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Resum 
 

El present projecte mostra l’evolució de l’abocador La Chureca des dels seus inicis fins 
a l’actualitat i l’evolució de la superfície de la làmina d’aigua del llac Xolotlán, durant un període 
de 23 anys (1987-2010).  

 
L’abocador La Chureca es troba a Managua, capital de Nicaragua, ubicat a l’extrem 

nord-occidental de la ciutat i a les ribes del llac Xolotlán. S’ha escollit realitzar l’estudi d’aquest 
abocador per les seves particularitats al situar-se a les ribes d’un llac, pel seu origen a finals de 
1972 després de destinar-s’hi les runes d’un devastador terratrèmol, i que durant 36 anys no hi 
ha hagut cap mena de tractament dels residus dipositats. Degut a aquestes característiques en 
el creixement de l’abocador i a les modificacions de la línia de costa del llac, s’ha comprovat 
per una banda l’evolució de l’abocador i per l’altre l’evolució de la superfície de la làmina 
d’aigua del llac. 

 
La teledetecció és una tècnica que permet obtenir informació a distància dels objectes 

situats sobre la superfície terrestre. Aquesta tècnica és de gran utilitat pel plantejament i 
administració de l’ocupació ordenada i racional de l’espai. La interpretació d’imatges de satèl·lit 
permet obtenir de manera ràpida i multitemporal informacions de la superfície terrestre, per 
analitzar i interpretar diferents fenòmens com administració de recursos naturals, avaluació de 
desastres naturals, agricultura, control del medi ambient, localització i identificació de zones 
urbanes, etc. És important destacar que aquesta informació pot ser actualitzada periòdicament, 
i per zones d’estudi de grans àrees, les imatges de satèl·lit tenen una bona relació preu/àrea de 
cobriment, en comparació amb altres mètodes tals com vols fotogramètrics. 

 
Aprofitant una sèrie d’imatges antigues i actuals de la zona, dels satèl·lits Landsat, 

QuickBird i GeoEye, i una imatge d’un vol fotogramètric, i mitjançant una metodologia 
d’extracció de paràmetres físics per a la caracterització de la vegetació, del sòl i de l’aigua 
aplicada a les diferents imatges, s’ha obtingut el creixement de La Chureca i la modificació de 
la línia de costa a la zona de Managua. La modificació de la línia de costa és degut a l’efecte 
dels vents i el transport de sediments d’una riera, i de les fluctuacions del llac a nivell general 
degut a les contínues sequeres i inundacions que ha patit la làmina d’aigua, a causa dels 
continus fenòmens naturals que pateix la zona. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


