en el pou Z1-116. De tal manera que es pot afirmar que la zona 1 no 
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està afectada per intrusió marina. No obstant, tot i no disposar de dades de seguiment del pou de 
Jabalini, que també es troba en aquesta mateixa zona, si que presenta uns valors de conductivitat 
elevats (10979 µS/ cm). 
 

  
Figura 4.1.2-1 Evolució de les dades de conductivitat elèctrica i profunditat del nivell piezomètric per als pous situats a la 
zona 1 (Z1-33 i Z1-116). 
 
Zona 2.- Es disposa de dades dels pous Z3-102 (2,08 Km del mar), Z3-102B (2,08 Km del mar) i Z2-
103 (0,81 Km del mar). Respecte a l’evolució de la conductivitat elèctrica i la profunditat del nivell 
piezomètric, l’únic pou del qual es disposa un registre complert de les dades és el Z2-103, atès que per 
al pou Z3-102 només es disposen dades fins al més de març del 2016 i pel pou Z3-102B de l’abril del 
2016 a l’abril del 2017 (figura 4.1.2-2). Els valors de conductivitat en els tres pous oscil·len entre 500 
i 900 µS/ cm, essent el  pou Z2-103 el que presenta els valors més alts (900 uS/cm). La tendència 
varia en funció del pou, al pou Z3-102 la conductivitat tendeix a disminuir i als pous Z3-102B i Z2-
103 la conductivitat tendeix augmentar. Respecte la profunditat del nivell piezomètric, al pou Z3-102 
es troba entre 1 i 2 metres i ens els pous Z3-102B i Z2-103 es troba entre 10 i 12 metres. En els 
darrers pous s’observa una tendència a augmentar el nivell freàtic. Per tant, atenent als valors de 
conductivitat podem assumir que la zona 2 tampoc està afectada per intrusió marina. 
 

  

 

 

Figura 4.1.2-2 Evolució de les dades de conductivitat elèctrica i profunditat del nivell piezomètric per als pous situats a 
la zona 2 (Z3-102B, Z3-102 i Z2-103). 

 
Zona 3.- Es disposa de dades d’evolució de conductivitat i nivell piezomètric per als pous  Z3-96 
(2,41 Km del mar), Z3-90 (2,41 Km del mar) , Z3-87 (1,82 Km del mar) i  Z3-98 (3,13 Km del mar). 
Des de finals del 2015 i principis del 2016 la conductivitat elèctrica tendeix a incrementar-se sobretot 
des de mitjans del 2016 (figura 4.1.2-3). Respecte la profunditat del nivell piezomètric, aquest es 
troba entre 5 i 9 metres. Tres dels quatre pous d’aquesta zona, es troben afectats per intrusió marina 
(Z3-96, Z3-90 i Z3-87) amb valors de conductivitat elèctrica que oscil·len entre 1500 i 3700 µS/ cm. 
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La conductivitat elèctrica més elevada s’ha enregistrat al pou Z3-90 en que a principis de l’any 2016 
augmenta de manera progressiva passant de valors de 1700 a 3500 µS/cm coincidint amb una 
augment de la profunditat del nivell freàtic del 6 a 9 m. El pou Z3-98 tot i no estar afectat per intrusió 
marina (valors de conductivitat entre 800-900 µS/ cm) presenta una clara tendència creixent des de 
finals de l’any 2016. D’aquesta manera, es pot afirmar que la zona 3 si que esta afectada per intrusió 
salina i la tendència és creixent. 
 

  

  
Figura 4.1.2-3 Evolució de les dades de conductivitat elèctrica i profunditat del nivell piezomètric per als 
pous situats a la zona 3 (Z3-90, Z3-96,  Z3-98 i Z3-87) 

 
Zona 4.- Es disposen dades dels pous  Z4-85 (2,17 Km del mar), Z4-78 (0,21 km del mar), Z4-18 
(2,59 Km del mar) i Z4-01 (3,18 Km km del mar). S’aprecia un increment dels valors de conductivitat 
elèctrica en el conjunt dels pous que en la majoria dels casos coincideix amb inicis de l’any 2016 o 
mitjans del 2015, com es el cas del pou Z4-01 (figura 4.1.2-4). La profunditat del nivell piezomètric 
es troba entre 8 i 24 metres, enregistrats als pous Z4-78 i Z4-01 respectivament. Els valors de 
conductivitat elèctrica es troben entre 600 i 2500 µS/ cm, amb el valor mínim enregistrat al pou Z4-01 
(600 uS/cm) i el màxim al  Z4-87  (2700 uS/cm). Dels quatre pous de la zona només el Z4-78 esta 
afectat clarament per intrusió marina i des de el 2014 presenta valors de conductivitat superiors a 
1000 µS/ cm. Tot i així, no es pot descartar que els punts Z4-85 i Z4-18 comencin a estar afectats per 
aquesta veient la tendència temporal i els valors de conductivitat relativament alts per aigua dolça. 
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Figura 4.1.2-4 Evolució de les dades de conductivitat elèctrica i profunditat del nivell piezomètric per als pous situats a 
la zona 4 (Z4-85, Z4-78B i Z4-18 i Z4-01). 

 
4.1.3 Monitoreig de la intrusió marina  
 
Amb les dades obtingudes dels CTD’s del pou de control situat a la costa (pou profund de 70 m i pou 
superficial de 8 m) s’han extret les dades de conductivitat. S’han representat en la figura 4.1.3-1 els 
valors d’evolució de conductivitat juntament amb les dades de la precipitació per als anys dels qual es 
disposen dades (2016-2017). Aquestes gràfiques permeten observar diferències de comportament en 
la conductivitat elèctrica en funció de la profunditat de la zona ranurada i de la precipitació.  
 
A la zona profunda s’aprecia com la conductivitat es manté constant  amb un valor de 60000 µS/ cm 
fins a mitjans d’agost del 2016 (Figura 4.1.3-1 a). A partir d’aquest moment el valor de conductivitat 
elèctrica es torna irregular amb fluctuacions de l’ordre de 10000 µS/ cm cada 15 dies assolint valors 
de conductivitat que oscil·len entre 25000 i 38000 µS/ cm. Tenint en compte que en aquet mateix 
període s’aprecia una reducció important de la pressió mesurada (nivell piezomètric) es considera que 
aquesta disminució de la conductivitat i nivell estan relacionats amb una disminució de la profunditat  
inicial del sensor acompanyada possiblement d’una esquerda en el pou que permet l’entrada d’aigua 
dolça en algun punt. No obstant l’origen de les fluctuacions periòdiques de la conductivitat és a dia 
d’avui incert. Els nivells de conductivitat elèctrica, es tornen a recuperar assolint el nivell inicial al 
mes de novembre del 2016. 
 
En el pou ranurat a la superfície (Figura 4.1.3-1 b) la conductivitat elèctrica parteix d’un valor de 
1000 µS/ cm que es manté fins a mitjans del mes d’abril del 2016 on aquest augmenta de manera 
progressiva assolint un valor màxim de 8000 µS/ cm al mes d’agost del mateix any. A partir d’aquesta 
data la conductivitat torna disminuir recuperant el valor inicial de 1000 µS/ cm al mes de novembre. 
Aquest increment de la conductivitat no es sap quin es el seu origen exacte però podria estar 
relacionat amb un canvi de sensor. En aquest cas s’observa una variació marcada i continua de la 
conductivitat elèctrica al llarg de tota la sèrie que es podria associar al efecte de les marees. 
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Figura 4.1.3-1 a) Variació de la conductivitat i precipitació en un pou ranurat a la part superficial b) En un pou 
ranurat a la part profunda. De color vermell s’ha representat la conductivitat elèctrica (µS/ cm) i de color blau la 
precipitació (mm). 

 
4.2  Caracterització Hidroquímica 
 
4.2.1 Aspectes generals 
 
Per l’estudi hidroquímic s’ha seleccionat la campanya del Juny-16, donat que aquesta es la que 
presenta un major nombre de punts mostrejats tal com s’ha esmentat en el primer apartat d’aquest 
capítol. 
 
Amb la finalitat de comprovar la veracitat dels resultats entregats pels laboratoris s’han realitzat 
càlculs d’error. Aquests s’han realitzat en base a un balanç de càrregues, sent  aquest la diferència 
entre el sumatori de cations i anions, dividit entre la suma dels ions i multiplicat per 100 (Equació 1).  
Els errors per a les mostres de la campanya de juny de 2016 son de l’ordre del -15% al 14%. Els 
errors obtinguts en la campanya de juny  es consideren elevats i poden ser deguts a algun error intruït 
durant la manipulació de les mostres. Les conductivitats varien  entre 41,3 µS/ cm a 46750 µS/ cm 
(surgències), s’ha de considerar que en la majoria dels casos les mostres que tenen un error més elevat 
son les que presenten una major salinitat per als processos de dissolució utilitzats en laboratoris 
(Custosdio,1983).  
 

!""#" = Σ&'()#*+ − Σ'*)#*+
Σ&'()#*+ + Σ'*)#*+ ∗ 100 (Eq.1) 

 
Pel que fa a les propietats físico-químiques, el pH es manté força constant només amb un lleuger 
descens en els pous profunds (mostres emplaçades als gresos de Mazeras) (Annex 1; Annex 2). Tal i 

b) 

a) 
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com ja s’ha mencionat al capítol anterior, la conductivitat elèctrica (CE) augmenta a mesura que 
augmenta la mescla amb aigua marina, a les mostres preses al riu Ramisi  i a les mostres que es troben 
encaixades a la formació geològica que presenta una salinitat romanent (gresos de Mazeras). 
L’alcalinitat guanya importància en els materials carbonatats (coralls-Plc i les sorres de Kilindini- Pls) 
mentre que l’oxigen dissolt es manté força constant amb un lleuger increment en els pous de la zona 2 
propers als camps de la sucrera. Respecte a la concentració de l’ió clorur i sodi aquesta augmenta 
considerablement en aquelles zones afectades per intrusió marina (Annex 1; Annex 2). 

4.2.2 Classificació de les aigües subterrànies 
 
Les aigües subterrànies s’han classificat en funció de la  seva espècie predominant. Com a primera 
classificació, s’ha utilitzat el diagrama de Piper, que representa les fàcies hidroquímiques i que consta 
de dos diagrames triangulars i un romboïdal central. Usualment en un triangle equilàter es representen 
les concentracions dels cations Ca2+, Mg2+ i Na+ (en ocasiona Na++ K+) i en un altre la dels anions 
HCO3

-, SO4
2-i Cl- (o Cl- + NO3

-). En aquest diagrama les aigües que presenten característiques 
químiques semblants queden agrupades en sectors (Escuder et al., 2009; López i Gómez., 2007). 
 
L’evolució temporal de les mostres de les campanyes del Juny-14, Març-16 i Juny-16 mostren en 
general un comportament similar en els tres diagrames, no obstant, hi ha un lleuger increment de la 
proporció de l’ió clorur a la campanya del Juny-16 (figura 4.2.2-1). Aquest increment tal i com 
mostren els mapes de conductivitat pot estar associat a un augment de la intrusió marina degut a un 
factor climàtic condicionat per un descens considerable de les precipitacions. Les dos campanyes 
realitzades al 2016 no presenten  canvis importants, el que suggereix una certa estabilitat en el sistema 
(figura 4.2.2-1) 
 

 
 
Figura 4.2.2-1 Diagrama de Pipper de les mostres corresponents a la campanya del mes de juny de l’any 2014 i del 
mes de març i juny de l’any 2016. A la llegenda s’ha representat de color blau i amb la lletra P les sorres de Margarini, 
de color taronja i amb el símbol Plc els coralls del Pleistocè, de color granat i amb el símbol Pls les sorres de Kilindini 
i amb un quadrat blanc una combinació de les dues anteriors. Realitzat amb el software informàtic Aquachem. 
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En general podem diferenciar tres grups hidroquímics diferents, que corresponen a les tres formacions 
geològiques de la zona (coralls, sorres de Kilindini, sorres de Margarini) les mostres emplaçades a les 
sorres  del Mazeras no s’han representat. 
 
El grup 1 es caracteritza per aquelles mostres que presenten una fàcies bicarbonatada càlcica (Ca-
HCO3), les quals es troben principalment en els coralls i sorres del Pleistocè, representats en el 
diagrama per la simbologia coralls-Plc i sorres de Kilindini-Pls respectivament. 
 
El grup 2 està definit per aquelles mostres que presenten unes fàcies bicarbonatades sòdiques (Na-
HCO3). La majoria de les mostres d’aquest grup es localitzen a les sorres de Margarini-P. Aquest 
enriquiment en sodi, degut a l’intercanvi catiònic Ca-Na mostra una major interacció de l’aigua amb 
el material encaixant, indicant un major temps de permanència de l’aigua en l’aqüífer respecte les 
mostres del grup 1. També es pot apreciar com en general totes les mostres contenen magnesi.  
 
El grup 3 està format per mostres que presenten una fàcies clorurada sòdica (Na-Cl), aquestes 
corresponen a les mostres que es troben a les zones més properes a la costa (corals dels Pleistocè) i 
que per tant estan afectades per intrusió marina. No obstant, hi ha dos grups de mostres diferents, que 
es troben emplaçades a l’interior i que també presenten una proporció elevada de l’ió clorur i sodi. 
Aquest fet mostra tres possibles orígens de salinització de les mostres en la zona, el més evident que 
es degut a la intrusió marina, per un efluent del riu Ramisi procedent de una font termal i per l’ 
existència d’una salinització romanent en la formació geològica (gresos del Mazeras).  
 
Els diagrames de Piper permeten classificar les aigües en funció del percentatge de cada un dels seus 
ions analitzats, però no quantificar la concentració existent en cada una de les mostres. Per reflectir el 
contingut de cada un dels ions analitzats, en miliequivalents per litre, s’ha utilitzat el diagrama de 
Schoeller-Berkaloff. Aquests diagrames consten de columnes graduades amb escala logarítmica dels 
ions  Ca2+, Mg2+,Na+, Cl-, SO4

2-, i HCO3
-, expressats en mg/l. Aquests diagrames permeten delimitar 

fàcilment la mescla entre aigua dolça i agua salada, que apareixen com línies intermèdies entre les 
aigües d’origen. També permet observar l’augment o disminució d’un determinat compost i els canvis 
de pendent dels segments que indican variacions en les relacions iòniques. Comparant la forma en que 
queda representada cada mostra d’aigua, es poden deduir possibles reaccions i establir grups d’aigües 
amb característiques similars (Escuder et al., 2009; López i Gómez., 2007). 
 
Els resultats obtinguts en les mostres que es localitzen en els materials geològics dels coralls del 
Pleistocè de la campanya del juny del 2016 i una mostra d’aigua de l’oceà índic es mostren a la figura 
4.2.2-2. 
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Figura 4.2.2-2 Diagrama de Schoeller de les mostres que es troben emplaçades als coralls del Pleistocè, 
juntament amb una mostra d’aigua salada de l’oceà Índic. La mostra més propera al mar correspon a la Z1-141 
que es troba a 0,19 Km, seguida de la mostra A/09/11 que es troba a 0,56 Km. Realitzat amb Aquachem. 
 
Del diagrama de Schoeller es dedueix que el conjunt de les mostres que es troben emplaçada en els 
coralls del Pleistocè presenten una relació de l’ió calci i bicarbonat semblant a la del mar. A mesura 
que ens aproximem a la costa, les mostres van adquirint un augment progressiu en la concentració 
dels elements analitzats, exceptuant l’ió calci i bicarbonat que es mantenen relativament constants en 
tota la zona (figura 4.2.2-2). S’observa un major predomini del Cl- seguit de l’augment del Na+, 
abundants en l’aigua de mar, que s’intensifica de manera notable al apropar-se a la línia de costa. 
 
Finalment s’han realitzat els diagrames de Stiff per cada un dels punts. Aquest permet una major 
comprensió de com es distribueixen i caracteritzen les aigües en funció de la seva ubicació. Aquest 
tipus de diagrama consisteix en quatre rectes paral·leles i equidistants, cada una dividida en dos 
segments per una perpendicular. La longitud de cada segment es proporcional a la concentració en 
meq/L d’un determinat ió. En aigües subterrànies és habitual utilitzar els diagrames de Stiff 
modificats que consisteixen en tres rectes dividides en sis segments. Els segments situats a l’esquerra 
representen, de dalt a baix, la concentració de Na+, Mg2+ i Ca2+; i a la dreta Cl-, SO4

2- i HCO3
-. Els 

extrems dels segments s’uneixen dibuixant un polígon i la forma d’aquest es pot associar a un 
determinat tipus d’aigua (Escuder et al., 2009; López i Gómez., 2007) i la seva àrea a la salinitat de la 
mostra. A la figura 4.2.2-3 es mostren els resultats obtinguts per  a la campanya de juny del 2016. 
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Figura 4.2.2-3 Diagrama de Stiff amb les mostres de la campanya de juny de l’any 2016. Realitzat amb el software 
informàtic Aquachem. 
 
En base als diagrames de Pipper i els de Stiff es poden distingir dos tipus de fàcies hidroquímiques 
principals, que defineixen la variació de la composició de l’aigua subterrània al apropar-se al mar.  
Aquestes correspondrien a les mostres amb una fàcies bicarbonatada càlcica i les mostres amb una 
fàcies clorurada sòdica. Les mostres amb una fàcies bicarbonatada càlcica es troben emplaçades a les 
sorres de Margarini, sorres de Kinindini i gresos de Mazeras. En el cas de les mostres que presenten 
una fàcies clorurada sòdica, com ja s’ha mencionat anteriorment es poden atribuir a tres orígens, per 
una banda les que es troben pròximes a la costa i que mostren la major penetració de la cunya salina 
(especialment evident a la zona 3 i 4), per altra banda les que es troben repartides al llarg del riu 
Ramisi, en que la salinitat és deguda a la presencia d’una font termal amb alta salinitat (hotspring) 
(C108HWL i 3KDO1) i finalment aquelles mostres que es troben a les sandstones (C/12/12) i que la 
salinitat és aportada per la formació geològica.  
 
4.2.3 Relacions iòniques i anàlisis de regressió  
 
Amb la finalitat de determinar de manera preliminar reaccions de dissolució–precipitació, identificar 
possibles intercanvis entre espècies iòniques,  i l’evolució de les mostres respecte la línia de mescla 
s’han realitzat gràfiques i coeficients de correlació d’aquells anions i cations que sempre estan 
presents en l’aigua tant dolça com salada i en quantitats apreciables (Cl, SO4, HCO3, NO3, Na, Ca, 
Mg). S’ha descartat l’anió nitrat i no ha estat objecte d’anàlisi en aquest estudi, per la seva poca 
relació amb la intrusió marina.  

El contingut de cada un d’ells no només dependrà de les concentracions en les fàcies originals, aigua 
dolça i agua salada, sinó també de la intervenció de diversos processos fisico-químics que tenen lloc 
en la interacció aigua-roca per assolir l’equilibri iònic. L’ió  que presenta una major estabilitat 
química es el clorur, ja que no està subjecte a processos de dissolució ni precipitació i a més es l’ió 
més abundant en l’aigua salina. Per aquests motiu s’ha utilitzat aquest com a indicador de mescla 
entre l’aigua salada i dolça. (figura 4.2.3-1). 
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La línia de mescla està definida com a escala conservativa, sense cap reacció química. Els extrems de 
la línia estan definits per la composició química de la mostra d’aigua de l’aqüífer de composició 
bicarbonatada càlcica (Z1-121B) i per altra banda, una mostra de composició salina (Na-Cl) agafada 
d’una surgència prop del mar (DIANI) (Figura 3.1-1). Les mostres que coincideixen amb la línia de 
mescla, indiquen que no s’estan produint reaccions químiques; les que es troben per sobre  indiquen 
que estan succeint reaccions que generen una producció d’un determinat ió i les que es troben per sota 
de la línia indiquen que estan esdevenint reaccions químiques que generen un consum d’un determinat 
ió. 

  

  

  
Figura 4.2.3-1 a) Relació magnesi- clor, b) Relació calci – clor, c) Relació sodi – clor, d) Relació sulfat – clor, e) 
Relació conductivitat – bicarbonat, f) Relació bicarbonat – clor, g) Relació carbonat – clor. Realitzat amb  Aquachem. 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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La majoria de les mostres salines que es representen de color taronja (coralls del pliocè) es troben per 
sota de la línia de mescla (figura 4.2.3-1 a i b). Hi ha un grup de mostres de la mateixa litologia, que  
presenten una concentració de clor menor i una concentració de magnesi o calci més elevada, que es 
troben per sobre de la línia de mescla. Aquest increment pot ser degut a l’intercanvi catiònic o a la 
precipitació/dissolució de minerals. Les concentracions de magnesi i calci podrien interactuar amb els 
minerals de calcita i dolomita (veure secció 4.2.4) atès que la reacció cinètica es produeix 
relativament ràpida.  
En general, la relació entre el Na i el Cl es lineal i la majoria de les mostres afectades per intrusió es 
troben just a sobre de la línia de mescla i algunes lleugerament per sota indicant un enriquiment amb 
clor respecte el sodi (figura 4.2.3-1 c). Per altra banda s’observa un enriquiment en sodi de les mostres 
que es troben a les sorres de Margarini (P) i les sorres de Kilindini (Pls). Aquest enriquiment pot ser 
degut a l’alteració d’aquestes roques que presenten una composició més silicatada o al intercanvi 
catiònic Na-Ca. 

Respecte a l’ió sulfat (figura 4.2.3-1 d)) que és el segon anió més abundant a l’aigua salada, es pot 
observar com les mostres que presenten una concentració més elevada son les que estan afectades per 
intrusió marina. No obstant a la part inferior esquerra del gràfic hi ha un grup de mostres que també 
presenten una concentració de sulfat elevada, i amb un valor promig superior a la mescla teòrica. 
Aquest enriquiment es especialment evident a les sorres de Kilindini i sorres de Margarini que es on 
es troben els camps de sucre. La geoquímica d’aquest ió és més complexa, per que l’aigua de mar no 
es necessàriament el seu principal origen. Aquest increment pot estar relacionat amb la presència 
d’elevades concentracions d’aquest ió a l’aigua dolça, degut a la dissolució de sulfats (guix i 
anhidrita) tot i que s’ha descartat aquesta possibilitat ja que no es té evidència de la seva presència a la 
zona.  Un altre factor que també contribueix al seu augment i que si podria ser la causa d’aquest 
enriquiment  a la zona, és la influència que juga l’agricultura i el regadiu.  

El gràfic conductivitat vs bicarbonat (figura 4.2.3-1 e) i bicarbonat vs clor (Figura 4.2.3-1 f) han 
permès establir el nivell base de conductivitat elèctrica de la zona i d’aquesta manera establir quin es 
valor de conductivitat a partir del qual aquesta es considera elevada i/o afectada per la intrusió salina. 
Tal i com es pot observar en el gràfic (figura 4.2.3-1) es poden diferenciar dos trams, un primer tram  
on la relació entre els dos components es lineal (1:1) i per tant augmenten en la mateixa proporció. 
Determinant que el valor base de bicarbonat es troba aproximadament entre 400 i 450 mg/l i una 
conductivitat de 1000 µS/ cm. El segon tram no queda ben definit atès que hi ha mostres que 
presenten una concentració de bicarbonat baixa però la seva conductivitat es elevada, aquest fet es deu 
a la presència d’un tercer element que es el Clor. La figura 4.2.3-1 f en que es troba representat el 
bicarbonat respecte el clor ha permès determinar que el valor de clor de les mostres que no es troben 
afectades per intrusió es troba entre 180 i 200 mg/l.  

4.2.4 Especiació i càlculs amb Aquachem 
 
Per poder caracteritzar la interacció existent entre les aigües subterrànies i les espècies minerals s’ha 
realitzat una especiació i càlcul dels índex de saturació del minerals d’interès. S’han reduït el numero 
d’espècies que s’avaluaran a aquelles en que els seus índex de saturació son propers a 0 o superiors a 
0. Per desenvolupar aquest apartat s’ha utilitzat el programa geoquímic Aquachem. Aquest anàlisi 
s’ha realitzat per a les mostres de les dues campanyes realitzades al 2016, per desprès representar-los 
gràficament. 
 
Els índex de saturació (IS), expressen la proporció entre el producte d’activitat iònica (IAP) i la 
constant d’equilibri corresponent a la temperatura de la mostra.  Dit amb altres paraules, proporcionen 
informació de la concentració d’un determinat mineral dissolt i en cas d’estar present si la seva 
tendència es a precipitar o dissoldre en el medi. En una reacció en equilibri el valor de l’índex de 
saturació és de 0, el que indica saturació en el mineral, mentre que valors positius indiquen 
sobresaturació i conseqüentment precipitació i si es negatiu indiquen dissolució. 
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Figura 4.2.4-1 a) corba de solubilitat de la calcita en funció de la salinitat i b) Índex de saturació de mescles d’aigua 
dolça saturades en calcita a varies pressions parcials de CO2 amb aigua marina sobresaturada. Font: Custodio,1986. 
 
 
En la figura 4.2.4-1 a) es pot observar la corba de solubilitat de la calcita en funció de la salinitat, 
delimitant els camps de sobresaturació i subsaturació respecte a la calcita (Custodio, 1986). Tal i com 
es pot observar  la figura 4.2.4-1 b) la mescla de dues aigües sobresaturades (D i E) poden donar lloc a 
un aigua subsaturada (F) i de manera inversa la barreja de dues aigües subsaturades pot donar lloc a 
una aigua sobresaturada (C). D’aquesta manera un barreja d’aigua dolça en equilibri amb la calcita i 
un aigua de mar sobresaturada , poden proporcionar un aigua subsaturada en funció de la seva pressió 
parcial de CO2. Aquest fet fa pensar, que a la zona de mescla entre un aigua dolça i una aigua salada 
es poden produir de manera activa fenòmens de dissolució i/o precipitació (Pascual et al 1986). 
 
Les espècies minerals d’interès i que s’han analitzat tenint en compte la hidroquímica i les formacions 
geològiques presents son : calcita, dolomita, goethita, quars i CO2. Els índex de saturació d’aquests es 
troben representats a la figura 4.2.4-2. 
  

a) b) 
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Figura 4.2.4-2 a) Relació de l’índex de saturació calcita- conductivitat, b) Relació índex de saturació dolomita 
– conductivitat, c) Relació índex de saturació goethita – conductivitat, d) Relació índex de saturació quars – 
conductivitat, e) Relació índex de saturació CO2 (que és igual al logaritme de la pressió parcial de CO2 (g) en 
bars) – conductivitat. Realitzat amb el software Aquachem. 
 

a) b) 

c) d) 

e) 
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Els minerals de la calcita i la dolomita presenten una distribució espacial similar. En el cas de la 
calcita (figura 4.2.4-2 a) els valors d’índex de saturació es troben compresos entre -4 i +1 i per tant es 
pot afirmar que està precipitant (sobresaturades en calcita) o dissolvent (subsaturades en calcita)  
tenint en compte també la seva elevada cinètica de reacció. A escala més detallada, es pot destacar 
que les mostres que es troben sobresaturades corresponen als coralls del Pleistocè, que son les que es 
troben propers a la costa. Per altra banda les mostres més subsaturades es troben a les sorres de 
Margarini i els gresos de Mazeras. 
El valors d’índex de saturació per a la dolomita (figura 4.2.4-2 b)) es troben compresos entre -8 i +1 i 
per tant com en el cas anterior en el sistema s’està precipitant i dissolvent dolomita. La majoria de les 
mostres es troben subsaturades en aquest mineral però n’hi ha 6 que es troben sobresaturades (2 
surgències de mar, 3 als coralls pleistocenes i 1 mostra a les sorres de Kilindini). 
 
Per al cas de la Goethita (4.2.4-2 c)) totes les mostres es troben sobresaturades amb valors que van de 
+2 a +8. No s’observa cap patró o distribució diferenciada en funció de la litologia motiu pel qual es 
desconeix quin pot ser l’origen d’ aquests valors tant elevats. També s’han graficat els índex de 
saturació pel mineral de la hematites però no s’han inclòs en el treball atès que la distribució és molt 
semblant  al de la Goethita però amb valors més sobresaturats. 
 
Pel cas del minerals del quars (4.2.4-2 d)) els valors d’índex de saturació es troben compresos entre -
0,5 i +1 indicant que el conjunt de mostres es troben properes al equilibri i que per tant es pot  
precipitar o dissoldre mineral. Les mostres més sobresaturades son les que es troben emplaçades a les 
sorres de Margarini i als gresos de Mazeras que corresponen a materials que presenten força 
interacció amb silicats. 
 
El CO2 dissolt en aigua juga un paper important. Aquest es dissol en aigua en funció de la seva 
pressió parcial, una part es troba en dissolució en forma de gas i un altre reacciona amb aigua per 
formar H2CO3. El CO2 dissolt en aigua tal i com es pot observar a la (4.2.4-2 e))  presenta una 
distribució dispersa  amb valors que es troben entre -0,6 i -2,4. Tenint en compte que el valor normal 
de la pressió de CO2 es de l’ordre de 10-2 a 10-1,5 es pot afirmar que els valors a la zona d’estudi son 
elevats. En general els mecanismes que contribueixen a la producció de CO2 son la respiració 
d’organismes vius i la descomposició de matèria orgànica. La presència de matèria orgànica pot venir 
indicada per les concentracions de TOC al llarg de la zona d’estudi que son significatives en molts 
punts, sobretot a la costa. Tot i així, el CO2 decreix cap a l’interior, degut als pH més baixos que 
trobem en aquestes formacions deguts a diferents condicions de recarrega i interacció aigua-roca que 
a la costa. Per tant, no es descarta que la degradació de matèria orgànica no sigui un factor 
generalitzat a la zona d’estudi. 
 
4.3 Modelació geoquímica de la barreja aigua dolça-aigua salada. 
 
L’objectiu general de la modelació geoquímica es realitzar models teòrics de reacció que permetin 
explicar els processos observats en aigües i roques. Consisteix en utilitzar les dades hidroquímiques 
disponibles, hidrogeologia, etc. per determinar: a) Quines reaccions han succeït, b) en quina mesura 
han tingut lloc, c) en quines condicions han tingut lloc i d) com variarà la qualitat de l’aigua i la 
mineralogia en resposta als processos naturals i/o a les pertorbacions del sistema.  

El model realitzat amb el programa Phreeqc consisteix en la barreja de diferents proporcions d’una 
mostra d’aigua dolça (Z1-121B) de l’aqüífer i una mostra presa en una surgència molt pròxima al mar 
(DIANI) que a efectes pràctics s’ha considerat com a aigua marina (representa una mostra amb  un 
83% d’aigua de mar  considerant una concentració de clor de l’oceà de 19000 mg/l). La proporció de 
la mescla va de 0% d’aigua salada al 100% de la mostra considerada (DIANI) i s’han generat un total 
de 20 solucions.  Aquesta modelació s’ha realitzat amb la finalitat d’observar l’evolució dels 
paràmetres hidroquímics (pH, conductivitat, alcalinitat, PCO2....), índex de saturació de calcita i 
dolomita, i el delta iònic a mesura que la proporció d’aigua salada augmenta en la mescla.  
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El model conceptual per als 5 models realitzats és el següent: 1) s’ha equilibrat el mineral de la calcita 
tant en les solucions inicials com en les 20 solucions de mescla. 2) s’ha equilibart la calcita i la 
dolomita en les solucions inicials i la mescla; 3) no s’han equilibrat ni la calcita ni la dolomita; 4) s’ha 
equilibrat la calcita sols en les dues solucions inicials i 5) s’han equilibrat la calita i la dolomita de les 
dues solucions inicials. 

A la taula 4.3-1 es mostren les característiques de les solucions de partida a partir de les quals s’ha 
generat el model i de les 20 solucions obtingudes. L’error de càrrega iònica per a les dos solucions 
inicials es troba dins del límit tolerable establert, que es de 10% amb valors de 1,06% i 10% 
respectivament. L’elevat valor de l’error de la mostra salina podria estar relacionat amb algun error 
introduït durant l’anàlisi dels diferents compostos ja que a les mostres molt salines s’acostuma a fer 
per dilució. 

 
També s’ha calculat, a partir de la concentració de clor de les mostres el percentatge d’aigua de la  
surgència en cada una de les mostres de la zona d’estudi. Aquest càlcul només s’ha realitzat en 
aquelles que es troben prop del litoral, atès que presentaran una composició semblant  a les aigües del 
model. Per realitzar aquests càlcul s’ha assumit que les aigües provenen d’un barreja d’aigua dolça i 
aigua salada, i que per tant la major part de la salinitat es d’origen marí. L’equació utilitzada per 
aquest càlcul (Eq.2) es una primera aproximació per poder conèixer el percentatge de mescla que 
presenten les mostres que es troben situades al litoral de Kwale. 

%23+&4' =
546789:;<=>?9@;<=?A − 546789B;Cç?9:;BECA

546789<?C?B?9:;BECA − 546789B;Cç?9:;BECA  (Eq.2) 
 

Els resultats es basen en la interpretació de l’ evolució dels cations Ca i Mg, de l’anió bicarbonat, 
l’índex de saturació de la calcita i la dolomita així com el delta iònic i la pressió de CO2 a mesura que 
la proporció de mescla d’aigua salada respecte l’aigua dolça augmenta i comparar-ho entre els 
diferents models proposats. 

A la figura 4.3-1 es representa la variació dels cations calci i magnesi a mesura que augmenta la 
proporció d’aigua salada. En ambos gràfics es pot observar que a mesura que augmenta la proporció 
d’aigua salada també augmenta la concentració del catió calci i magnesi. Aquest increment no és igual 
en els diferents models analitzats tal i com es pot observar. Així doncs, es podrien separar els 5 
models en dos grups. Un primer grup format pel model de calcita en equilibri (1), sistema sense 
equilibri (3) i calcita en equilibri a les solucions inicials (4) amb valors que van  de 4,5*10-3 a  1*10-2 
mol/Kg per al catió calci i un segon grup compost pels models de calcita i dolomita en equilibri (2) i 
calcita i dolomita en equilibri a les solucions inicials (5) amb valors de 4,5*10-3 a 2,7*10-2 mol/Kg. 

Pel catió magnesi els valors son més elevats, atès que aquest es més abundant en l’aigua de mar, 
passant de valors de 4,5*10-3 a  1,8*10-2 mol/Kg per als models de calcita i dolomita en equilibri (2) i 
calcita i dolomita en equilibri en les solucions inicials (5) i de 4,5*10-3 a  3,5*10-2 mol/Kg per als 
models on la només la calcita està en equilibri (1 i 4) i el sistema sense equilibri (3). Els models que 
es troben en aquest últim rang es caracteritzen per l’absència de dolomita.  

Pel que fa a les mostres de camp, la majoria es troben situades entre el 0% i el 10% de  mescla i amb 
una concentració de calci 2,5*10-3 mol/Kg. La tendència per al catió magnesi és creixent amb un 
enriquiment progressiu d’aquest a mesura que el % de mescla augmenta. En els dos casos el model 
que més s’ajusta a les mostres és el model sense equilibri. 

Taula 4.3-1: Característiques de les solucions inicials del model. 
Nom T (ºC) pH HCO3 Ca K Cl SO4 Br Si Mg Na 
Z1-

121B 28,4 6,5 433,2 136 0,5 13 0,3 0,1 24,1 3,4 5,7 

DIANI 27,3 7 177 334,91 268,35 15844 2208,2 58,7 10,34 878,22 7138,30 



 
28 

 

 
Figura 4.3-1  Variació de la concentració del catió calci i magnesi en relació al percentatge de mescla. A l’eix de les 
ordenades (Y) es mostra la concentració del catió calci i magnesi expressats en mol/Kg i a l’eix de les abscisses (X) el 
percentatge de mescla que va del 0% al 100%. En color blau cel s’ha representat el model en que la calcita es troba en 
equilibri (model 1), de color taronja fosc el model en que la calcita i la dolomita es troben en equilibri (model 2), de color 
verd el model en que no es troba ni la calcita ni la dolomita en equilibri (model 3), de color groc el model en que només 
s’ha equilibrat la calcita de les solucions inicials (model 4) i de color blau fosc el model en que s’ha equilibrat la calcita i 
la dolomita de les solucions inicials (model 5). De color vermell  i amb una trama de creus, s’han representat els punts de 
mostreig dels pous més propers a la línia de costa.  

 
A la figura 4.3-2 es representa la concentració de l’anió bicarbonat. Pel que fa al bicarbonat, a mesura 
que la proporció d’aigua salada augmenta la concentració de bicarbonat  disminueix (figura 4.3-2). 
Aquesta disminució es deguda a que el bicarbonat es el íó més abundant en l’aigua subterrània i 
només es troba en petites quantitats en l’aigua de mar. Aquesta mateixa tendència s’observa en les 
mostres del camp, on la concentració més elevada de bicarbonat la trobem a les mostres que presenten 
un 0% de mescla exceptuant la mostra que es situa en el 30 % de mescla on la concentració de 
bicarbonat es mes elevada (≈ 7 *10-3). Aquest fet podria indicar la mescla amb una tercera aigua de 
composició química diferent i/o un augment de la dissolució d’algun mineral que pugui aportar 
bicarbonat durant la barreja (calcita i/o dolomia).  En aquest cas les mostres es troben per sota dels 
models proposats i no s’ajusten a cap dels models analitzats, malgrat que les diferències no són molt 
grans. 
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Figura 4.3-2 Variació de la concentració de l’anió bicarbonat en relació al percentatge de mescla. A l’eix de les 
ordenades (Y) es mostra la concentració de l’anió bicarbonat expressats en mol/Kg i a l’eix de les abscisses (X) el 
percentatge de mescla que va del 0% al 100%. En color blau cel s’ha representat el model en que la calcita es troba en 
equilibri (model 1), de color taronja fosc el model en que la calcita i la dolomita es troben en equilibri (model 2), de color 
verd el model en que no es troba ni la calcita ni la dolomita en equilibri (model 3), de color groc el model en que només 
s’ha equilibrat la calcita de les solucions inicials (model 4) i de color blau fosc el model en que s’ha equilibrat la calcita i 
la dolomita de les solucions inicials (model 5). De color vermell i amb una trama de creus, s’han representat els punts de 
mostreig dels pous més propers a la línia de costa. 

 
Pel que fa als índexs de saturació de la calcita i la dolomita (figura 4.3-3 a) i b), podem observar una 
relació directament proporcional amb el delta iònic (figura 4.3-3 c) i d)). A mesura que augmenta la 
proporció d’aigua salada l’índex de saturació de la calcita es va subsaturant més, es a dir, es fa més 
negatiu fins arribar aproximadament al 50% de mescla. Un cop arribat a aquest punt l’índex de 
saturació augmenta fins assolir novament l’equilibri. Això es tradueix amb un increment de la 
dissolució de calcita en el primer tram de la corba (50%) per assolir l’equilibri, que curiosament, no 
correspon exactament amb la mescla del 30% que dona lloc a una disminució màxima de calcita 
(delta iònic) de la figura 4.3-3c. 
El mateix comportament s’observa en el cas de la dolomita amb la diferència de que l’índex de 
saturació passa de valors subsaturats a sobresaturats, passant per l’equilibri a mesura que la proporció 
d’aigua salada augmenta.  

En aquest cas el model que mes s’ajusta a les mostres de camp es el model en el qual la calcita es 
troba en equilibri. Si ens fixem en el gràfic del delta iònic de la calcita s’observa que un augment de la 
intrusió salina (el 24,9% d’aigua de mar correspon al 30% de la surgència) dóna lloc a una dissolució 
de calcita, que per una banda pot contribuir a augmentar la conductivitat hidràulica/porositat i per 
altra el grau de carstificació. 

Aquest fet pot donar lloc a un augment més acusat de la intrusió marina i per altre un potencial 
augment de Sinkholes. 
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a) 

b) 

c) 
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Figura 4.3-3 a) i b) Es mostra la variació de l’index de saturació de la calcita i la dolomita en relació al percentatge de 
mescla. A l’eix de les ordenades (Y) es mostra l’índex de saturació de la calcita i la dolomita i a l’eix de les abscisses (X) 
el percentatge de mescla que va del 0% al 100%. Al apartat b) i c) es mostra el delta iònic d ela calcita i la dolomita en 
relació al percentatge de mescla d’aigua salada. Pel que fa a la llegenda, els models s’han representat amb una traça 
continua i de diferents colors. En color blau cel s’ha representat el model en que la calcita es troba en equilibri (model 1), 
de color taronja fosc el model en que la calcita i la dolomita es troben en equilibri (model 2), de color verd el model en 
que no es troba ni la calcita ni la dolomita en equilibri (model 3), de color groc el model en que només s’ha equilibrat la 
calcita de les solucions inicials (model 4) i de color blau fosc el model en que s’ha equilibrat la calcita i la dolomita de les 
solucions inicials (model 5). De color vermell  i amb una trama de creus, s’han representat els punts de mostreig dels 
pous més propers a la línia de costa. 

 
Pel que fa a la pressió de CO2  (Figura 4.3-2) el conjunt de models presenten una trajectòria similar 
amb valors que van de 10-0,7 a 10-2.  Com ja s’ha mencionat en aquest mateix capítol (secció 4.2.4) la 
pressió de CO2 és força elevada. Si ens fixem en els valors del TOC presents a l’annex 2 podem 
observar que aquests son força elevats (0,36 a 16,6 mg/l), sen aquests superiors  a la zona de la costa.   
Aquest fet indica una elevada descomposició de matèria orgànica del sòl en la zona, que a l’hora 
contribueix de manera directa a l’augment de la pressió de CO2. 

 
Figura 4.3-4 Variació de la pressió de CO2  en relació al percentatge de mescla. A l’eix de les ordenades (Y) es mostra la 
pressió de CO2 expressada en mol/Kg i a l’eix de les abscisses (X) el percentatge de mescla que va del 0% al 100%. Pel 
que fa a la llegenda, els models s’han representat amb una traça continua i de diferents colors. En color blau cel s’ha 
representat el model en que la calcita es troba en equilibri (model 1), de color taronja fosc el model en que la calcita i la 
dolomita es troben en equilibri (model 2), de color verd el model en que no es troba ni la calcita ni la dolomita en 
equilibri (model 3), de color groc el model en que només s’ha equilibrat la calcita de les solucions inicials (model 4) i de 
color blau fosc el model en que s’ha equilibrat la calcita i la dolomita de les solucions inicials (model 5). De color vermell  
i amb una trama de creus, s’han representat els punts de mostreig dels pous més propers a la línia de costa. 

d) 
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4.4 Presència de processos d’oxidació-reducció a la zona 
 
Molts elements presenten diversos estats d’oxidació als que s’associen propietats característiques de 
canvis de solubilitat en el moment de la formació de compostos. De manera que aquelles reaccions en 
que es produeixen canvis en l’estat d’oxidació poden facilitar la dissolució de diversos elements així 
com de degradació de certs contaminants. Les reaccions  més abundants d’aquest tipus son les 
d’oxidació/reducció de ferro i manganès ja que estan presents en múltiples fases minerals.  
 
Amb la finalitat de poder determinar quin és l’estat d’oxidació dominant en que es presenta el ferro i 
manganès en les mostres analitzades s’han representat els digrames d’equilibri per aquestes espècies 
(Figura 4.3-5 a),b)). Tal i com es pot observar el conjunt de les mostres es troben en un rang de pH 
que oscil·la entre 5 i 9 i uns valors de eH que es troben entre 0 i 0,4 V. Aquests rang determinaran 
l’espècie predominant de les mostres. 
 
En el diagrama del ferro les mostres es troben al límit entre el Fe2+  i el Fe2O3·nH2O. Aquelles que es 
troben en l’espècie de ferro dissolt (Fe2+) son les mostres que es troben a les sorres Margarini i els 
gresos de Mazeras degut principalment a que presenten uns pH més baixos al no haver-hi presència de 
carbonats. Aquesta tendència també s’observa en el cas del manganès on la majoria de les mostres es 
troben en forma de Mn2+. 
 
Remarcar que els valors de pH i eH indiquen que la concentració d’oxigen dissolt és pràcticament 0, 
aquest fet no es correspon amb les dades mesurades (Annex  2). Aquesta discrepància indica que no hi 
ha equilibri entre l’oxigen, pH i eH. També indica que no hi ha equilibri pels minerals de ferro, com 
ara la goethita (FeO2H) tal i com s’observa a la figura 4.2.4.2 c. 
 

 
a) 
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Figura 4.4-1:  a) diagrama pH – pE del ferro b) Diagrama pH-pE del manganès. 

 
  

b) 
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CAPÍTOL 5 
 
CONCLUSIONS 
 
L ‘anàlisis espacial de la conductivitat elèctrica mostra un clar augment d’aquest paràmetre en les 
mostres que es troben distribuïdes al llarg de la costa, les que es troben repartides al llarg del riu 
Ramisi i algunes de les mostres que es troben situades al NW de la zona d’estudi (gresos de Mazeras). 
En el cas de la costa, aquest gradient presenta variacions en funció de l’època de l’any que es tracti, 
sen més elevada als mesos on les precipitacions son escasses i per contra més baixa en l’època 
humida. D’aquesta manera son tres els possibles orígens que defineixen la variabilitat en la distribució 
la conductivitats elevades a la zona: (1) presència de fonts termals  (hotsprings) situada prop d’un 
efluent del riu Ramisi, (2) existència d’una salinització romanent en la formació geològica dels gresos 
de Mazeras i (3) lligat amb la intrusió marina i l’anió clorur. 
 
Els valors de conductivitat elèctrica més elevats per efecte de la intrusió salina, es troben repartits al 
llarg de la línia de costa. Més concretament els valors més elevats en pous corresponen a Jabalini 
(zona 1) i és degut a la proximitat d’aquest pou a la línia de costa. Els valors de conductivitat elèctrica 
de la zona 2 revelen que aquesta no esta afectada per intrusió marina. No passa el mateix en la zona 3 
i  4 on en general el conjunt de pous si que estan afectats per intrusió marina, mostrant a més a més 
una clara tendència creixent de la conductivitat elèctrica des de finals del 2015 o  inici del 2016. 
Aquest increment va acompanyat d’un descens del nivell piezomètric.  Aquestes dues zones es 
localitzen a la regió amb més afluència turística de Kwale, on es concentren el major nombre de 
complexos hotelers de la zona, poden fer que aquesta  demanda d’aigua  faciliti la intrusió de la cunya 
salina.  
 
L’anàlisi hidroquímic de les mostres de les diferents campanyes (Juny-14, Març-16 i Juny-16) 
mostren un comportament similar, amb un lleuger increment de la proporció de l’ió clorur a la 
campanya del Juny-16. Aquest increment pot estar associat amb un factor climàtic condicionat per un 
descens considerable de les precipitacions degut a la sequera que han afavorit de manera indirecte 
l’avanç de la falca salina. Les dues campanyes realitzades al 2016 no presenten  canvis importants, el 
que suggereix una afecció mínima de les variacions estacionals degut altre cop a la sequera de 2016. 
 
Les aigües subterrànies de la zona es poden classificar en 3 fàcies que corresponen a les diferents 
geologies de la zona: fàcies bicarbonatada càlcica (Ca-HCO3), que es troba principalment en els 
coralls i sorres de Kilindini (Pls), fàcies bicarbonatada sòdica (Na-HCO3) en les Margarini sands (P), i 
per últim la fàcies clorurada sòdica (Na-Cl), corresponent a: mostres que es troben a les zones més 
properes a la costa (coralls dels Pleistocè) i que poden estar afectades o no per intrusió marina, 
mostres influenciades per la presència d’una font termal d’elevada salinitat (hotspring) i mostres en 
que la salinitat és aportada per la formació geològica en la que es troben emplaçades (gresos del 
Mazeras). 
Aquest enriquiment en sodi de les fàcies bicarbonatades sòdiques és degut a l’intercanvi catiònic Ca-
Na, que mostra una major interacció de l’aigua amb el material encaixant, indicant d’aquesta manera 
un major temps de permanència de l’aigua en l’aqüífer respecte les mostres que presenten una fàcies 
bicarbonatada càlcica. 
 
L’anàlisi de les relacions iòniques permet observar un increment dels cations calci i magnesi 
d’algunes de les mostres que es troben situades prop de la costa, degut a l’intercanvi catiònic o a la 
precipitació/dissolució de minerals. Les concentracions de magnesi i calci podrien interactuar amb els 
minerals de calcita i dolomita a efectes de la intrusió atès que la reacció cinètica es produeix 
relativament ràpida. Pel que fa al catió Na hi ha un enriquiment en les mostres que es troben a les 
sorres de Margarini (P) i les sorres de Kilindini (Pls), possiblement relacionat amb l’alteració 
d’aquestes roques de composició silicatada o al intercanvi catiònic Na-Ca. Pel que fa a l’ió sulfat les 
mostres que presenten una concentració més elevada son les que estan afectades per intrusió marina. 
No obstant també s’observa un enriquiment d’aquest a les sorres de Margarini i Kilindini que es on es 
troben els camps de sucre. Definint així dos possibles orígens d’aquest anió, per un banda, un origen 
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marí i per altra l’agricultura i el regadiu. A partir del gràfic conductivitat vs bicarbonat s’ha establert 
el nivell base de conductivitat elèctrica, amb un valor de 1000 µS/ cm. 
 
L’anàlisi dels índex de saturació de la calcita i la dolomita mostra una disposició espacial semblant 
amb valors tant sobresaturats com subsaturats, indicant la possible dissolució o precipitació d’aquests 
minerals a la zona tenint en compte la seva elevada cinètica de reacció. 
 
La realització del model de mescla entre aigua dolça i una mostra amb un 83% d’aigua de mar ha 
permès observar que a mesura que augmenta la proporció d’aigua de la surgència l’índex de saturació 
de la calcita es va subsaturant més fins arribar aproximadament al 50% de mescla. Paral·lelament el 
delta iònic de la calcita mostra un augment de la intrusió salina (el 24,9% d’aigua de mar correspon al 
30% de la surgència) donant lloc a una dissolució de calcita, que per una banda pot contribuir a 
augmentar la conductivitat hidràulica/porositat i per altra el grau de carstificació. Aquest fet pot donar 
lloc a un augment més acusat de la intrusió marina i per altre un potencial augment de Sinkholes. 

Dels cinc models realitzats el que s’ajusta més a les mostres de camp és el model en el qual la calcita 
es troba en equilibri amb les mostres inicials i durant el procés de barreja. Aquest fet posa de manifest 
que al llarg de la línia de costa la reacció química que predomina és la dissolució de calcita podent 
contribuir a la formació de sinkholes en cas de que la intrusió sigui un procés generalitzat 
La pressió de CO2 també és molt elevada a la zona d’estudi especialment en aquelles mostres que es 
troben als gresos de Mazeras. Aquest fet es correlaciona amb l’elevat valor de TOC mesurat a la zona 
que indica una elevada descomposició de matèria orgànica del sòl.  
 
L’estudi d’estat d’oxidació- reducció de la zona mitjançant els diagrames de pE – pH del ferro i el 
manganès revela un cert estat de reducció a la zona que afecta a la presència en aigua d’aquest 
compostos. Probablement no hi ha equilibri amb òxids de ferro, com ara la goethita. 
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ANNEX 1: HIDROQUÍMICA MARÇ 2016 
 

Code Cond. 
(µS/cm 

Tª 
°C pH TOC 

(mg/L) 
Alkalinity 

as mg/L HCO3 
DO 

(mg/L) 
Eh 
mV 

NH4 
(mg/L) 

Cl 
(mg/L) 

SO4 
(mg/L) 

NO3 
(mg/L) 

Ca 
(mg/L) 

Mg 
(mg/L) 

Na 
(mg/L) 

K 
(mg/L) 

Si 
(mg/L) 

Al 
(mg/L) 

S 
(mg/L) 

Footprints School 343,6 27,9 5,6 0,6 67,1 0,4 131,6 0,0 43,1 31,9 1,1 2,5 6,9 44,3 4,0 34,2 -0,02 10,4 
Z4-11 218,6 28,9 6,0 0,5 97,6 3,4 300,2 0,0 14,5 4,5 1,4 23,6 0,8 13,3 0,5 13,8 0,10 1,5 
Z4-09 619 28,8 6,9 0,7 219,7 0,9 175,6 2,0 17,2 2,5 2,4 80,0 9,3 17,9 4,6 17,7 0,09 0,9 
Z4-01 716 29,4 6,6 1,7 244,1 3,5 274,4 0,0 18,5 11,5 2,0 103,5 9,2 17,2 2,6 14,4 0,08 3,8 
A/04/12 949 30,5 6,8 1,2 323,4 3,5 256,5 0,0 61,1 27,4 2,8 114,8 14,5 44,3 4,1 16,8 0,10 8,9 
Z4-18 950,0 29,4 6,9 0,8 305,1 2,1 259,8 0,0 60,8 21,7 20,0 114,1 13,0 42,8 3,6 15,0 0,12 7,9 
A/06/12 2993 30,4 6,9 0,8 286,8 5,5 196,7 0,0 690,3 82,8 4,6 133,1 35,1 348,9 9,3 10,3 0,10 26,4 
Z4-78B 4423 30,6 7,2 0,5 238,0 2,6 254,1 0,0 1104,5 133,3 10,0 131,9 59,9 561,6 17,6 8,8 0,11 42,9 
Z4-08 828 29,1 6,6 3,9 378,3 2,6 213,9 0,0 18,8 3,4 1,5 108,8 13,0 30,0 2,4 15,9 0,08 1,2 
Z4-06 826 29,2 6,7 0,7 353,9 3,1 274,1 0,0 17,3 3,3 2,0 106,4 15,5 29,6 2,4 17,3 0,11 1,1 
D/100/16 924 29,9 6,8 0,6 384,4 1,3 226,8 0,0 28,0 28,3 0,2 62,8 41,4 55,5 2,7 14,3 0,12 9,4 
Z4-04 631 29,3 7,0 0,8 256,3 3,9 230,5 0,0 20,0 16,7 1,3 81,5 10,8 18,0 3,0 13,7 0,02 5,3 
Z4-MS 338,1 28,5 6,2 0,5 115,9   0,2 30,2 15,6 2,8 28,8 4,8 21,4 1,6 12,9 0,00 5,1 
D/82/14 89,6 28,9 5,2 0,4 12,2 4,6 728,9 0,0 10,3 5,0 1,1 0,5 0,4 13,0 1,5 22,5 0,03 1,9 
Z4-85 1010 30,3 6,9 0,4 353,9 2,1 249,8 0,0 60,6 11,2 7,5 115,9 11,7 56,5 3,0 15,7 0,09 5,0 
Z4-24 221,5 29,0 6,4 1,2 61,0 0,9 256,4 0,0 15,8 2,5 1,8 21,3 1,4 13,7 2,0 20,9 0,09 0,8 
Z3-25 537 28,6 7,8 2,9 61,0 3,7 284,6 0,0 93,0 5,6 13,1 37,0 4,1 45,9 4,6 15,3 0,09 1,8 
D/63/13 182,7 28,8 5,4 0,7 48,8 0,7 364,7 0,0 14,9 4,7 1,0 1,7 0,7 32,1 1,4 23,2 0,01 2,6 
D/68/13 175 28,7 5,8 0,6 79,3 0,7 282,7 0,0 10,3 9,2 2,0 3,0 0,8 29,7 1,7 25,6 0,01 2,8 
Z3-30 751 29,5 6,1 125,4 134,2 1,0 225,7 0,0 125,1 25,8 5,2 36,8 10,4 72,2 5,1 38,7 0,10 8,6 
Z3-29 376,9 27,9 6,6 0,9 128,1 1,5 228,7 0,0 23,3 12,8 0,8 45,4 2,7 16,8 2,8 12,5 0,03 4,0 
DB/BM/HP 274,2 28,5 6,3 0,3 85,4 3,5 314,1 0,0 12,3 15,1 0,9 14,6 4,6 28,9 2,2 28,6 -0,01 4,3 
BH310 555 30,2 7,0 0,5 244,1 3,4 254,0 0,0 14,8 4,9 7,8 73,8 5,5 23,7 2,1 19,6 0,14 1,5 
BH402 429,4 30,1 7,1 0,4 201,4 4,6 230,1 0,0 7,7 2,6 6,9 56,1 3,7 18,9 1,6 22,7 0,05 1,4 
NK-03 760 31,2 6,9 0,6 140,3 1,4 239,4 1,2 161,6 2,2 0,2 28,1 17,3 133,2 9,3 17,2 0,04 0,7 
Z1-70 692 29,8 6,2 1,3 122,0 2,5 280,5 0,0 102,2 34,7 18,2 36,0 7,4 62,8 21,1 7,0 0,06 10,8 
Z1-33 700 30,1 7,1 1,2 329,5 2,7 252,9 0,0 20,4 6,9 3,3 106,0 3,7 19,1 1,9 9,7 0,09 2,4 
A/14/10 723 29,6 6,7 0,6 341,7 3,4 269,4 0,0 21,6 5,5 5,2 117,3 3,8 17,8 1,7 8,4 0,10 1,8 
Z3-87 2171,0 29,5 6,8 0,9 360,0 3,0 273,6 0,0 296,5 31,3 5,7 134,9 25,7 233,9 7,4 8,7 0,06 15,3 
Z3-98 877 28,9 6,8 78,0 262,4 2,8 260,9 0,0 14,8 1,0 41,7 142,1 3,4 16,4 0,8 4,5 0,14 0,6 
Z3-90 3153 30,6 6,6 1,9 408,8 1,8 196,8 0,0 541,1 43,7 20,1 269,0 31,9 238,9 9,3 13,5 0,17 17,7 
A/05/11 2197 29,3 6,5 1,6 402,7 0,7 219,0 0,0 469,7 46,2 9,8 194,4 17,8 211,3 8,1 12,9 0,08 15,7 
HOTSPRING 10240,0 59,3 7,3 0,6 744,4 0,6 16,3 >8 2640,1 0,2 0,7 32,9 8,1 1854,8 60,7 30,5 0,04 0,1 
C108HWL 7849,0 37,2 8,9 8,6 701,7 9,6 210,0 0.5 1396,1 4,6 1,4 21,5 15,1 1471,6 47,3 7,9 0,15 2,0 
3KD01 5251 37,2 9,3 7,5 614,5 8,6 172,1 0,0 1948,2 2,0 0,2 21,2 16,3 1417,0 41,4 6,0 0,08 1,0 
TIWI 8.2 713 30,9 6,7 0,7 231,9 5,0 292,6 0,8 71,0 13,9 6,4 78,8 10,1 38,0 4,5 21,2 0,10 6,0 
TIWI 1 1137 30,5 6,9 1,2 317,3 1,2 252,7 0,0 104,7 100,6 5,5 102,0 16,2 93,4 3,9 17,0 0,06 31,5 
S1-3KD06 136,5 26,7 6,6 2,7 36,6 2,3 247,6 0,0 64,4 8,4 14,0 6,9 3,0 16,4 2,8 7,8 0,07 1,6 
GD31 567 28,3 6,4 1,0 238,0 0,8 219,2 0,0 33,4 52,4 1,5 32,2 17,8 57,9 5,9 23,3 0,06 16,7 
MUK DAM 195,7 33,0 7,1 3,2 61,0 5,7 222,1 0,0 20,3 3,6 0,3 10,0 3,6 17,0 3,6 7,2 0,07 1,0 
MUK DWS 211 31,0 7,3 4,5 79,3 5,6 232,6 0,0 24,2 2,2 0,8 11,3 3,5 19,7 2,7 9,1 0,03 0,8 



KINGOMBERO 112,3 29,7 5,2 1,3 30,5 4,9 357,3 0,0 9,3 5,6 2,0 2,1 1,5 13,5 2,8 14,1 0,06 2,8 
Z1-122 224,4 31,3 6,3 1,0 42,7 5,8 289,2 0,0 11,9 0,8 22,5 18,0 3,6 13,4 0,8 11,8 0,02 0,3 
Z1-125 100,1 28,4 5,3 0,7 18,3 2,7 393,9 0,0 11,8 5,6 2,9 2,8 1,2 11,9 1,5 16,4 0,04 1,7 
Z1-124 288,6 28,8 6,2 1,8 128,1 1,0 161,2 3,0 8,9 5,6 0,2 41,7 1,5 8,3 1,8 12,9 0,07 1,7 
D/16/10 683 29,5 6,8 0,8 360,0 3,1 309,5 0,0 11,4 4,4 4,1 105,3 3,7 15,6 5,0 9,0 0,09 2,3 
Z1-121B 758 28,5 6,9 1,0 421,0 1,5 252,5 0,0 18,5 1,0 9,2 137,0 3,6 6,7 0,8 23,3 0,13 0,2 
Z1-116 752 30,3 6,8 0,6 341,7 2,3 286,8 0,0 32,3 15,8 3,4 107,2 8,8 21,6 2,6 11,5 0,08 4,6 
C/07/09 722 31,2 6,8 0,7 347,8 2,6 202,0 0,0 23,1 10,0 3,9 106,9 5,6 17,2 1,6 9,0 0,09 3,0 
A/01/11 1052,0 29,2 6,6 0,8 329,5 0,7 259,4 1,2 26,1 16,4 30,9 132,5 6,7 49,7 10,7 8,8 0,15 10,1 
Z2-103 868 30,1 7,0 1,8 390,5 0,5 232,7 0,0 30,6 18,1 11,2 108,9 4,8 25,3 42,4 8,0 0,15 6,0 
D/203/27 638 31,2 6,8 0,5 262,4 5,5 248,2 0,0 32,8 2,1 13,8 104,0 3,5 9,7 1,8 15,4 0,10 0,8 
DB/MS/LST 1156 29,9 6,8 0,9 299,0 0,6 60,6 0,0 61,1 10,5 0,2 113,3 16,3 74,5 6,5 11,2 0,15 6,8 
Z1-135 278 31,0 7,0 0,7 158,7 1,7 144,9 0,0 6,5 2,8 0,3 33,0 2,9 12,0 3,3 6,8 0,04 1,0 
Z2-112 79,3 28,8 5,7 0,9 24,4 2,2 303,3 0,0 7,3 1,5 0,3 6,4 0,7 6,0 0,7 6,9 -0,02 0,5 
Z1-140 681,0 28,9 6,6 0,8 353,9 0,5 192,4 0,0 13,8 16,0 0,7 77,9 17,8 18,8 9,3 13,7 0,06 4,9 
Z2-104 710 29,1 6,7 0,5 353,9 1,9 210,9 0,0 18,0 12,1 1,2 101,1 6,2 23,5 2,1 13,3 0,07 3,8 
Z1-110 129,8 31,3 6,6 0,7 48,8 0,7 348,2 0,0 5,8 9,4 1,1 13,5 0,7 7,5 1,1 6,8 0,03 3,0 
DB/FI/HP 846,0 29,8 7,1 0,4 262,4 0,6 71,6 0,0 55,8 48,2 0,0 63,4 23,2 59,3 4,0 24,0 0,06 15,3 
Z3-96 3594 28,5 7,0 0,6 299,0 2,9 197,0 0,0 612,0 79,6 5,4 126,4 45,7 413,9 11,8 9,2 0,18 33,1 
E/29/01 967 29,3 6,7 1,1 335,6 1,8 98,2 0,0 91,5 7,7 1,7 131,5 7,2 40,5 1,6 5,9 0,08 2,4 
A/09/11 4409 29,7 6,9 0,8 299,0 1,8 211,8 0,0 1069,6 151,2 0,0 111,4 73,4 580,7 25,4 8,5 0,11 49,1 
MIVUMONI 252,5 29,9 5,0 0,3 61,0 2,0 251,9 0,0 10,1 11,8 4,3 2,9 3,7 37,5 2,9 29,9 0,02 7,6 
C/15/10 666 30,2 6,6 1,2 262,4 0,8 86,6 0,0 28,6 26,3 0,5 30,1 18,3 73,9 4,8 18,5 0,07 8,6 
C/109/21 499 27,8 6,4 0,9 213,6 0,5 127,8 0,0 16,3 24,0 1,2 37,4 12,1 45,4 4,6 22,1 0,07 7,9 
C/12/12 1072 30,4 6,3 0,8 128,1 1,7 231,6 0,0 188,0 50,3 3,4 26,9 22,8 141,1 4,7 33,8 0,03 16,0 
C/06/12 685 29,1 6,4 1,1 140,3 5,6 242,7 0,0 113,7 30,7 12,4 19,8 18,8 82,6 7,0 25,5 0,06 9,6 
C/19/10 92,7 28,5 5,3 0,5 24,4 1,9 217,7 0,0 8,2 5,0 1,7 2,4 1,6 8,2 1,2 7,9 0,04 1,5 
D/129/19 141 28,3 5,7 0,5 24,4 2,2 375,8 0,0 13,6 8,6 1,1 0,7 0,5 25,5 1,0 20,2 -0,01 2,7 
DB/MH/CO 462 29,8 7,1 1,0 140,3 4,6 256,6 0,0 18,5 5,3 5,3 48,2 5,2 25,4 2,1 16,2 0,06 1,7 
Z1-141 10979 30,0 6,7 0,8 305,1 2,5 258,4 0,5 3180,0 390,6 2,1 244,6 168,2 1620,0 46,5 2,8 0,24 122,8 
UK-WL 1048 29,9 6,7 0,7 445,4 4,6 278,2 0,0 58,7 14,6 53,7 132,7 20,2 34,6 3,7 14,9 0,15 4,4 
A/06/13 1086,0 30,0 6,8 3,3 384,4 3,8 274,8 0,0 43,3 15,4 48,2 122,22 20,71 44,68 3,59 15,84 0,07 6,74 
D/103/16 580,0 29,0 7,0 0,5 256,3 2,7 261,9 0,0 20,7 2,5 2,3 71,13 9,12 21,61 3,60 19,44 0,07 0,87 
LUKORE-Sch 2047,0 28,2 6,6 1,2 402,7 0,4 133,0 0,0 291,1 127,1 2,0 109,12 67,77 167,78 10,12 22,06 0,11 37,90 
Z1-118 720,0 29,2 6,7 1,0 360,0 2,4 210,8 0.2 11,0 1,2 3,3 123,50 2,65 10,21 1,11 14,46 0,08 0,33 
VIN-WL 773,0 29,8 6,7 0,5 378,3 5,6 690,0 0,0 29,3 6,2 14,5 125,11 4,40 13,98 1,47 8,39 0,07 1,86 
Base_BH_1 527,0 28,9 6,9 0,6 183,1 2,6 240,7 0,0 59,3 29,8 6,3 42,62 7,73 46,14 3,05 28,82 0,08 8,89 
Base_BH_3 690,0 28,0 6,9 0,7 274,6 1,4 122,0 0,0 44,2 16,4 0,3 86,98 4,61 34,21 3,86 19,32 0,13 5,15 
Base_BH_7 426,6 28,8 6,6 0,4 164,8 1,4 192,3 0,0 16,4 21,3 0,2 33,34 6,28 37,91 2,99 28,89 0,08 6,76 
DB/KI/ST 553,0 28,2 6,5 0,4 225,8 0,7 111,2 0,0 34,8 26,4 0,5 21,43 15,59 59,44 3,10 22,96 0,12 8,15 

 
 
 
 



ANNEX 2: HIDROQUÍMICA JUNY 2016 
	  

Code Cond. 
(µS/cm) 

Tª 
ºC pH TOC 

(mg/L 

Alkalinity 
as mg/L 
HCO3 

DO 
(mg/L) 

eH 
mV 

NH4 
(mg/L) 

Cl 
(mg/L) 

SO4 
(mg/L) 

NO3 
(mg/L) 

Ca 
(mg/L) 

Mg 
(mg/L) 

Na 
(mg/L) 

K 
(mg/L) 

Si 
(mg/L) 

Al 
(mg/L) 

S 
(mg/L) 

Footprints 
School 311,7 27,5 5,8 0,9 54,9 2,2 193,5 0,0 43,3 33,2 0,3 3,0 6,8 43,2 4,4 35,8 0,00 10,6 

Z4-11 205 29,0 6,6 0,9 79,3 7,9 258,4 0,0 13,5 4,5 1,0 25,6 0,8 12,9 0,6 14,9 -0,04 1,4 
Z4-01 671 29,2 7,0 0,9 317,3 5,4 291,2 0,0 20,0 13,0 2,0 107,1 9,3 16,8 2,6 15,1 -0,08 4,0 
A/04/12 64,5 29,6 6,8 0,7 396,6 5,8 313,5 0,0 62,3 27,5 2,1 114,4 13,9 42,2 4,2 17,1 -0,08 8,7 
Z4-18 881,0 29,3 7,0 1,1 366,1 6,5 253,0 0,0 68,3 24,9 3,6 117,0 13,2 43,9 3,5 15,9 -0,03 8,0 
A/06/12 2743 29,5 7,1 1,0 311,2 7,1 180,4 0,0 690,1 86,1 6,1 133,5 34,0 327,4 8,6 10,7 -0,06 26,4 
Z4-78B 3793 28,1 7,4 1,5 256,3 6,1 254,9 0,0 1025,2 132,6 11,8 125,0 54,1 510,8 16,6 8,5 -0,04 41,0 
Z4-08 4061 29,6 6,8 1,8 378,3 4,5 227,9 0,0 19,4 3,8 1,8 94,7 12,9 27,5 2,5 14,9 -0,09 1,1 
Z4-06 769 28,9 6,8 0,5 396,6 3,7 281,5 0,0 17,9 3,3 0,5 108,6 15,9 29,3 2,7 17,9 -0,03 1,1 
D/100/16 875 29,1 7,0 0,6 488,2 3,1 270,4 0,0 28,0 26,6 0,1 58,6 44,0 56,4 2,4 14,3 -0,02 8,5 
Z4-04 592 28,6 7,2 0,9 292,9 5,7 245,5 0,0 20,9 15,6 1,2 84,5 11,0 17,5 3,5 15,0 -0,09 5,2 
Z4-MS 364,1 28,4 6,5 0,7 85,4 5,8 264,8 0,0 32,2 19,5 6,9 36,8 5,7 23,0 1,8 13,3 -0,14 6,3 
D/82/14 91,9 27,7 5,3 0,8 18,3 7,9 356,2 0,0 11,7 6,0 0,9 1,3 0,7 15,1 2,0 25,0 -0,06 1,8 
Z4-85 64,5 29,9 7,0 1,0 317,3 6,1 285,8 0,0 85,6 16,1 3,1 115,0 11,1 51,9 2,5 15,7 -0,06 4,8 
Z4-24 282,6 28,4 6,9 1,6 103,7 3,5 162,0 0,0 24,6 2,2 0,8 35,7 1,8 14,3 1,3 17,8 -0,05 0,6 
D/63/13 170,2 28,8 5,7 1,5 42,7 2,9 308,3 0,0 20,0 8,2 4,5 3,2 0,7 29,6 1,6 23,2 -0,06 2,4 
D/68/13 51,4 29,0 6,0 1,1 54,9 3,0 214,2 0,0 10,8 9,3 2,6 2,9 0,8 27,4 1,6 24,8 -0,13 2,4 
Z3-30 735 29,2 6,8  189,2 3,9 272,5 0,0 78,3 30,8 37,3 64,7 10,5 54,9 8,4 35,5 -0,09 9,6 
Z3-29 342,2 28,1 6,7 1,4 115,9 4,3 265,6 0,0 23,9 14,8 2,1 44,7 2,7 15,7 2,6 12,9 -0,02 4,4 
DB/BM/HP 256,4 28,7 6,5 1,4 109,8 5,3 311,0 0,0 11,8 14,6 0,3 15,0 4,5 27,3 2,3 29,4 -0,08 4,3 
BH310 510 28,8 7,1 2,0 262,4 3,8 276,8 0,0 15,4 4,8 9,4 83,2 5,5 22,6 2,2 18,0 0,03 1,6 
Z1-70 820 28,2 6,6 3,9 177,0 5,4 99,2 0,0 98,7 54,0 41,4 49,0 10,4 71,8 28,2 6,0 -0,04 16,9 
Z1-33 700 27,4 7,2 3,6 256,3 4,3 268,4 0,0 21,4 8,2 3,2 110,7 3,8 19,2 1,5 9,8 0,10 2,4 
A/14/10 667 28,9 6,9 3,4 353,9 3,9 300,0 0,0 21,6 6,0 6,1 120,3 3,8 17,6 1,4 8,6 0,02 1,8 
Z3-87 2011,0 29,2 6,9 1,0 335,6 5,5 267,1 0,0 433,2 49,7 17,2 130,2 22,5 210,7 5,9 7,4 -0,09 15,3 
Z3-98 830 28,8 6,9 2,9 347,8 7,2 260,7 0,0 33,0 2,1 73,1 132,4 3,2 16,1 0,4 4,7 -0,02 0,7 
Z3-90 2360 28,2 6,6 1,2 433,2 5,5 186,7 0,0 602,5 41,8 1,6 257,7 24,5 200,9 5,9 12,8 0,20 13,0 
A/05/11 1750 30,3 6,8 1,7 305,1 3,3 188,0 0,0 320,8 29,0 5,5 174,6 16,1 130,0 5,6 15,0 0,17 9,6 
HOTSPRING 15792,0 58,8 7,9 1,7 976,3 0,9 23,0 5,0 2642,7 <LOQ 0,2 32,9 8,2 1715,3 61,0 31,1 -0,02 0,1 
C108HWL 5594,0 32,1 8,5 7,6 445,4 11,6 201,7 1,2 1561,9 16,7 0,3 32,1 31,6 997,5 30,1 3,5 -0,07 5,2 
3KD01 3211 30,6 8,6 9,4 158,7 8,9 187,5 0,0 858,9 11,9 0,2 25,3 21,0 555,3 15,4 5,6 0,03 3,8 
TIWI 8.2 450 30,4 6,6 2,4 195,3 5,1 254,2 0,0 54,5 11,5 2,1 55,1 7,7 33,1 3,8 23,6 -0,02 3,5 
TIWI 1 1100 29,4 7,0 1,3 341,7 1,5 263,5 0,0 92,9 109,4 6,1 104,1 16,6 89,5 3,9 17,0 0,02 33,3 
MUACHEMA 505 25,0 7,3 14,9 189,2 5,1 189,4 0,0 53,5 2,6 0,3 32,3 8,2 57,2 5,9 16,7 -0,09 1,1 
S1-3KD06 140 22,6 6,4 3,0 30,5 8,6 286,8 0,0 16,9 6,3 1,5 4,1 2,6 14,3 2,2 8,1 -0,12 1,8 
GD31 290 28,0 7,0 1,4 207,5 4,3 142,1 0,0 32,8 51,7 1,2 31,7 17,9 56,5 5,7 23,3 -0,06 15,9 
KINGOMBERO 110 28,5 5,5 2,1 18,3 4,4 322,9 0,0    2,1 1,6 13,5 2,7 14,2 -0,03 2,6 
Z1-122 210 27,9 6,3 1,5 79,3 7,6 271,2 0,0 14,4 2,3 20,8 21,5 2,4 9,5 0,5 12,7 -0,11 0,7 
Z1-125 112 27,6 5,3 1,2 30,5 5,4 331,9 0,0 12,5 4,3 6,6 2,6 1,3 12,1 1,3 16,2 -0,10 1,2 



Z1-124 325,3 28,9 6,5 1,7 189,2 2,2 243,3 0,5 8,3 6,5 9,9 54,1 1,5 7,6 1,8 13,7 -0,05 2,0 
D/16/10 592 28,7 6,6 1,5 286,8 3,4 272,8 0,0 15,0 6,5 4,5 100,9 3,5 14,1 4,7 9,0 -0,08 2,0 
Z1-121B 589 28,4 6,5 1,6 433,2 5,2 245,5 0,0 13,0 0,3 1,4 136,0 3,4 5,7 0,5 24,5 -0,03 0,0 
Z1-116 740 30,0 6,8 2,0 292,9 3,2 278,7 0,0 31,4 14,6 3,5 109,0 9,2 22,7 2,5 12,1 0,04 4,8 
C/07/09 666 30,1 6,6 1,9 378,3 3,4 210,9 0,0 22,4 10,8 4,5 112,3 5,7 18,3 1,5 9,6 -0,04 3,3 
A/01/11 1040,0 29,1 6,7 1,4 360,0 1,1 251,2 1,2 57,3 31,3 64,7 138,8 6,8 48,7 10,1 9,2 0,06 10,0 
Z2-103 890 28,8 7,0 3,8 396,6 5,6 150,6 0,0 34,9 31,8 6,1 104,5 4,7 31,6 48,6 7,7 -0,01 10,1 
D/203/27 610 30,7 6,7 1,4 292,9 3,3 216,7 0,0 31,9 2,1 18,2 102,9 3,1 8,1 1,3 15,7 0,07 0,6 
DB/MS/LST 1010 29,8 6,8 4,1 372,2 1,4 39,1 0,8 97,4 15,9 0,3 107,9 15,6 62,0 6,1 11,6 -0,04 5,2 
Z1-135 253,9 27,6 7,2 1,4 122,0 7,1 194,2 0,0 7,3 3,1 3,1 30,4 2,9 11,6 7,2 7,0 -0,13 1,0 
Z2-112 41,3 27,6 6,1 1,4 36,6 5,6 313,8 0,0 7,1 1,6 0,8 6,6 0,8 5,8 0,8 7,3 -0,10 0,4 
Z1-140 650,0 28,3 6,7 1,8 256,3 1,0 128,0 0,0 13,8 15,0 0,2 80,3 17,0 18,0 9,1 14,0 0,08 4,5 
Z2-104 610 29,2 6,7 2,1 317,3 2,1 177,4 0,0 19,0 13,8 2,1 107,7 6,5 25,2 2,0 14,0 0,08 4,1 
Z1-110 180 30,5 7,2 2,6 85,4 3,0 163,2 0,0 10,1 9,2 3,7 27,9 0,9 8,9 1,1 6,2 0,02 2,8 
DB/FI/HP 590,0 30,6 7,2 2,0 244,1 0,8 123,3 0,0 31,4 32,0 0,2 39,3 8,2 31,4 2,0 16,1 -0,06 6,2 
Z3-96 3300 28,9 7,0 173,3 292,9 3,6 -1,0 0,0 810,8 110,6 5,7 127,6 44,6 391,6 11,7 9,7 -0,06 33,1 
E/29/01 980 29,2 6,7 3,2 360,0 3,7 210,6 0,0 99,9 8,6 1,7 130,2 6,6 39,0 1,6 5,7 -0,07 2,6 
A/09/11 475 30,1 7,0 1,2 323,4 1,8 198,9 0,0 1241,2 166,7 0,0 131,6 89,3 655,5 28,6 8,7 0,02 52,5 
MIVUMONI 260 29,1 5,7 1,9 61,0 1,8 284,2 0,0 22,2 22,6 9,2 2,8 3,6 35,5 2,8 29,7 -0,06 7,1 
C/15/10 66,4 27,8 6,4 1,5 207,5 1,7 85,7 0,2 25,9 27,0 0,4 22,6 13,2 67,4 3,9 19,3 -0,09 8,7 
C/109/21 630 27,2 6,6 1,4 317,3 1,1 41,3 0,0 25,6 24,5 0,3 48,5 15,1 60,2 4,7 22,4 0,01 8,0 
C/12/12 65,7 29,1 6,4  195,3 1,6 220,7 0,0 192,4 50,0 4,9 31,9 24,7 140,3 4,6 33,4 -0,12 15,9 
C/06/12 313 27,8 5,7 1,6 85,4 2,5 307,7 0,0 38,5 18,1 8,3 4,1 5,3 46,2 5,0 26,2 -0,12 5,9 
C/19/10 42,7 28,0 5,3 1,6 18,3 2,6 272,6 0,0 8,4 5,4 4,1 2,0 1,7 8,7 1,5 8,0 -0,10 1,7 
D/129/19 49,2 27,9 5,9 0,4 48,8 4,1 307,5 0,0 13,9 8,5 1,0 1,8 0,7 25,0 0,8 20,7 -0,03 2,6 
DB/MH/CO 516 29,3 7,2 0,4 268,5 5,2 268,7 0,0 26,2 9,2 3,4 63,5 6,5 31,0 2,7 18,1 -0,10 2,7 
Z1-141 9440 28,0 6,9 4,4 329,5 3,8 252,2 0,0 2852,4 359,6 1,5 257,5 151,9 1393,2 40,0 2,8 0,13 108,7 
D/103/16 539,0 28,7 7,0 0,7 286,8 4,3 310,6 0,0 20,3 2,3 1,1 73,32 9,37 21,77 3,45 20,34 -0,05 0,70 
LUKORE sch. 70,0 27,7 6,7 1,5 543,1 1,6 310,5 0,0 253,8 114,8 3,4 98,96 61,21 164,12 10,33 23,86 -0,07 35,44 
Z1-118 710,0 28,7 6,5 1,6 335,6 3,4 198,5 0,0 9,6 1,1 3,7 124,75 2,59 9,28 1,07 14,94 -0,02 0,32 
VIN-WL 780,0 29,6 6,7 4,4 378,3 5,7 265,9 0,0 30,2 5,6 14,4 131,41 5,43 13,40 1,46 9,77 0,02 1,75 
Base_BH_3 590,0 28,1 6,9 3,0 219,7 0,8 93,7 0,0 42,5 15,9 0,4 88,12 4,98 34,91 3,87 20,34 -0,06 5,19 
Base_BH_7 370,0 28,6 6,7 3,3 183,1 4,1 191,2 0,0 17,0 21,4 1,8 32,80 6,79 39,20 3,03 30,24 -0,01 6,83 
DB/KI/ST 500 27,5 6,58 2,375 238,0 3,3 93,0 0,0 36,8 26,8 0,8 21,60 17,73 63,71 3,27 23,61 -0,01 8,58 
Z3-102B 540,0 29,6 7,0 2,8 299,0 7,0 225,8 0,0 19,7 2,1 10,7 93,23 7,14 15,72 3,65 7,04 -0,01 0,58 
BH302 200,0 29,6 6,5 1,8 79,3 2,7 260,3 0,0 13,4 8,9 6,3 14,33 3,92 17,79 2,17 19,27 0,09 2,62 
DIANI 46750,0 27,3 7,0 3,7 177,0 4,4 321,6 0,0 15844,0 2208,2 0,8 334,91 878,22 7138,30 268,35 2,84 0,23 656,70 
MSW BEACH 12250,0 29,1 6,9 3,7 439,3 4,7 278,0 0,0 4570,0 651,6 1,1 186,98 271,84 2167,80 81,47 10,34 0,07 192,49 
KIS_21 170,0 29,3 6,6 2,1 36,6 8,2 267,5 0,0 13,7 2,3 47,9 8,65 2,80 14,31 3,19 12,15 -0,02 0,50 
KIS_65 110,0 29,7 6,0 2,0 36,6 6,1 295,1 0,0 11,2 1,9 32,4 7,94 2,34 15,27 2,62 16,55 0,07 0,53 
GD14_5 329,0 30,3 6,7 2,3 256,3    1058,7 97,9 2,1 226,81 83,57 369,34 1,29 5,40 0,26 30,16 
GD14_ 35 418,0 29,9 7,4 16,6 366,1    1257,6 152,7 1,6 107,93 95,98 663,12 22,57 6,94 0,00 47,35 
C/05/09 894,0 28,3 6,9 1,9 384,4 2,7 260,3 0,0 62,7 9,2 51,8 158,58 6,58 20,90 1,64 8,18 0,15 2,68 
C/03/09 1435,0 28,5 6,9 2,1 353,9 4,2 374,2 0,0 157,1 27,5 16,4 122,60 10,90 78,08 2,89 6,49 0,19 8,45 

	  


