
 

                                                                                                                              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             





Sumari 
 
 
Aquest treball de recerca s’emmarca dins de la matèria de Biologia, en concret, en 
l’àmbit de la limnologia. L’objectiu principal d’aquest estudi és comprovar 
experimentalment el procés d’eutrofització, és a dir, com l’aportació de nitrats i fosfats 
en un ambient lacustre provoca un creixement desmesurat d’algues i posteriorment, 
desencadena una sèrie de conseqüències adverses en l’ecosistema. Per tal de realitzar 
aquesta experiència, s’han creat tres peixeres amb les mateixes condicions ambientals i 
posteriorment s’han alterat dues d’elles mitjançant l’aplicació d’un fertilitzant sintètic. 
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1. Introducció 
 
En aquest treball de recerca, l’objectiu plantejat és el de comprovar les 
conseqüències de l’eutrofització en els ambients lacustres a partir de la creació i 

contaminació d’uns ecosistemes aquàtics recreats en peixeres. 

El motiu pel qual s’han recreat els ecosistemes en peixeres és el següent: a petita 
escala, els fenòmens es produeixen més ràpid que en la natura, per tant, al crear un 
ecosistema de poca complexitat, la contaminació i les conseqüències d’aquesta seran 
més fàcils d’observar.  
Pel que fa al mètode de contaminació, s’ha emprat un fertilitzant sintètic per 
qualsevol tipus de plantes, ja que, en la seva composició presenta un alt contingut de 
nitrats i fosfats, fet que ens va permetre que aquests s’acumulin a l’aigua. 
Aquesta memòria es troba dividida en dos blocs principals: un primer, en el qual s’hi 
troben inclosos aquells coneixements teòrics necessaris per poder comprendre la 
dinàmica dels medis lacustres i els fenòmens derivats de l’eutrofització, seguit d’un 
segon bloc pràctic en el que s’intenta demostrar, de forma científica i empírica, les 
conseqüències de l’acumulació de nitrats i fosfats en l’aigua. 
El primer apartat teòric consisteix en un sumari de cinc temàtiques diferents, les 
quals són: l’aigua, l’aigua a la terra, l’estudi de les aigües continentals, la 
contaminació de l’aigua superficial i l’eutrofització. Així doncs, es tracta de tenir un 
breu coneixement sobre les característiques i propietats de la molècula d’aigua, els 
ecosistemes aquàtics tan pel que fa als factors ambientals com la seva contaminació i  
l’eutrofització. 
 
 
En el segon apartat pràctic s’exposa el mètode que s’ha seguit, els resultats obtinguts 
al llarg de l’experimentació i les conclusions que s’han pogut extreure. El mètode 
emprat per realitzar la part pràctica ha estat el següent: en primer lloc, s’ha buscat la 
manera de poder recrear uns ambients lacustres a petita escala; en segon lloc, s’ha 
diferenciat la peixera control, de les altres dos peixeres que estaran sotmeses a 
l’aplicació de fertilitzants; en tercer lloc, s’ha determinat una sèrie de variables amb 
l’objectiu de poder observar el grau d’eutrofització assolit en cadascuna de les dos 
peixeres alterades; i finalment, s’ha relacionat l’evolució de la peixera control 
respecte les altres dues. 
Així doncs, el treball s’ha basat en intentar dur a terme una demostració d’un procés 
que es produeix en la natura. 
Naturalment, després de comparar els resultats individualment, s’ha realitzat un 
conclusió on es fa un balanç de tot el procés en general i es busquen les causes dels 
resultats obtinguts. 
 
D’aquesta manera, es presenta un treball d’investigació que s’ha basat en la recerca, 
estudi i demostració d’un fenomen natural. 
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2. L’aigua  
 
2.1 L’aigua i la vida  
L’aigua ha tingut i té un paper molt important perquè la vida a la terra sigui factible. 
Es creu que els oceans primitius es van formar ràpidament a partir de la condensació 
del vapor d’aigua que desprenien el volcans. Això va permetre que tot i les 
característiques adverses per la vida a la superfície (atmosfera reductora1), l’aigua 
absorbia els rajos solars i a part, en ser molt bon dissolvent va permetre la creació 
d’un “brou primitiu” ple de matèria orgànica i sals minerals.   
 

 
 
  

 
 
Les reaccions que es van dur a terme en aquest brou van originar les primeres formes 
de vida; organismes unicel·lulars simples que obtenien l’energia de la fermentació.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
No presenta oxigen i està formada per un 85% de vapor d’aigua, un 10% de CO2 i un 5% d’amoníac, metà i 

nitrogen molecular entre d’altres gasos. 

 

 

Matèria orgànica 
i sals minerals 

Brou Primitiu 

H2O v. / CO2 / 
NH3  / N2 / CH4 / 
SH2 

 

H2O v. / CO2 / 
NH3  / N2 / CH4 / 
SH2 

 

Primeres cèl·lules 

Fig.1 

Fig. 2 
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Més tard, van aparèixer cianobacteris que tenien la facultat de realitzar la 
fotosíntesi2, fet que va acumular grans quantitats d’oxigen a l’atmosfera i 
conseqüentment va permetre la formació de la capa d’ozó (O3). Aquesta capa situada 
a l’estratosfera impedia que el 90% dels rajos ultraviolats arribessin a la superfície i 
per tant, que els éssers vius poguessin habitar les terres emergides. 

 
 
 

 
        
               
 
 
 
 
 
2.2 La molècula d’aigua 
 
L’aigua és una biomolècula inorgànica formada per 2 àtoms d’hidrogen (H2) i 1 àtom 
d’oxigen (O2) units per un enllaç covalent formant un angle de 104º. Una  
característica a destacar, per les conseqüències que comporta, és que l’oxigen al ser 
més electronegatiu té tendència a captar els electrons del hidrogen (molt 
electropositiu) i a formar una molècula dipolar. 
 
 
                                  
  
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta doble polaritat permet la formació d’enllaços pont d’hidrogen entre un àtom 
d’hidrogen d’una molècula i l’oxigen d’una altra, ja que hi ha una atracció entre la 
càrrega negativa de l’oxigen i la positiva del hidrogen.  
Aquest enllaç uneix el 70% de molècules d’aigua en agregats d’entre 8 i 9 molècules, 
però és molt inestable i permet que es duguin a terme moltes recombinacions. 

                                                 
2
 Procés d’obtenció de matèria orgànica en organismes autòtrofs a partir de la reacció: 

CO2+H2O+ Energia lumínica � M.O. + O2 

 
 
 

Atmosfera 
oxidant 
 

Presència d’éssers vius 
fora l’aigua 

O- 

H+ 

H+ 

Fig.3 

Fig.4 
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2.3 Propietats de l’aigua 
 
Com ja s’ha dit anteriorment, l’aigua és una molècula essencial per la vida, així 
doncs, a continuació s’exposaran les diverses característiques que té l’aigua i les 
conseqüències que comporten pels éssers vius. 
 

• Juntament amb el mercuri, és l’únic element mineral que es troba en estat 
líquid a temperatura i pressió normals3, és a dir, bull a 100ºC i es solidifica a 
0ºC. Aquesta propietat és deguda a la capacitat de recombinació dels enllaços 
ponts d’hidrogen, és a dir, els canvis tèrmics fan que es trenquin alguns 
enllaços, però se’n tornen a formar d’altres.  

 
• Té una elevada calor específica que li permet absorbir grans quantitats de 

calor sense variar significativament la temperatura, és a dir, actua com a 
termoestat. 

 
 
• Pel fet de ser una molècula dipolar, l’aigua té una elevada constant dielèctrica 

(78,30) i per tant, permet dissoldre compostos iònics i sals minerals amb 
facilitat. Aquest propietat té una important relació amb l’origen de la vida, ja 
que va permetre la formació del “brou primitiu”. 

 
• Presenta un baix grau d’ionització i per tant, actua com efecte tampó4, fet que 

permet la realització de moltes reaccions químiques a la natura. 
 

 
• Té una elevada calor d’evaporació; es necessita molta energia per passar-la de 

líquid a gas. Aquesta característica permet que els organismes utilitzin l’aigua 
per mantenir la temperatura corporal estable. 
Exemple: a 100ºC es necessiten 537 calories per evaporar un gram d’aigua, 
en canvi, per escalfar l’aigua de 0ºC a 100ºC només es necessiten 100 
calories per gram. 

                                                 
3Temperatura entre 0ºC i 100ºC i pressió 1 atm. 
4 Capacitat de mantenir el pH constant a 7 (neutre).   

 
O- 

 
H+ 

 
H+ 

 
H+ 

 
H+ 

 
O- 

2,92 A 

Enllaç Pont d’hidrogen 

Fig.5 
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• En estat sòlid és menys densa que en estat líquid, fet que comporta que el gel 
floti a sobre l’aigua líquida. Aquesta característica permet que en baixar la 
temperatura atmosfèrica, el gel aïlli la massa d’aigua inferior i possibiliti la 
vida. 

 
• Com el CO2, el vapor d’aigua captura part de la radiació infraroja que emet la 

Terra i com a conseqüència ajuda a mantenir la temperatura terrestre estable 
(efecte hivernacle). 

 
 
• Té una elevada força de cohesió a causa de la força de l’enllaç covalent. 

Aquesta dificultat per trencar-se permet als éssers vius crear un esquelet 
hidrostàtic cel·lular5 i a part facilita la capil·laritat6. 

 
• Participa en els processos d’osmosi i permet igualar la concentració entre 

l’interior i l’exterior de les cèl·lules i en conseqüència que les cèl·lules 
treballin en medis isotònics (igual pressió): 

o Turgència: si la concentració a l’interior de la cèl·lula és més alta 
(medi hipertònic) que la de l’exterior (medi hipotònic) es fa entrar 
aigua. 

o Plasmòlisi: si la concentració a l’interior de la cèl·lula és més baixa 
(medi hioptònic) que la de l’exterior (medi hipertònic) es desprèn 
aigua. 

 
• Presenta una viscositat molt baixa que disminueix al augmentar la 

temperatura, fet que facilita el moviment de partícules sòlides i organismes. 
 
• Té una tensió superficial molt elevada i permet que molts organismes visquin 

en la seva superfície. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
5 La pressió que exerceix l’aigua dins el vacúol permet donar forma a la cèl·lula. 
6 Pas de la saba bruta i la elaborada a través de la tija de les plantes amb l’objectiu de dur a terme la 
nutrició. 
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3. L’aigua a la Terra 
 
3.1 El cicle hidrològic 
La terra és un sistema tancat7 format per diversos subsistemes relacionats (hidrosfera, 
biosfera, atmosfera...) que intervenen de manera conjunta en la dinàmica terrestre. 
Així doncs, l’aigua a la terra descriu un cicle tancat on intervé l’atmosfera, la 
biosfera i la geosfera entre d’altres. 
El cicle hidrològic és un procés de tres etapes on l’aigua del mar i els continents 
passa a l’atmosfera, on es condensa i posteriorment precipita sobre la superfície 
terrestre i retorna al mar.  

 
 
 

 
 
• Evaporació: l’aigua dels oceans i continents s’evapora, com a conseqüència 

de la incidència dels rajos infrarojos, i es concentra a la troposfera en forma 
de gas. A més a més, els éssers vius aporten vapor d’aigua mitjançant la 
transpiració. 

• Precipitació: l’aire carregat de vapor d’aigua puja a les capes fredes de la 
troposfera on es produeix la condensació i per tant, la formació de núvols. A 
partir d’aquí, quan el refredament continua, la quantitat de gotes d’aigua 
augmenta i es fusionen entre elles per coalescència. Aquestes gotes resultants 
són més grans i per acció de la gravetat retornen a la superfície terrestre. 

• Escolament i utilització per part dels éssers vius. 
o Escolament superficial fins arribar als mars. 
o Escolament subterrani (infiltració cap el subsòl) i formació d’aqüífers. 
 

 
                                                 
7 Sistemes on entra i surt energia però no matèria. 

1. Evaporació 

Condensació 

2. Precipitació 

3. Escolament subterrani i 
superficial Aigua subterrània  

Oceans, llacs, rius 

Fig.6 
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3.2 Distribució 
 
L’aigua al planeta terra es distribueix entre l’atmosfera, els continents i els oceans: 

• 97, 2% Oceans 
• 2,8% Continents 

o 2,2% Glaceres (estat sòlid) 
o 0,6% aigües subterrànies. 
o 0,02% rius i llacs 

• 0,001% atmosfera (estat gasós) 
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0,71 %
21,4%

78,57 %

 
 
En els gràfics anteriors, podem observar com la gran quantitat de massa d’aigua es 
troba en el oceans; no és estrany doncs, que ocupi el 71% de la superfície terrestre. 
Tot i la gran diferència entre l’aigua oceànica i la continental, hi ha un superàvit de 
precipitacions als continents i en canvi, un dèficit de la mateixa magnitud sobre els 
oceans; així doncs, el balanç hídric es manté estable gràcies a l’escolament 
superficial i subterrani que fa que l’aigua s’acumuli als oceans i provoca aquesta 
distribució. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7 
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3.3 Els ambients lacustres:  
Com s’observa en el gràfic anterior, molt poca quantitat d’aigua va parar a 
depressions internes; tot i això, podem determinar diversos tipus d’ambients segons 
la grandària. 
 

3.3.1 Bassals 
Masses d’aigua de profunditat inferior a 1 metre formades en èpoques de 
precipitacions abundants i per tant, no presenten molta diversitat de fauna i flora. 
Tendeixen a desaparèixer en períodes d’estiatge. 
 

 
 
 
3.3.2 Estanys 
Masses d’aigua d’extensió i profunditat reduïda (inferior a 3 metres de 
profunditat)  acumulades en una depressió del terreny. 
 

 
 
 

 
 

3.3.3 Els llacs  
Masses d’aigua naturals o artificials que són prou profundes per permetre la distinció 
entre una zona litoral que hi ha vegetació i una zona profunda sense presència 
d’aquesta i també, perquè es pugui desenvolupar una estratificació tèrmica segons 
l’època de l’any. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8  

Fig. 9 Estany de l’Orri a La Cerdanya 
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Segons l’origen  
• Tectònics: llacs formats per l’ompliment d’una fossa tectònica8 o com a 

conseqüència d’un plegament9 de l’escorça terrestre. 

 

 

 

 

 

 
• De barrera: llacs formats com a conseqüència de l’obstrucció de les valls per 

part dels sediments procedents de les glaceres (morrenes) o colades 
volcàniques. 

 
• Volcànic: llacs formats com a conseqüència de l’ocupació del cràter no 

modificat de volcans extingits o per ocupació de la caldera volcànica10. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Sèrie de blocs progressivament enfonsats cap a l’interior que formen una vall; estan produïdes per la 
presència d’esforços de tensió sobre materials amb comportament fràgil (es produeix fractura). 
9 Estructures formades com a conseqüència de forces de compressió sobre materials amb 
comportament plàstic i per tant, es manifesta en forma d’ondulacions. 
10 Depressió en forma circular que es forma a la part superior de l’edifici volcànic com a conseqüència 
de l’esfondrament de la cambra magmàtica. 

 

Fig. 10 Estructura d’una fossa tectònica; 
com es pot apreciar, si hi ha aportacions 
d’aigua, aquesta tindrà molta facilitat per 
acumular-s’hi. 

Fig. 11 “Crater lake” situat a la regió 
d’Oregon, al nord de California.  
Es pot observar, com ha estat format per 
ompliment de la caldera d’un volcà.  
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• Glacial: llacs formats com a conseqüència de l’ocupació d’un circ glacial11 
d’una glacera. 

 
 
 
 
Segons el comportament tèrmic 
El comportament tèrmic dels llacs té un paper determinant en l’evolució estacional 
de les característiques químiques de les aigües com també, de les funcions 
metabòliques essencials dels organismes que hi habiten.  
 
El llac més habitual a la península ibèrica és el dimíctic; són llacs que presenten dos 
períodes de barreja vertical. 

• Estiu la diferència de temperatures i densitat entre la capa superficial i la 
profunda produeix la següent estratificació tèrmica: 

o Epilimnion: la temperatura és elevada per la incidència dels raigs 
infrarojos del sol. 

o Metalimnion o termoclima: la temperatura comença a descendir 
gradualment fins els 4ºC entre els 10 o 20 metres. 

o Hipolimnion: la temperatura es manté estable a 4ºC. En aquesta zona 
no és possible la fotosíntesi i per tant, els procés que hi té lloc és la 
descomposició de matèria orgànica que precipita de la superfície 
(algues mortes, fulles...). 

• Tardor: les radiacions solars no aporten la suficient radiació per compensar la 
pèrdua de calor per evaporació o per conducció entre la superfície de l’aigua i 
l’aire que és més freda. El balanç tèrmic és negatiu. 

• Hivern: la temperatura de la superfície s’aproxima als 0ºC mentre que les 
capes profundes es mantenen a 4ºC (Estratificació tèrmica inversa). 

• Primavera: rescalfament de les aigües superficials que permet una nova 
barreja de l’aigua. 

 
 

                                                 
11 Depressions de forma circular i parets verticals excavades al peu dels cims més alts. 

Fig. 12 Llac glacial de Gaube (França).  
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Epilimnion 

Termoclima 

Hipolimnion 

Epilimnion 

Termoclima 

Hipolimnion 

ESTIU TARDOR 

PRIMAVERA HIVERN 

Fig. 13 Estratificació tèrmica dels llacs; 
 
Els colors indiquen la temperatura de l’aigua 
-  Calent   - 4ºC aprox.  - 0ºC aprox 
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4. Estudi de les aigües continentals 
La distinció entre una aigua contaminada i una en bona estat és basa en una simple 
comparació, és a dir, cal observar les característiques que presenta un ambient 
aquàtic concret i posteriorment, analitzar les variacions que ha sofert a causa de les 
activitats humanes. 
Així doncs, prèviament a tractar la contaminació de l’aigua, s’analitzaran els factors 
generals que afecten l’aigua. 
 

4.1 Els factors abiòtics en el medi aquàtic 
Sèrie de factors químics i físics que afecten de manera directa en les característiques 
del biòtop12 i per tant, determinen els organismes que hi habiten. Així doncs, per tal 
de realitzar un estudi acurat dels ecosistemes lacustres és important determinar a 
quins factors ambientals estan exposats. 
 
4.1.1 Temperatura 
La temperatura a la terra varia segons l’estació, la latitud i l’altitud. La calor és el 
regulador essencial de l’activitat cel·lular i per tant, condiciona el desenvolupament i 
duració del cicle biològic. 
Tot i que en el medi terrestre és un factor limitant, en ambients aquàtics, com a 
conseqüència de l’elevada calor específica de l’aigua, l’amplitud tèrmica en tot l’any 
no varia dels 25ºC. Cal destacar però, que en zones on el volum d’aigua no és molt 
significatiu, la temperatura està condicionada per la de l’atmosfera. 
Aquesta propietat de l’aigua, fa que la majoria d’animals aquàtics siguin 
poiquiloterms13 (invertebrats, peixos, amfibis i rèptils). 
Cada espècie presenta dos llindars de temperatura: la temperatura llindar mínima i la 
màxima. Entre aquests dos límits la corba d’activitat té forma de campana on el punt 
més alt és la temperatura òptima i a partir d’aquest punt l’activitat disminueix 
ràpidament, com a conseqüència de lesions al protoplasma14, fins la temperatura 
llindar màxima que provoca la mort de l’individu en 24 hores.  
 

 
 
 
 

                                                 
12 Medi físic on es troba un ecosistema. 
13 Organismes que no regulen la seva temperatura corporal sinó que depenen de la temperatura 
ambiental. 
14 En les cèl·lules fa referència al citoplasma i el nucleoplasma, és a dir, les diferents substàncies i 
orgànuls que es troben tant en el nucli com en el citosol. 

Temperatura òptima 
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Temperatura llindar 
màxima 

Temperatura llindar 
mínima 

Fig. 14 Representació gràfica de l’evolució de 
l’activitat cel·lular en relació a la temperatura 
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Tot i que cada espècie presenta dos llindars de temperatura, n’hi ha que suporten 
marges de temperatura estrets, organismes estenoterms, i d’altres que poden 
sobreviure tot i les grans oscil·lacions tèrmiques que es donen en els ambients on 
habiten, organismes euriterms. Aquest últim grup pot presentar diversos llindars de 
temperatura dins una mateixa espècie perquè es veuen condicionats per la 
temperatura d’aclimatació.  
Per tal d’exemplificar-ho s’ha agafat de mostra el peix gat: si s’ha aclimatat a 0ºC, el 
seu màxim és a 26ºC i el mínim a 0ºC en canvi, si s’ha aclimatat a 15ºC el seu 
màxim és a 33ºC i el seu mínim a 9ºC. 
 
4.1.2 Lluminositat 
És un factor ambiental que afecta de manera directa en el desenvolupament dels 
organismes fotosintètics i per tant, d’ella en dependrà la diversitat i complexitat de 
l’ecosistema, és a dir, una incidència òptima de llum provocarà un bon creixement de 
les plantes i això condicionarà la resta d’organismes que formen la cadena tròfica15. 
La llum actua com a limitant al medi aquàtic ja que, les radiacions, que arriben a la 
superfície d’un llac o bassa, una part són reflectides i les altres, tot i ser absorbides es 
dispersen fins a fer-se nul·les.  
Hi ha diversos tipus de llum: la infraroja i la ultravioleta que són absorbides 
ràpidament i la blava que penetra a gran profunditat. Així doncs, hi ha una 
estratificació dels organismes vegetals i de la resta d’organismes heteròtrofs en el 
medi aquàtic segons la llum que utilitzen per poder realitzar la fotosíntesi. 

• Zona eufòtica: zona situada des de la superfície fins els 100 metres 
aproximadament i es troben la majoria dels organismes fotosintètics. 

• Zona oligofòtica: zona situada entre 100 i 500 metres on només penetra la 
llum amb tonalitat blava i per tant, només hi ha organismes fotosintètics amb 
pigments vermells. 

• Zona afòtica: zona situada a partir dels 500 metres on hi ha foscor total i hi 
habiten animals amb bioluminiscència16 i quimioautòtrofs17. 

 
4.1.3 pH 
El pH és la concentració d’ions o cations d’hidrogen [H+] presents en una solució, en 
aquest cas l’aigua. Així doncs, mesura l’acidesa o basicitat de l’aigua.  
El pH de les aigües naturals té un valor d’entre 6 i 9 tot i que pot ser modificat per 
causes naturals com l’activitat fotosintètica o la respiració o bé, per causes 
antropogèniques com per exemple l’abocament de residus tòxics o la pluja àcida. 
És un factor important ja que, molts organismes no resisteixen pH molt àcids o 
bàsics; per exemple la majoria dels macroinvertebrats aquàtics no suporten valors 
inferiors a 5,5 ni tampoc superiors a 9. 

 
 
 
 

                                                 
15 Flux d’energia que s’estableix quan l’energia fixada per les plantes en forma de matèria orgànica 
passa d’un grup d’organismes als altres en el procés d’alimentació. 
16 Capacitat que presenten alguns organismes d’emetre llum mitjançant una oxidació d’una proteïna 
(luciferina). 
17 Organismes, normalment bacteris, que utilitzen processos de reducció de la matèria inorgànica per 
obtenir energia per sintetitzar la glucosa i per tant, alimentar-se. 
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4.1.4 Salinitat 
Concentració de sals que conté en dissolució l’aigua; és un factor ambiental que 
influeix en la distribució dels organismes, ja que pocs són capaços de tolerar 
l’elevada pressió osmòtica que comporta una gran concentració de sals en el medi. 
 
Els organismes d’aigua dolça, són hiperosmòtics respecte el medi, ja que presenten 
una pell poc permeable a l’aigua i n’eliminen molta en forma d’orina (diluïda). Tot i 
això, es pot fer una divisió segons el seu grau d’adaptació respecte aquest paràmetre. 

• Organismes estenohalins: toleren pocs canvis en la variació osmòtica del 
medi extern. 

• Organismes eurihalins: poden viure en ambients de diversa concentració 
osmòtica. 

 
    

4.2 Cicles biogeoquímics 
La matèria inanimada i els éssers vius estan constituïts per una sèrie de compostos 
químics que presenten una dinàmica a nivell planetari. Les transformacions 
químiques d’aquests elements es produeixen amb la intervenció dels éssers vius i 
representen una connexió entre aquests i la matèria inanimada de l’ecosistema. 
Així doncs, per tal d’entendre la dinàmica d’un ecosistema cal estudiar el cicle que 
realitzen aquests elements a la biosfera, ja que condicionaran l’activitat biològica, 
l’eficiència de l’ecosistema... 
Per tal de poder explicar posteriorment el concepte d’eutrofització, s’analitzaran els 
cicles que el fòsfor i el nitrogen descriuen al planeta terra ja que són dos dels 
macronutrients18 més importants per les plantes i condicionen el desenvolupament de 
les algues juntament, com ja s’ha dit, amb la llum i la temperatura. 
 
Per tal d’exemplificar la importància d’aquests elements pels vegetals a continuació, 
s’ha desenvolupat la reacció de fotosíntesi. 
106CO2 + 122H2O + 16NO-

3 (nitrats) + HPO4- (fosfats) + 18H
+  + energia 

� C106H263O110N16P (constituents de les cèl·lules vegetals) + 138O2     
Es pot observar que les plantes necessiten 16 àtoms de nitrogen per cada àtom de 
fòsfor per la síntesis de matèria vegetal. 
A partir d’aquesta relació es pot explicar el principi de nutrient limitant. Aquest 
principi es basa en el fet que la taxa de creixement algal esta restringida per l’element 
que es trobi en menor concentració respecte a la proporció que necessita l’alga.  
Segons aquests principi doncs, si en un ecosistema hi ha molt fòsfor i no nitrogen no 
s’hauria de produir creixement algal. Realment però, això no és així ja que hi ha 
algues que tenen la facultat de fixar el nitrogen atmosfèric. 
És important destacar que en el cas dels llacs europeus, la relació nitrogen/fòsfor és 
superior a 10, per tant, en un principi el fòsfor és el factor limitant del 
desenvolupament de les algues. 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Minerals que es troben en els teixits vegetals per sobre 0,1%. 
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4.2.1 Cicle del fòsfor 
El fòsfor és el constituïen dels fosfolípids de les membranes cel·lulars, les 
fosfoproteïnes, els àcids nucleics i també forma part de l’ADP i l’ATP, per tant, té un 
paper important en el metabolisme energètic.  
El camí d’ingrés del fòsfor dins l’ecosistema és a través del nivell dels productors 
primaris, per tant, els altres nivells tròfics depenen de la disponibilitat del fòsfor que 
els vegetals trobin en el seu medi.  
En els ecosistemes aquàtics, aquest element o és arrossegat del sòl per l’aigua dels 
rius i pluges o procedeix de la descomposició i excreció dels organismes i de la 
dissolució dels sediments. 
En aquest últim cas, el mecanisme és regulat pels equilibris químics; en un medi amb 
un pH elevat es produeix una precipitació de fosfats en canvi, en un ambient reductor 
o àcid el fòsfor procedent dels sediments es solubilitza amb l’aigua.  
 
 
 
 

 
 
 
Per exemplificar el procés anterior, mitjançant aquesta imatge es realitzarà el seguiment del 
fòsfor a la Terra:  
1.  El fòsfor es troba a les zones sedimentàries en forma de minerals.  
2. L'erosió d'aquestes roques provoca la seva solubilització en l’aigua i pot ser transportat 

cap a llacs o alliberat als sòls.  
3.  Les plantes el capten i d’aquesta manera s’incorpora a la xarxa tròfica.  
4.  L'excreció o la mort dels organismes desprèn fòsfor orgànic que pot passar a l'aigua o al 

sòl. 
5. Una part serà incorporada novament pels vegetals i l’altra, pot anar a parar als sediments 

d'un llac o al fons del mar i transformar-se en roca que aflorarà a la superfície com a 
conseqüència dels moviments orogènics. 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Cicle del Fòsfor 

Fig. 15  Cicle del fòsfor 
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4.2.2 Cicle del nitrogen 
Bioelement que es troba en forma molecular (N2)  a l’atmosfera en un 79%. El fet de 
trobar-se en aquesta forma, fa que només pugui ser fixat per alguns organismes que 
l’utilitzen per sintetitzar molècules orgàniques biològiques com els aminoàcids, 
peces que, en agregar-se, constitueixen les proteïnes, o com els àcids nucleics.  
Per tal de fer un estudi més específic s’ha desenvolupat el cicle del nitrogen que 
succeeix en un ambient aquàtic. 

 

 
 
 
 
1. Fixació del nitrogen (N2) de l’aire en amoni (NH2

-) o amoníac: procés dut a terme 
per alguns bacteris (Azotobacter, Rhizobium) i algues blaves. 

 
2. Nitrificació: l’amoni s’oxida primer a nitrit (NO2

-) gràcies a les Nitrosomonas i 
després a nitrat NO3

- a causa del Nitrobacter, entre d’altres. 
Els nitrats són gairebé l’únic tipus de nitrogen que poden utilitzar les plantes per 
sintetitzar els seus aminoàcids i proteïnes i que després utilitzen els animals. 

 
3.Desnitrificació:procés realitzat pels bacteris desnitrificants (Bacillus, 
Pseudomonas) que operen en condicions anaeròbiques i són capaços d’utilitzar l’ió 
nitrat o nitrit per respirar.  
D’aquest procés se n’obté òxid nitrós (N2O)  un gas que els bacteris fixadors del 
nitrogen el transformen en nitrogen molecular. 

 
4. Amonificació: Transformació de les molècules orgàniques nitrogenades (cadàvers, 
excrements) en amoníac per l’acció dels descomponedors. 

Nitrogen atmosfèric (N2) 

Volatilització 

Deposició 

Volatilització 

 

 

NH2
- 
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3. Desnitrificació 
 

 

4. Amonificació 
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Fig. 16  Cicle del nitrogen 
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5. La contaminació de l’aigua superficial 
 
Actualment, la gran utilització que els humans fem de l’aigua com a vehicle de 
deixalles i residus ha provocat que els sistemes naturals d’autodepuració no siguin 
prou eficients per assolir un nou estat d’equilibri.  
Segons l’article 85 de la Llei d’aigües, contaminar l’aigua és l’acció i l’efecte 
d’introduir matèries o formes d’energia o induir condicions en l’aigua que, de 
manera directa o indirecta, impliquen una alteració perjudicial de la seva qualitat en 
relació amb els usos posteriors o amb la seva funció ecològica.  

5.1 Origen de la contaminació   

5.1.1 Contaminació natural: sense que intervingui l’acció humana l’aigua 
presenta determinades substàncies:   

• Partícules sòlides com a conseqüència de l’erosió. 
• Gasos atmosfèrics arrossegats per les gotes de pluja i aigües de desglaç. 
• Pol·len, espores, fulles seques i altres residus vegetals. 
• Excrements de peixos i aus aquàtiques.  

No obstant, aquests residus naturals pateixen una sèrie de processos químics i 
biològics com a conseqüència de la capacitat autodepuradora de l'aigua i en la seva 
majoria són eliminats. 

5.1.2 Contaminació antropogènica 

• Industrial: és la que produeix l’impacte més important, per la gran varietat de 
materials i fonts d'energia que poden aportar a l'aigua. 

- L’aigua retorna amb un alt contingut en metalls pesants, greixos, olis, 
detergents. 

- Utilització de l’aigua com a refrigerant i per tant, retorna al medi a 
temperatures molt elevades. 

- Derivació de cabals, és a dir, en el moment de construir una indústria 
es crea un canal artificial per poder disposar d’aigua i això altera la 
dinàmica del riu.  

• Agrícola: l'ús de plaguicides, pesticides, biocides, fertilitzants i adobs 
provoca que una petita part d’aquests productes sigui arrossegada per l'aigua 
de reg, portant sals de nitrogen, fòsfor, sofre en els rius i llacs. 

• Ramaderia: Els residus originats en explotacions ramaderes com els purins, 
fems, o orins contenen molta matèria orgànica, nitrogen, fòsfor, potassi, coure 
i microorganismes. 

• Urbana: l'ús de l'aigua en habitatges, activitats comercials i de serveis, genera 
aigües residuals, que són retornades al receptor amb un contingut de residus 
fecals, deixalles d'aliments (greixos, restes) i productes químics (lleixius, 
detergents, cosmètics). 

• Minera: genera residus que s’acumulen en abocadors i pot provocar 
l’escolament superficial o per infiltració d’àcids i tòxics. 
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• Altres focus 
- Construcció d’un embassament: la construcció d’un embassament per 

generar electricitat en les centrals hidroelèctriques o per regar els 
camps provoca l’acumulació de sediments, l’alteració de la dinàmica 
dels rius i el impediment de la migració de peixos. 

- Desforestació: la tala d’arbres provoca un augment de l’erosió i per 
tant, l’augment de les sals minerals i matèria orgànica en els rius. 

- Pol·lució atmosfèrica: les activitats que contaminen l’aire provoquen 
la pluja àcida i per tant, una variació del pH en els rius, llacs, mars.... 

- Abocadors d’escombraries: provoca l’acumulació de deixalles o la 
contaminació bacteriològica. 

- Centrals tèrmiques i nuclears: provoquen contaminació tèrmica i en 
el cas de les nuclears pol·lució radioactiva. 

El desenvolupament humà, a part de les conseqüències negatives esmentades, ha 
permès crear sistemes de depuració per tal de reduir la càrrega de contaminant de 
l’aigua residual que prèviament ha estat separada de la neta o de consum gràcies al 
clavegueram. D’aquesta manera, l’aigua retorna als rius i llacs amb una quantitat 
inferior de productes tòxics.  
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5.2 Tipus de contaminants i efectes 

5.2.1 Físics  

Temperatura: la utilització de l’aigua com a refrigerant afecta a la concentració 
d’oxigen en l’aigua, ja que la seva solubilitat disminueix en augmentar la 
temperatura.  

Temperatura en graus Celsius 15 20 22 25 30 
Oxigen dissol en l’aigua (mg/l) 10 7 5 3 1 

 

Un augment de la temperatura provoca: 

- la mort dels organismes aerobis i accelera els processos de 
descomposició anaeròbica de la matèria orgànica. 

- afavoreix el desenvolupament d’organismes patògens. 
- afecta la durada dels cicles de creixement i reproductors de les 

espècies. 
- provoca la substitució de les espècies autòctones. 
- disminueix la capacitat d’autodepuració de les aigües, augmentant la 

velocitat de les reaccions químiques i la toxicitat de determinats 
compostos. 

Partícules radioactives: tot i que existeix una radioactivitat no perjudicial d’origen 
natural en les aigües procedent dels raigs solars, n’hi ha una altre que té efectes 
mutagènics i cancerígens. En aquests casos prové dels circuits de refrigeració de 
centrals nuclears i els residus radioactius d’activitats mèdiques o industrials. 

Sediments i partícules: les aigües residuals urbanes, industrials, de l’agricultura i els 
processos d’erosió poden fer augmentar la terbolesa de l’aigua. L’augment de la 
terbolesa pot provocar: 

- Disminució de l’activitat fotosintètica perquè les partícules actuen 
com a filtre de la llum. 

- Agregació de contaminants sobre la superfície de les partícules, 
afavorint el transport i la introducció en el medi. 

- Obstrucció dels sistemes de filtració dels organismes. 

 

 

 

 

 

Fig. 18  Relació tª – oxigen dissolt 
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5.2.2 Químics 

Si tenim en compte el seu metabolisme podem distingir: 

• Biodegradables19  

Nitrats i fosfats: procedents dels fertilitzants, detergents o de la descomposició de 
matèria orgànica i provoquen eutrofització. Cal destacar que l’alta concentració de 
nitrats també provoca una malaltia en els humans anomenada metahemoglobinèmia. 
Aquesta patologia es basa en el fet que els glòbuls vermells no són capaços de fixar 
l’oxigen i transportar-lo a la resta de teixits corporals. 

Els glúcids, proteïnes, grasses: procedents de les aigües residuals urbanes i agrícoles, 
majoritàriament i poden provocar: 

- contaminació odorífera i presència de coloracions anormals.  

- eutrofització 

Compostos sulfurats (H2S, SO3
-2): procedents d’ambients anòxics per degradació de 

compostos orgànics sulfurats o d’abocaments industrials. Causen acidificació del 
medi. 

• No biodegradables. Compostos obtinguts per síntesi química (plàstics, pesticides, 
metalls pesants) que no es troben de forma natural en l’aigua i per tant, al no haver-hi 
organismes amb enzims capaços de transformar-los s’acumulen a cada nivell de la 
cadena tròfica.  

Metalls pesants: procedents de processos naturals com la descomposició de les 
roques o activitats volcàniques, però les majors quantitats les aporten les activitats 
humanes com la mineria, processos industrials que contenen metalls i combustió de 
recursos fòssils. Els més freqüents són el mercuri i el plom que efecten al sistema 
nerviós. 

Compostos orgànics: pesticides, hidrocarburs i detergents que provoquen:  

- presència d’escumes i eutrofització. 
- bioacumulació20 en els organismes aquàtics.  

 

 

 

                                                 
19 Compostos que són degradables (sempre que no es trobin en concentracions molt elevades) per 
l’acció dels organismes responsables dels processos d’autodepuració que hi ha a la natura. 
20 Procés pel qual un producte químic s’introdueix en un organisme com a resultat de l’absorció 
d’aquest a través de totes les vies d’exposició possibles ( a través del règim alimentari, a través de la 
pell, a través de les vies respiratòries) i per tant, és més perjudicial en els nivells tròfics superiors. 
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5.2.3 Biològics 

L’aigua com a conseqüència de la contaminació fecal humana o animal i les aigües 
residuals pot contenir una gran varietat d’organismes patògens o d’altres oportunistes 
en persones amb mecanismes de defensa disminuïts. 

Els organismes negatius més adaptats són els fongs, protozous i algues, que poden 
produir substàncies tòxiques, infeccions i disminuir les qualitats organolèptiques de 
l'aigua. Els bacteris i els virus, en canvi,  tenen una capacitat de supervivència més 
baixa, i per tant la seva transmissió ha de ser més ràpida.  
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6. Paràmetres indicadors de contaminació 

Des de fa molt temps l’home ha desenvolupat tècniques que permeten caracteritzar i 
quantificar la pol·lució de l’aigua 

La valoració de l’estat de les aigües superficials consisteix en analitzar una sèrie de 
d’indicadors fisicoquímics o biològics. Els primers proporcionen informació sobre 
les espècies químiques presents en l’aigua i les característiques físiques d’aquesta en 
canvi, els segons informen sobre l’estat de la vida aquàtica. 
Una vegada es disposa de la informació esmentada s’ha de comparar amb uns valors 
predeterminats que permeten distingir l’aigua en bon estat de la contaminada. 

6.1 Indicadors físics 

• Sòlids en suspensió: mostra el pes dels productes insolubles per unitat de 
volum. Els valors òptims són menys de 50 mg/l, ja que sinó la llum no 
penetra amb suficient quantitat i les plantes no poden realitzar la fotosíntesi. 

• Terbolesa: indica les característiques de l’aigua des del punt de vista de la 
capacitat que té per transmetre la llum. Permet tenir una idea aproximada del 
contingut de matèria col·loïdal, que dispersa o absorbeix una fracció de la 
radiació lluminosa.  

• Temperatura: la temperatura, com s’ha explicat anteriorment, regula els 
processos biològics així doncs, aquest paràmetre ens permet obtenir 
informació sobre la quantitat d’oxigen dissolt, l’estat biològic.... 

• Color: paràmetre organolèptic que permet determinar de forma senzilla si una 
aigua presenta molta matèria orgànica. 

 
• Olor: paràmetre organolèptic que permet reconèixer alguns gasos despresos 

en processos naturals -H2S o metà produïts per descomposició anaeròbica de 
la matèria orgànica- o industrials -sabors, hidrocarburs- . 

6.2 Indicadors químics  

• Paràmetres orgànics 

Demanda biològica d’oxigen (DBO5): és un paràmetre que mesura el consum 
d’oxigen per part dels microorganismes en el procés de descomposició  de la matèria 
orgànica. Per calcular la DBO es deixa una mostra d’aigua durant 5 dies a 20ºC  i 
posteriorment, es resta l’oxigen inicial del final. Al saber la quantitat d’oxigen 
consumit directament es pot conèixer la quantitat de matèria orgànica de la mostra. 

Una aigua amb una DBO superior a 5 mg/l d’oxigen indica una gran contaminació 
per matèria orgànica. 

Demanda química d’oxigen (DQO): és un paràmetre que permet determinar la 
quantitat de matèria orgànica biodegradable i no biodegradable gràcies a l’oxidació 
d’aquesta en un medi àcid per algun producte químic com el dicromat potàssic.  
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Coeficient entre els valors DBO i DQO: aquesta relació ens indica el tipus de 
contaminació de les aigües residuals:  

- inferior a 0,2 ens indica contaminació inorgànica (aigües residuals 
industrials) 

- superior a 0,6 ens indica contaminació orgànica (aigües residuals urbanes, 
restes de bestiar o indústria alimentària). 

• Paràmetres inorgànics 

Conductivitat: mesura la transmissivitat elèctrica de l’aigua. Aquest paràmetre es veu 
augmentat per la concentració i mobilitat dels ions per tant, és un indicador 
d’augments de concentracions salines. 

pH: com s’ha explicat anteriorment en els factors abiòtics, el pH es pot veure afectat 
per l’abocament de certs residus àcids o la pluja àcida provocada pels gasos que 
emeten algunes indústries. Així doncs, el control de l’acidesa de l’aigua ens permetrà 
conèixer si aquell ecosistema està sotmès a contaminació antropogènica. 

Oxigen dissolt: paràmetre a partir del qual podem deduir presència de contaminació 
tèrmica o excés de matèria orgànica ja que, a part  d’estar regulat per l’estancament i 
turbulència, la concentració d’oxigen també varia quan augmenta la temperatura o la 
concentració de matèria orgànica. S’ha establert que una aigua està contaminada a 
partir de concentracions d’oxigen inferiors a 4 mg/l. 

Presència d’excés d’anions.  

- Nitrats: indiquen contaminació agrícola. 
- Nitrits: indiquen contaminació bacteriològica. 
- Fosfats: indiquen contaminació per detergents i fertilitzants. 
- Sulfurs: indiquen acció bacteriològica anaeròbica. 
- Cianurs: indiquen contaminació d’origen industrial 

6.3 Indicadors biològics 

Paràmetre que indica la qualitat del medi aquàtic basant-se en els organismes que hi 
habiten i per tant, que actuen com a bioindicadors. Són organismes vegetals o 
animals que es veuen afectats pels canvis, físics o químics, que ocorren en el seu 
hàbitat natural. Normalment, els més utilitzats són els organismes bentònics.21 

La comunitat de macroinvertebrats bentònics és la més utilitzada com a indicador 
biològic, perquè són fàcils d’identificar per la seva mida, són abundants i els mètodes 
d’obtenció són fàcils d’aplicar.  
Un cop s’han recol·lectat la major quantitat d’espècies possibles, es calculen una 
sèrie de índexs que es fonamenten en els diferents graus de sensibilitat de cada grup 
d’organismes, és a dir, dóna diversos valors a cada espècie trobada i a partir d’aquí es 
determina el grau de contaminació de l’aigua. 

                                                 
21 Organismes que habiten en el substrat com  macroinvertebrats, perifíton (petites algues) i 
macroalgues. 
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Els dos índexs més utilitzats a Catalunya són:  

- FBILL (Foix, Besós i Llobregat): índex biòtic adaptat als rius de la  franja 
mediterrània baixa. Els organismes es divideixen en famílies cadascuna de les 
quals té una puntuació segons el grau de resistència a la contaminació. 

- IBMWP (Iberian BioMonitoring Water Procediment):  adaptació, al context 
mediterrani, del BMWP anglosaxó per part d’Alba-Tercedor i Sanchez-
Ortega l’any 1988. Es calcula sumant unes puntuacions preestablertes segons 
les diverses famílies trobades.  

 

SÍMBOL FBILL IBMWP INTERPRETACIÓ 

 Sense dades Sense dades - 

 8 a 10 Més de 100 Aigua neta 

 6 a 7 61 - 100 Contaminació moderada 

 4 a 5 36 - 60 Contaminació 

 2 a 3 16 - 35 Molta contaminació 

 0 a 1 Menys de 16 Extrema contaminació 

 

Per tal d’exemplificar en què es basa un índex, a continuació es mostrarà un cas 
hipotètic i es calcularà el IBMWP. 

En el cas que en un ecosistema aquàtic s’han trobat els següents macroinvertebrats: 

• 3 famílies de mol·luscs: 
o Ancyliade: el valor que li correspon és el 6 
o Lymnaeidae: el valor que li correspon és el 3 
o Ferrissiidae: el valor que li correspon és el 6 

• 2 famílies de coleòpters (escarabats): 
o Elmidae: el valor que li correspon és el 5 
o Haliplidae: el valor que li correspon és el 4 

En aquest cas, la suma de tots els valors seria 24 i per tant, l’aigua seria considerada 
com a molt contaminada. 
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7. Eutrofització 

Etimològicament, el mot eutrofització prové del grec “eu” que vol dir “molt” i de 
“trofos” que significa “menjar”. Així doncs, fa referència a un enriquiment de les 
aigües amb nutrients a un ritme tal que no pot ser compensat per l’eliminació i 
mineralització. 

Antigament, quan els centres de producció estaven a prop dels centres de consum, el 
cicle de la matèria no es veia afectat ja que els excrements anaven a parar als camps 
per adob i els mateixos nutrients s’utilitzaven moltes vegades.  

Quan aquests centres van començar a separar-se a causa de la industrialització, els 
residus naturals que servien per tancar el cicle de la matèria anaven a parar molt 
lluny dels camps i per això, com que hi havia un dèficit de fòsfor s’havia d’obtenir 
d’explotacions mineres. Això, era una despesa inútil de nutrients i a part, els 
excrements no reciclats s’acumulaven en les zones de consum i podien ser els 
causants de l’eutrofització. Aquest fenomen ha existit sempre ja que s’han trobat 
capes de llim negre en llacs que només apareixen quan es produeix una degradació 
de la matèria orgànica en condicions anòxiques. Cal destacar però, que a partir de la 
industrialització han augmentat els casos. 

A grans trets, la regressió dels ecosistemes aquàtics es produeix per un augment 
progressiu de nitrogen i fòsfor en les aigües  que provoca un ràpid creixement de la 
població d`algues i microorganismes. Com a conseqüència de la proliferació massiva 
d`aquestes espècies apareixen tot un seguit d’efectes indesitjats en les aigües.   

Per tal d’entendre aquest concepte cal explicar primer de tot, com està regulada la 
producció vegetal en un llac oligotròfic.22 

 En els llacs oligotròfics  la producció es veu regulada pel principi del nutrient 
limitant i per l’estratificació de l’aigua al llarg de l’any.  

A l’estiu, l’aigua més superficial està més calenta que la profunda i no hi ha barreges 
sinó que el llac està estratificat. A l’epilimnion es concentren els organismes 
fotosintètics consumint nutrients i produint oxigen. Al fons, hi ha els bacteris que 
descomponen les restes orgàniques que precipiten i consumeixen oxigen.  

• Epilimnion o capa superficial: rica  en oxigen i pobra en nutrients.  
• Hipolimnion o capa profunda: rica en nutrients i pobra en oxigen. 

A la tardor, l’aigua es refreda, les capes es barregen i el nivell d’oxigen i de nutrients 
s’uniformitza, per tant, la producció augmenta perquè les capes superficials reben els 
nutrients del fons. 

A l’hivern, l’aigua torna a estratificar-se i per tant, la producció torna a disminuir per 
la falta de nutrients i a més, per la disminució de les hores de sol. 

                                                 
22 Ambient aquàtic pobre en nutrients i amb un creixement vegetal mínim. 
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A la primavera comença a estratificar-se un altre cop i com a conseqüència la 
producció vegetal és màxima. 

 

                    

                    
 

En un llac eutròfic23, en canvi, a l’estratificar-se, a la capa superior hi creix un gran 
nombre d’espècies vegetals invasores (fitoplàncton i macròfits flotants) com a 
conseqüència d’un excés de nutrients (fòsfor i nitrogen) que provoca:  

• producció elevada d’oxigen a l’epilimnion. 
• Precipitació de molta matèria orgànica al fons provocant una demanda 

d’oxigen més elevada per poder oxidar-la. 
• disminució de la producció d’oxigen en l’hipolimnion com a conseqüència de 

la mort dels macròfits profunds per falta de llum. 

En un principi, no hauria de semblar un problema ja que l’únic canvi és que tot el 
nivell de producció s’acceleraria i les diferències entre les dues capes serien més 
grans; l’epilimnion molt ric en oxigen i l’hipolimnion molt ric en nutrients.  

 

                                                 
23 Ambient aquàtic sotmés a una gran aportació de nutrients i amb un creixement vegetal excessiu. 

ESTIU TARDOR 

PRIMAVERA HIVERN 

Molt oxigen i 
pocs nutrients 

Molts 
nutrients i 
poc oxigen 

Molt oxigen i 
pocs nutrients 

Molts 
nutrients i 
poc oxigen 

Nutrients 

Nutrients 

Fig. 20  Dinàmica dels llacs oligotròfics  
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En realitat, el problema s’origina pel fet que l’aigua presenta un límit d’oxigen i en 
canvi, no presenta un límit de matèria orgànica. Així doncs, a mida que passen les 
estacions va quedant menys oxigen perquè en el fons la DBO augmenta per la 
constant precipitació de matèria orgànica i  perquè gran part de l’oxigen produït a les 
capes superficials s’escapa a l’atmosfera.  

Un cop l’oxigen s’ha esgotat, a part de la mort dels vertebrats, comencen a proliferar 
microorganismes anaeròbics que duen a terme una degradació de la matèria orgànica 
sense utilitzar l’oxigen i desprenent àcid sulfhídric (SH2), amoníac (NH3), metà 
(NH4). La descomposició anaeròbica dels hidrats de carboni s’anomena fermentació 
mentre que la de les proteïnes s’anomena putrefacció. Aquest últim procés és el 
causant de la presència dels gasos tòxics. 

L’equació química (no equilibrada) de la reacció és la següent: 

CxHyOzN2S + H2O               bacteris             CO2 + CH4 + H2S + NH4
+
 + 368 cal. 

Les proteïnes són degradades pels bacteris desprenen diòxid de carboni, metà, àcid 
sulfhídric, ió amoni i energia. 

 

 

 

 

 

Llac oligotròfic 

Llac eutròfic 

Fig. 21  Procés d’eutrofització  

Aportació de fòsfor i nitrogen 

Creixement desmesurat d’algues a la superfície. 

Augment de la terbolesa a la superfície. 

Increment de l’oxigen a la superfície però s’escapa a l’atmosfera. 

Disminució de la llum i l’oxigen a l’interior. 

Mor de plantes profundes i alguns organismos aeròbics. 

Descomposició de la matèria orgànica consumint oxigen 

Esgotament de l’oxigen i creixement de bacteris anaeròbics 

Degradació anaeròbica de la M.O i despreniment de 
gasos tòxics. 

Al cap d’un temps 
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7.1 Causes 

• Causes naturals: els rius aporten nutrients als llacs i aquest procés es veu 
accentuat: 

o Cursos baixos ja que, el riu ha erosionat molt. 
o Zones amb poca vegetació ja que, els sòls són més fàcils d’erosionar. 
o Allaus o pluges torrencials. 

• Causes antropogèniques: el procés d’eutrofització, s’ha vist accentuat per 
l’activitat humana, ja que hi ha aportacions de fòsfor i nitrogen que s’acumula 
als llacs. 

o Eliminació d’aigües residuals industrials i domèstiques, sobretot, les 
que contenen detergents polifosfats. 

o Activitat agrària: els adobs i l’ús de fertilitzants químics i orgànics  
(fems). 

o Activitat ramadera: aporta purins que al descompondre’s donen sals 
de nitrogen i fòsfor. 

o Desforestació: fa augmentar l’erosió i per tant, hi ha menys reciclatge 
de la matèria i va  a parar als rius. Al no haver-hi arbres el nitrogen 
mineralitzat no s’absorbeix, s’acumula i és més fàcil de ser arrossegat 
per l’aigua. 

Per exemplificar com efecte l’activitat humana en aquest procés, a continuació es 
mostra com es veu alterat el cicle del fòsfor. 

 

 

 

 

 

Cicle alterat del Fòsfor 

 

  
 

Fig. 22  Cicle alterat del fòsfor  
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7.2 Conseqüències 

Les aportacions de fòsfor i nitrogen provoca un deteriorament de la qualitat de 
l’aigua tan a nivell dels usos posteriors com biòtic.  

• Impactes en la qualitat de l’aigua del llac o embassament 
o Increment de la matèria orgànica. 

� Augment de la DBO i esgotament de l’oxigen. 
� Producció d’olor i sabors desagradables. 
� Canvi de color de l’aigua. 
� Acidificació del medi pel despreniment d’àcid sulfhídric i 

amoníac que facilita l’alliberament de metalls pesants al medi. 
o Substitució d’espècies vegetals autòctones per d’altres algues verdes 

com diatomees24 i algunes que excreten substàncies tòxiques al medi 
com clorofícies, cianofícies25. 

• Impactes en les operacions del tractament pel subministrament d’aigua 
potable 

o Efectes en la filtració: les algues filamentoses i les partícules 
orgàniques obstrueixen els filtres de les depuradores i incrementen la 
pèrdua d’aigua i energia. 

o Efectes en la desinfecció. 

� Elevada demanda de clor per l’excés de matèria orgànica. 
� Necessitat de mètodes específics per eliminar els gasos tòxics 

despresos, la  mala olor i el mal gust.  

• Impactes en la salut 
o L’exposició a algues i bacteris tòxics provoca problemes 

gastrointestinals. 
o Els productes extracel·lulars de les algues cianofícies reaccionen amb 

el clor de les depuradores i produeixen compostos halogenats tòxics 
que són cancerígens. 

• Altres impactes 
o Increment de les tarifes de l’ús d’aigua per pagar els nous costos de 

tractament. 
o Descens del valor de la terra de la zona. 
o Interferències en la canalització de l’aigua per agricultura ja que, les 

algues obstrueixen els canals de reg. 

 

 

 

 

                                                 
24 Algues unicel·lulars microscòpiques que formen part del fitolpàncton. 
25 Algues que tenen la capacitat de captar el nitrogen atmosfèric. 
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7.3 Índex tròfic 

Tot i que normalment n’hi ha prou amb analitzar les alteracions visuals i les dades 
d’un moment concret per determinar si un llac està eutrofitzat, és preferible utilitzar 
uns índexs quantitatius. Així doncs, l’estimació de l’estat tròfic d’un llac es basa en 
l’ús d’una sèrie d’índexs que descriuen els símptomes d’aquest procés. 

Un dels índexs més coneguts és el Trophic State Index (TSI) proposat per Carlson 
(1977). Aquest índex varia entre 0 (oligotròfic) i 100 (hipereutròfic) i s’obté a partir 
dels valors obtinguts en tres paràmetres: 

• Disc de Secchi: aparell que permet determinar la penetració de la llum en un 
llac o riu.  

Es tracta d’un cordill mil·limetrat d’entre 30 i 300 cm de llargària que en un 
extrem presenta un disc en blanc i negre. Aquest aparell es submergeix dins 
l’aigua i s’anota la profunditat en que el disc ja no s’observa. 

Un cop es disposa del valor (DS metres), per calcular el TSI s’ha d’emprar la  
fórmula següent: 

TSI (Disc de Secchi) =  
 

                                                                                                          

 

 

• Concentració de clorofil·la: la concentració de clorofil·la és proporcional a 
la biomassa26 algal present per això, es considera el millor paràmetre per 
determinar l’estat tròfic d’un ecosistema.  

Per obtenir el valor d’aquest paràmetre s’utilitza un espectrofotòmetre que és 
un instrument amb la capacitat de projectar una llum monocromàtica27 a 
través d’una mostra i mesurar la quantitat de llum que és absorbida per 
aquesta. 

 

                                                 
26 Massa total de la matèria viva d’una població, espècie… 
27 Llum constituïda per ones electromagnètiques de la mateixa freqüència.  

  

 

 

LLAC 
OLIGOTRÒFIC 

LLAC 
EUTRÒFIC 

Fig. 23  Disc de Secchi  

10 x (2,46 + 3,76 – 1,57 ln DS) 

ln 2,5 
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Un cop es disposa del valor (Cl mg/l ), per calcular el TSI s’ha d’emprar la 
fórmula següent: 

TSI (Clorofil·la) =  

 

• Concentració de fòsfor total: com anteriorment s’ha explicat, el fòsfor és el 
nutrient més important que limita el creixement algal així doncs, un elevada 
concentració d’aquest element indica que l’ambient està eutrofitzat.  

Un cop es disposa del valor (PT mg/l ), per calcular el TSI s’ha d’emprar la 
fórmula següent: 

TSI (Fòsfor total) =   

 

A partir dels valors d’aquests tres paràmetres s’ha creat una taula per determinar el 
grau d’eutrofització: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TSI Disc de Secchi (m) Clorofil·la (mg/l) Fòsfor total mg/l 

0 64 0,75 0,04 
10 32 1,5 0,12 
20 16 3 0,34 
30 8 6 0,94 
40 4 12 2,6 
50 2 24 6,4 
60 1 48 20 
70 0,5 96 56 
80 0,25 192 154 
90 0,125 384 427 
100 0,062 768 1183 

10 x (2,46 +  ln Cl) 

ln 2,5 

10 x (2,46 + 6,68 + 1,15 ln PT) 

ln 2,5 

Oligotròfic (< 30) 

Mesotròfic (> 30 - 60) 

Eutròfic (> 60 - 90) 

Hipereutròfic ( > 90) 

Fig. 24  Índex de Carlson  
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8. Experimentació 

 
8.1 Objectiu 
L’objectiu que s’ha plantejat en la part experimental és demostrar les causes de 
l’eutrofització en les aigües continentals i observar els diversos efectes que provoca 
en l’ecosistema. 
 

8.2 Hipòtesi 
Es creu que l’addició de fertilitzants provocarà un creixement excessiu d’algues. 
 

8.3 Procediment emprat 
Per tal de dur a terme la demostració plantejada s’han recreat tres ecosistemes 
aquàtics. 
 
8.3.1 Condicions estàndard tan a nivell ambiental com biòtic de les 
peixeres 
 

• Temperatura: mateix emplaçament. 
• Lluminositat: les tres peixeres estan sotmeses a una llum de 25 Watts durant 

un període de 12 hores diàries. 
• Aliment: l’aliment utilitzat és un aliment granulat per a peixos tropicals que 

està composta per farines de peix i crustacis, olis de peix, cereals, vitamines i 
minerals. Per mesurar la quantitat s’ha utilitzat una petita cullereta que inclou 
el producte. Se’ls afegeix cada 24h. 

 

 
 
 
• Biobacteries: solució carregada de Bacillus sp./ Lactobacillus sp. / 

Aspergillus sp. atenuats que a l’abocar-ho a l’aquari inicien el cicle biològic 
ja que, consumeixen l’amoníac que alliberen el peixos i el converteixen en 
nitrats que són menys tòxics. S’ha aplicat una sola dosis segons els litres 
d’aigua de l’aquari a partir de l’equivalència 30 ml de biobacteries per cada 
100 ml d’aigua. 

 

Fig. 25  Aliment granulat 

Fig. 26  Biobacteries  



  Un problema d’excés: l’eutrofització 

 34 

 
• Sorra silícica: s’ha creat un substrat d’un gruix de 5 cm. 
• Peixos: s’han afegit dos exemplars de Puntius tetrazona amb l’objectiu de 

poder observar com els efecte l’eutrofització. 
És un ciprínid28 d’aigua dolça i ovípar29 que prové d’Àsia on es troba 
bàsicament en cursos fluvials de Sumatra, Malàisia, Tailàndia o Cambodja 
entre d’altres. 
 

 
 

o Morfologia: es tracta d’un peix comprimit lateralment i amb el tors 
elevat respecte la seva longitud. Té el cos grogós i presenta quatre 
franges verticals negres. Les femelles són més robustes i presenten el 
morro del color corporal; els mascles són més petits i presenten el 
morro de color vermellós. 

o Alimentació: peix omnívor molt voraç que accepta qualsevol tipus 
d’aliment sobretot aliment viu com daphnies o larves de mosquit. 

o Aquari apropiat: els Barbs necessiten molt espai per nedar i per tant, 
el medi ideal seria un aquari entre 20 - 30 litres. La Temperatura 
òptima pel seu desenvolupament és entre 24ª i 28ª C, el pH entre 6.0 i 
8.0 i la duresa entre 8 i 14 dGH. 

o Expectativa de vida: 4 anys aproximadament. 

• Planta aquàtica: s’ha plantat un exemplar de Elodea canadensis a cada peixera 
per comprovar com l’addició de fertilitzants provoca un creixement excessiu. 

 

 
 

 

                                                 
28 Peixos que de forma comuna se’ls anomena carpes; Són peixos insectívors molt usuals en aquaris. 
29 Conjunt d’animals on les cries es desenvolupen a l’interior d’ous. 

Fig. 27  Puntius tetrazona  

Fig. 28   Elodea canadensis 
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Planta originaria de Nord - Amèrica que tan pot viure al fons mitjançant 
petites arrels com a la superfície com a planta flotant. 

o Morfologia: presenta un tall llarg ramificat i unes fulles ovalades, de 
color verd fosc i acabades en punta.  

o Aquari apropiat: necessita una bona i constant il·luminació, una 
temperatura entre 15 i 25 ºC i un pH alcalí. 

 
8.3.2 Mètode de contaminació  
Per tal d’aconseguir demostrar l’objectiu proposat s’ha emprat un fertilitzant 
sintètic30 per tot tipus de plantes que conté els macronutrients i micronutrients més 
essencials pel creixement de les plantes terrestres. 

• Micronutrients31: Ferro, Manganès, Zinc, Coure i Bor. 
• Macronutrients:  

o 7 % Nitrogen 
o 5 % Pentaòxid de fòsfor  
o 6 % Òxid de potassi 

Com s’observa en la seva composició, conté una elevada concentració de nitrogen i 
fòsfor i per tant, es creu que provocarà una alteració en el nivell de nitrats i fosfats. 
 
 

 
 
 
 
Un cop seleccionada la substància contaminant s’ha agafat una petita mostra d’aigua 
d’una peixera (10 ml) i s’ha addicionat  0,002 ml de fertilitzant. A continuació, s’han 
mesurat els valors de nitrats i fosfats mitjançant uns tests i s’ha observat que han 
augmentat de 10 mg/l a 40 mg/l i 0,1 a 2 mg/l respectivament. 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Substància confeccionada per l’home a partir de minerals que té la finalitat de augmentar la 
productivitat o la qualitat dels conreus. 
31 Elements essencials per la planta la concentració del qual, és inferior al 0,1% del pes sec de la 
planta. 

Fig. 29   Fertilitzant 
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Per provocar diferents graus d’eutrofització, s’han afegit diferents concentracions de 
fertilitzants en les peixeres 2 i 4 cada 3 dies. 
A la peixera 2 s’han afegit 3 ml de fertilitzant a partir dels resultats obtinguts en la 
prova explicada anteriorment. 
 
 
 
 
A la peixera 4 s’han afegit 4 ml, el doble de fertilitzants que li correspondrien segons 
el volum d’aigua ja que, d’aquesta manera es volen accentuar els canvis en 
l’ecosistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3.3 Peixeres 
Un cop determinades les condicions igualitàries per tots els ecosistemes i les 
variacions que es duran a terme en dues d’elles, s’han construït les peixeres. 
 

• Peixera 1: peixera control; servirà per veure com evoluciona l’ecosistema 
creat sense l’addició de cap contaminant i per tant, es podrà comparar amb les 
altres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volum total: 31,720 dm3 

Volum d’aigua: 22,36 dm3 
Biobacteries: 6,7 ml  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 cm 
30,5 cm 

40 cm 

21,5 cm 

14800 ml H2O 
10 ml H2O 

0,002 ml fertilitzant 
= 2,96 ml. fertilitzant ≈ 3 ml fertilitzant  

10400 ml H2O 
10 ml H2O 

0,002 ml fertilitzant · 2 
= 

 4, 16 ml. fertilitzant ≈ 4 ml. fertilitzant  

Fig. 30  Peixera 1 
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• Peixera 2: s’afegiran 3 ml de fertilitzant cada 3 dies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volum total: 20 dm3 

Volum d’aigua: 14,8 dm3 
Biobacteries: 4,4 ml 
 

- Peixera 3: descartada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volum total: 37,27 dm3 
Volum d’aigua: 28,7 dm3 
Biobacteries: 8,6 ml 
 
Aquesta peixera es va descartar quatre dies després del seu muntatge com a 
conseqüència de la mort d’un exemplar de Puntius tetrazona. L’animal es va trobar 
mort el divendres dia 28 de novembre del 2008 a les 6:45. La nit anterior ja 
presentava indicis de la imminent mort: 
 

• Necessitat de pujar a la superfície i boquejar per falta d’oxigen. 
• Presència de períodes de inactivitat acompanyats d’altres on realitzava 

moviments bruscos cap per avall. Es creu que eren per falta d’oxigen al 
cervell. 

 

20 cm 

25 cm 

40 cm 

18,5 cm 

30,5 cm 

30,5 cm 

40 cm 

23,5 cm 

Fig. 31  Peixera 2    

Fig. 32  Peixera 3 
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Les possibles causes de la mort que es van plantejar van ser: 
 

• Mala aclimatació del peix en el nou ecosistema. 
• Finalització del cicle vital del peix. 

 
Es descarta la intoxicació perquè l’altre peix continua viu. 
 

 
 
 
Així doncs, es va construir una nova peixera per realitzar l’experiment. 

 
 
• Peixera 4: s’afegiran 4 ml. de fertilitzant cada 3 dies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volum total: 12,85 dm3 
Volum d’aigua: 10,4 dm3 
Biobacteries: 3,12 ml 
 

17 cm 

17 cm 

36 cm 

21 cm 

Fig. 34  Peixera 4 

Fig. 33  Puntius tetrazona mort 
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Tot i que la peixera 3 s’ha descartat per l’experiment, s’ha mantingut amb l’objectiu 
de tenir una ecosistema amb un peix i una planta per si durant l’estudi es produeixen  
irregularitats o es plantegen altres problemes, es puguin utilitzar. 

 
8.4 Paràmetres a estudiar 
Posteriorment a la creació de les peixeres, s’han fixat una sèrie de paràmetres que ens 
permetran observar les diferències entre els ecosistemes que se’ls ha aplicat 
fertilitzants. 
Així doncs, a continuació es mostraran les diverses variables que es tindran en 
compte. 
 
8.4.1 Variable independent 
 

- Els fertilitzants, ja que, es vol estudiar l’efecte que provoquen en el medi. 
 
8.4.2 Variables dependents 
Després d’estudiar a nivell teòric les causes i conseqüències de l’eutrofització, s’ha 
decidit observar els següents paràmetres. 

• Concentració de nitrats i fosfats: l’addició de fertilitzants farà augmentar la 
concentració d’aquests anions. 

• Valor del pH: teòricament, quan el procés de degradació està molt avançat, la 
producció de certs gasos, com a conseqüència de la fermentació anaeròbica, 
pot provocar una acidificació del medi. Tot i que es controlarà el pH, no es 
pensa que hi hagin grans variacions perquè el grau d’eutrofització que es creu 
que s’assolirà no serà tan elevat. 

• Quantitat de matèria orgànica dissolta: el creixement excessiu d’algues i la 
mort de la planta per falta d’oxigen al fons es pensa que provocarà un 
increment dels compostos orgànics. 

 

Fig. 35  Peixeres 

1 

2 
3 

4 
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• Concentració d’oxigen dissolt: l’oxigen dissolt en l’aigua es creu que 
disminuirà, ja que, a l’augmentar la matèria orgànica la demanda biològica 
d’oxigen hauria d’augmentar, també. 

• Presència de Barbus tetrazona: si s’aconsegueix un grau d’eutrofització 
considerable es té la hipòtesi de que moriran per falta d’oxigen. 

• Evolució de la Elodea canadensis: al desenvolupar-se altres espècies d’algues 
a la superfície, la planta, en un principi, experimentarà una regressió per la 
dificultat per realitzar la fotosíntesi per falta de llum. És per això,  que es 
realitzarà un control del pes humit inicial i un del final per observar el 
creixement o decreixement que ha experimentat.  

• Control de bacteris aeròbics i anaeròbics: si el grau d’eutrofització que 
s’assoleix és força elevat, es produirà un increment del número de bacteris 
anaeròbics com a conseqüència de la disminució de l’oxigen. Per aquest 
motiu, es portarà l’aigua a analitzar anterior i posteriorment a l’addició de 
fertilitzants.  

• Observació de les algues: es dipositaran al fons de cadascuna de les peixeres 
un portaobjectes amb la finalitat de que al final, utilitzant un microscopi, es 
pugui observar el tipus d’algues i microorganismes que s’han desenvolupat. 

 

8.5 Mètodes de control 
 
8.5.1 Determinació de la concentració de nitrats 
 

 
 
 
S’ha utilitzat un test que determina els nivells de NO3

- en aigua dolça i salada. 
Procediment: 

• S’emplena un petit recipient (20 ml), que ja va inclòs en el kit, amb l’aigua 
que es vol analitzar.  

• S’hi afegeixen 6 gotes d’un reactiu (reactiu 1) i una culleradeta rasa d’un 
producte en pols. Es barreja tot durant 15 segons.  

• S’hi afegeixen 6 gotes d’un reactiu (reactiu 2) i es barreja durant 15 segons. 
• Es destapa el recipient i s’espera 5 minuts. 
• L’aigua queda d’un color vermell, i segons la intensitat es pot determinar la 

seva concentració de nitrats.  
 

 0 mg/l 5 mg/l 10 mg/l 20 mg/l 40 mg/l 

Fig. 36 Test de nitrats 
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Quan la concentració de nitrats és més elevada de 40 mg/l, el procediment que s’ha 
d’emprar és el següent: 
Emplenar el recipient amb 2 ml de d’aigua de la peixera i posteriorment afegir 18 ml 
d’aigua destil·lada i posteriorment, realitzar els mateixos passos que abans. Així 
doncs, d’aquesta manera, podem determinar una concentració de nitrats de 400 mg/l 
ja que, l’aigua destil·lada no porta aquest anió i per tant, si s’obté coloració vermella, 
voldrà dir que el resultat s’haurà de multiplicar per 10 ja que s’han utilitzat 2 ml 
d’aigua de la peixera. 
 
8.5.2 Determinació de la concentració de fosfats 
 

 
 
 
 
S’ha utilitzat un test que determina els nivells de fosfat (PO4) en aigua dolça i salada. 
Procediment:  

• S’emplena un petit recipient (10 ml), que ja va inclòs en el kit amb l’aigua 
que es vol analitzar. 

• S’hi afegeixen 6 gotes del reactiu 1 i es barreja lleugerament. 
• S’hi afegeixen 6 gotes del reactiu 2 i es barreja lleugerament. 
• S’afegeix una culleradeta rasa d’una producte en pols, es tapa i es barreja 

durant 15 segons. 
• Es destapa el recipient i s’espera 5 minuts. 
 

 
 
 
 
Com en el cas dels nitrats, explicat anteriorment, es poden determinar fins a 10 mg/l, 
ja que, si en comptes d’emplenar a 10 ml., s’utilitzen 2 ml d’aigua de la peixera i 8 
ml d’aigua destil·lada, el resultat s’haurà de multiplicar per 5. 
 
 
 
 
 
 
 

0,1 
mg/l 

0,25 
mg/l 

0,5 
mg/l 

1,0 
mg/l 

2,0 
mg/l 

Fig. 37 Test de fosfats 
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8.5.3 Determinació del pH 
 

 
 
 
 
S’ha utilitzat un test que determina el valor PH (entre 4,5 i 9) en aigua dolça i salada. 
Procediment:  

• S’emplena un petit recipient (5ml), que ja va inclòs en el kit amb l’aigua que 
es vol analitzar. 

• S’afegeixen 4 gotes d’un reactiu i es barreja durant 15 segons. 
 

 
 
 

 

 
8.5.4 Anàlisis bacteriològic 
 
Les anàlisis per determinar la quantitat de bacteris anaeròbics i aeròbics en l’aigua, 
s’han dut a terme al Laboratori Municipal de Salut Pública de l’Ajuntament de 
Granollers. 
 
8.5.5 Determinació de l’oxigen dissolt en l’aigua pel mètode Winkler 
Tècnica que consisteix en la addició d’una solució de clorur manganós (MnCl2) a una 
mostra d’aigua, seguida de l’addició d’una sal (iodur de potassi - KI) que genera un 
precipitat d’hidròxid manganós (Mn(OH)2). L’oxigen dissolt a la mostra oxidarà una 
quantitat equivalent del hidròxid manganós a hidròxid mangànic (Mn(OH)4). A 
continuació, la presència d’ions iodur i l’acidificació amb àcid sulfúric (H2SO4) 
provocarà que l’hidròxid mangànic oxidat canviï a estat bivalent i s’allibera una 
quantitat de iode equivalent al contingut original d’oxigen dissolt a la mostra. 
Finalment, el iode (I2) alliberat es quantifica mitjançant una titulació amb tiosulfat de 
sodi (Na2S2O3) formant iodur de sodi (NaI) i tetrationat de sodi (Na2S4O6).  
L’oxigen dissolt a la mostra serà igual al volum total de tiosulfat de sodi utilitzat per 
la titulació de la mostra. Per 200 ml de mostra original: 
 
 1 ml de tiosulfat de sodi = 1 mg/l d’oxigen dissolt 

7 7,5 8 8,5 9 

4,5 5,0 5,5 6 6,5 

Fig. 38 Test de pH 
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Seqüència de reaccions 
1) MnCl2 + 2NaOH + KI � Mn(OH)2 + 2NaCl + KI 
2) Mn(OH)2 + O2 + KI �Mn(OH)4 + KI + H2O 
 
Aquesta reacció es tracta d’una reacció redox (reducció – oxidació), és a dir, aquelles 
on es produeix una transferència d’electrons d’una espècie química a una altre.  

• Oxidació: procés en el que una espècie química (àtom, molècula o ió) perd 
electrons com a conseqüència de la reacció amb un oxidant. 

• Reducció: procés en el que una espècie química guanya electrons com a 
conseqüència de la reacció amb un reductor. 

Cal destacar que sempre que una espècie química guanya electrons (reducció) ha 
d’existir una altre que simultàniament els perdi (oxidació) ja que, en la reacció global 
el número d’electrons guanyats per l’oxidant és igual al número d’electrons perduts 
pel reductor. 
Per tal d’igualar aquesta reacció, doncs, s’utilitzarà un dels mètodes que s’han 
desenvolupat; el mètode de l’ió-electró. En aquest mètode es considera que una 
reacció global és la suma de dos semireaccions,  en una de les quals es perden 
electrons i en l’altre es guanyen. 
 
 Mn(OH)2 + O2 � Mn(OH)4 + H2O 
 
Mn2+ - 2e-  �  Mn4+  +2 - (-2) = + 4           Procés d’oxidació 
O2 + 4e

-  � 2 O2-                  0 + (-4) = - 4          Procés de reducció 
El O2 actua com a oxidant i el Mn2+  com a reductor. 
 
Com s’ha dit anteriorment, el número d’electrons guanyats per l’oxidant és igual al 
número d’electrons perduts pel reductor, per tant, la primera semireacció s’ha de 
multiplicar per 2. 

2Mn2+ - 4e-  �  2 Mn4+ 
O2 + 4e

-  � 2 O2- 
2Mn2+ + O2 � 2 Mn4+ + 2 O2- 

2 Mn(OH)2 + O2 � 2 Mn(OH)4 + 2H2O 
 
Si es compatibilitzen cadascun dels elements, s’observa que falten 4H2O per igualar 
la reacció. 
2Mn(OH)2 + O2 + 2H2O + KI ���� 2 Mn(OH)4 + KI 
 
3) H2SO4 + Mn(OH)4 + KI � MnSO4 + I2 
Aquesta reacció es tracta, un altre cop, d’una reacció redox per tant, s’igualarà 
mitjançant el mètode de l’ió – electró. 
 
H2SO4 + Mn(OH)4 + KI � MnSO4↓ + I2 + K2SO4 + H2O 
 
 
Mn4+ + 2e-  �  Mn2+  + 4 - (+2) = + 2           Procés de reducció 
2I- - 2e-  � I2                        -2 - (-2) = 0              Procés d’oxidació 
El Mn4+ actua com a oxidant i el I- com a reductor 
 
 
 
 

2 - 2  1 0 4 - 2  1 1  -2 

 1   6  -2  4   -2  1  1 -1  2    6  -2 0 -1   6  -2 1  -2 
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Mn4+ + 2e-  �  Mn2+ 
2I- - 2e-  �  I2 

Mn4+ + 2I- � Mn2+ + I2 
 
2H2SO4 + Mn(OH)4 + 2KI ���� MnSO4 + I2 + K2SO4 + 4H2O 
 
 
4) I2 + Na2S2O3 � NaI + Na2S4O6  
És una reacció redox que s’igualarà mitjançant el mètode de l’ió – electró. 
I2 + Na2S2O3 � NaI + Na2S4O6 
 
 
I2

 + 2e-  �  2I-  + 0 - (+2) = + 2       Procés de reducció 
2S2O3

2- - 2e-  �  S4O6
2-        -4 - (-2) = -2          Procés d’oxidació 

El I2 actua com a oxidant i el S2O3
2- com a reductor. 

 
  I2

 + 2e-  �  2I-    

2S2O3
2- - 2e-  �  S4O6

2- 
 

2S2O3
2- + I2 � S4O6

2- + 2I- 
 
I2 + 2Na2S2O3 ���� 2NaI + Na2S4O6 
 
Comprovació de l’equivalència 
L’equivalència 1 ml de tiosulfat de sodi = 1 mg/l d’oxigen dissolt es pot comprovar 
mitjançant la utilització de substàncies pont32. 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Substàncies que apareixen en dues reaccions diferents i per tant, ens permeten mantenir 
equivalències entre elles. 

X ml diss. Na2S2O3 

1000 ml diss. Na2S2O3 

 

0,0250 equivalents Na2S2O3 

    

= 
1 mg. O2 

0,200 l. mostra 

1 mol  Na2S2O3 

1 equivalent Na2S2O3 

 

        1 mol I2 
2 mol  Na2S2O3 

 

        1 mol Mn(OH)4 
         1 mol I2 
 

        1 mol O2 

        2 mol Mn(OH)4 

        32 g. O2 

        1 mol O2 

      1000 mg O2 

        1 g. O2 

X · 0,0250 · 32 · 1000  
0,2 · 1000 · 2 · 2 

= 

 0  1   2  -2  1   -1    1   2,5  -2 
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Reactius 
• Dissolució de Clorur manganós (MnCl2) al 50 %  
• Reactiu de Winkler: El reactiu de Winkler es forma barrejant hidròxid de sodi 

(NaOH) amb iodur de potassi (KI).  
• Àcid sulfúric concentrat (H2SO4). S’ha utilitzat àcid sulfúric del 98% 
• Dissolució de midó. 
• Dissolució de Tiosulfat de Sodi (Na2S2O3). El primer cop que es va dur a 

terme aquest procés es va preparar tiosulfat de sodi 0,0125 N i en el segon 
cop, tiosulfat de sodi 0,0250 N. 

 
Material 

• Recipients per emmagatzemar l’aigua: 
o en el primer cop es va utilitzar ampolles de vidre de suc. 
o en el segon cop es va utilitzar matrassos erlenmeyer amb un tap de 

vidre esmerilat.  
• Pipeta de 10 ml. 
• Erlenmeyer de 250 ml. 
• Matràs aforat de 500 ml. 
• Buretes 
• Suport 
• Embut 
• Vas de Precipitats 
• Balança monoplat 
• Càpsula de porcellana 
• Proveta de 200 ml. 

 
Preparació del reactius 
 

• Preparació del MnCl2 al 50%: es necessiten 2 ml per cada mostra però s’ha 
decidit preparar 100 ml. de dissolució per disposar de quantitat suficient.  

o Pesar 50 g de MnCl2. 
o Mesurar 50 g de H2O destil·lada: S’han mesurat 50 ml d’aigua amb 

una proveta ja que, la densitat de l’aigua és 1 g = 1 ml  
o Barrejar fins la dissolució, en un vas de precipitats, els 50 g. de MnCl2 

amb els 50 ml de H2O. 
o Afegir 50 ml de H2O destil·lada, anteriorment mesurats amb una 

proveta, per aconseguir els 100 ml. 
 

• Preparació del reactiu de Winkler: es necessiten 2 ml per cada mostra però 
s’ha decidit prepara 50 ml.  
Les instruccions del procés indiquen que calen 100 g. de NaOH i 60 g. de KI 
en 200 ml d’aigua per tant: 
 
 

 
 

 
 

o Pesar 25 g de NaOH. 
o Pesar 15 g de KI. 

50 ml H2O 
200 ml H2O 

100 g. NaOH 
= 25 g. NaOH 

50 ml H2O 
200 ml H2O 

60 g. NaOH 
= 15 g. KI 
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o Mesurar 50 g de H2O destil·lada. 
o Barrejar fins la dissolució els 25 g de NaOH, 15 g de KI i 50 ml de 

H2O en un vas de precipitats. 
 

• Preparació del tiosulfat de sodi (Na2S2O3): aquesta dissolució servirà per 
titular la mostra per tant, no se sap la quantitat necessària. S’ha decidit 
preparar 500 ml. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

o Pesar 1,55 g de Na2S2O3. 
o Mesurar 100 ml. de H2O destil·lada. 
o Dissoldre el Na2S2O3 amb H2O destil·lada. 
o Traspassar la dissolució en un matràs aforat de 500 ml. i acabar 

d’afegir H2O. 
 
Procediment 

1- Prendre les mostres d’aigua, de les peixeres 1, 2 i 4, submergint les ampolles 
de mostreig directament en l’aigua i tapant a l’interior ja que així, s’evita la 
pèrdua d’oxigen de l’aigua i l’entrada de l’aire. 

2- Afegir 2 ml de MnCl2, introduint la punta de la pipeta dins la mostra d’aigua. 
3- Afegir 2 ml del reactiu de Winkler emprant el procediment anterior. 
4- Tancar l’ampolla i invertir suaument unes deu vegades per barrejar les 

solucions. 
5- Deixar reposar la solució per permetre la separació entre el precipitat i la 

porció de líquid. 
6- Repetir la inversió i deixar reposar la solució. 
7- Afegir 2 ml de H2SO4 concentrat (utilitzant una pera) deixant-los caure poc a 

poc pel coll intern de l’ampolla.  
8- Tapar l’ampolla i invertir unes deu vegades per barrejar les solucions.  
9- Deixar reposar la mostra durant 3 -5 minuts.  
10- Transferir 203 ml* de mostra a un matràs cònic de 250 ml i titular-la amb la 

solució de tiosulfat de sodi fins que es produeixi un color groc. 
11- Afegir 1 ml de midó; la solució presentarà un color blau opac. 
12- Seguir la titulació amb tiosulfat de sodi fins que ja no s’observi color blau. 

* La mostra que s’ha de titular ha de ser de 200 ml. de l’aigua de la mostra però, per corregir el 
volum desplaçat per l’addició dels reactius  s’han transferit 203 ml. 

 
 
 
 
 
 

500 ml diss. 
1000 ml diss. 

0,025 equi. Na2S2O3 

=  1,55 g. Na2S2O3 
 

1 mol Na2S2O3 

2 equi. Na2S2O3 

1 mol Na2S2O3 · 5H2O 

1 mol Na2S2O3 

248 g. Na2S2O3 · 5H2O 

1 mol Na2S2O3 · 5H2O 
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8.5.6 Determinació de la matèria orgànica dissolta 
Per tal de determinar la quantitat de matèria orgànica dissolta en l’aigua, s’ha emprat 
el permanganat potàssic (KMnO4) ja que, permet oxidar gran part d’aquesta en medi 
àcid (H2SO4). 
Un cop s’ha afegit aquest reactiu i s’ha escalfat (per iniciar l’oxidació), s’afegeix 
iodur de potassi (KI) que reaccionarà amb el permanganat que no hagi reaccionat 
amb la matèria orgànica. Finalment, a partir de la titulació amb el tiosulfat de sodi 
(Na2S2O3) podem quantificar la matèria orgànica. 
 
Seqüència de reaccions 
 
1) KMnO4 + Matèria orgànica + H2SO4 

La primera reacció que es produeix és la oxidació de la matèria orgànica amb el 
permanganat potàssic. Es tracta d’una reacció redox que s’igualarà mitjançant el 
mètode de l’ió – electró. 
8H+ + MnO4

-  + 5e- ���� Mn2+ + 4H2O    7 + (-5) = 2   Procés de reducció on el 
permanganat actua com ha oxidant. 
 
2) KMnO4 + KI � Mn2+ + I2 
 

 

8H+ + MnO4
-  + 5e- � Mn2+ + 4H2O      7 + (-5) = 2  Procés de reducció 

2I- - 2e- � I2        -2 – (-2) = 0  Procés d’oxidació  
El MnO4

-  actua com a oxidant i el I- com a reductor. 
 
 
El número d’electrons guanyats per l’oxidant és igual al número d’electrons perduts 
pel reductor, per tant, la primera reacció s’ha de multiplicar per 2 i la segona per 5. 
 

16H+ + 2MnO4
-  + 10e- � 2Mn2+ + 8H2O 

10I- - 10e- � 5I2 
 

16H+ + 2MnO4
-  + 10I- � 2Mn2+ +5I2 + 8H2O 

 
8H2SO4 + 2KMnO4

  + 10KI ���� 2MnSO4 +5I2 + 8H2O + 6K2SO4 

 

3) I2
  + Na2S2O3 

 
� NaI + Na2S4O6 

 
 
I2

  + 2e- � 2I-                             0 + (-2) = -2  Procés de reducció 
2S2O4

2- - 2e- � S4O6
2-
        -4 – (-2) = -2 Procés d’oxidació 

 
El I2 actua com a oxidant i el S2O4

2- com a reductor. 
 

I2
  + 2e- � 2I- 

2S2O4
2- - 2e- � S4O6

2- 
 

I2 + 2S2O4
2- � 2I- + S4O6

2- 
 

   1   7  -2  
  1  -1   2 0 

 1   2  -2  1   2,5  -2  0     1 -1   
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I2
  + 2Na2S2O3 

 
���� 2NaI + Na2S4O6 

 
Reactius 

• Dissolució de Permanganat potàssic (KMnO4) N/30  
• Àcid sulfúric (H2SO4) 25 % en volum 
• Dissolució de Iodur de potassi (KI) 5% 
• Dissolució de Tiosuflat de Sodi (Na2S2O3) 0,0125 N 

 
 Material 

• Matràs Erlenmeyer 
• Pipeta de 10 ml. 
• Matràs aforat de 500 ml. 
• Bureta 
• Suport 
• Vas de precipitats 
• Fogonet 
• Balança monoplat 
• Càpsula de porcellana 
• Proveta de 200 ml. 
 

Preparació dels reactius 
 

• Preparació del Permanganat potàssic N/30: el permanganat potàssic ha d’estar 
normalitzat just abans d’abocar-lo en l’aigua, ja que, sinó per l’acció de la 
llum es pot malmetre.  
Es necessiten 10 ml. per cada mostra però s’ha preparat 250 ml. de dissolució 
per disposar de quantitat suficient. 

 
 
 
 
 
 
 

o Pesar 0,26 g. de KMnO4. 
o Mesurar 100 ml H2O destil·lada i abocar-los en un vas de precipitats. 
o Dissoldre el KMnO4 en l’aigua. 
o Traspassar la dissolució a un matràs aforat i afegir H2O fins arribar als  

250 ml. 
 

• Preparació de l’àcid sulfúric 25% en volum: es necessiten 10 ml per cada 
mostra però s’ha preparat 100 ml. de dissolució. 

 
 
 
 
 
 
 

250 ml diss. 
1000 ml diss. 

0,033 equi. KMnO4 

= 0,26 g. KMnO4 

1 mol KMnO4 

5 equi. KMnO4 

158 g. KMnO4 

1 mol KMnO4 

100 ml diss. 
100 ml diss. 

    25  ml. H2SO4 
= 25 ml. H2SO4 
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o Mesurar 50 ml de H2O destil·lada i abocar-los en un vas de precipitats 

de 250 ml. 
o Mesurar 25 ml H2SO4 amb molt de compte i abocar-los en el vas de 

precipitats. 
o Afegir H2O destil·lada fins als 100 ml. 

 
• Preparació del iodur potàssic 5%: es necessiten 2 ml per cada mostra però 

s’ha preparat 100 ml de dissolució (100 g de diss.). 
 

 
 
 
 
 
o Pesar 5 g. de KI 
o Mesurar 90 ml de H2O destil·lada i abocar-los en un vas de precipitats 

de 100 ml. 
o Dissoldre el KI amb H2O. 
o Traspassar la dissolució a un matràs aforat de 100 ml i afegir H2O fins 

arribar als 100 ml. 
 

• Preparació del tiosulfat de sodi N/80: aquesta dissolució servirà per titular la 
mostra per tant, no se sap la quantitat necessària. S’ha decidit preparar 500 
ml. 

 
 

 
 
 
 
 
 

o Pesar 0,775 g de Na2S2O3. 
o Mesurar 100 ml. de H2O destil·lada. 
o Dissoldre el Na2S2O3 amb H2O destil·lada. 
o Traspassar la dissolució en un matràs aforat de 500 ml. i acabar 

d’afegir H2O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 g. diss. 
100 g diss. 

    5  g. KI 
= 5 g. KI 

500 ml diss. 
1000 ml diss. 

0,0125 equi. Na2S2O3 

=  0,775 g. Na2S2O3 
 

1 mol Na2S2O3 

2 equi. Na2S2O3 

1 mol Na2S2O3 · 5H2O 

1 mol Na2S2O3 

248 g. Na2S2O3 · 5H2O 

1 mol Na2S2O3 · 5H2O 
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Procediment 
 
1- Prendre les mostres d’aigua, de les peixeres 1, 2 i 4, submergint les ampolles de 
mostreig. 
 
2- Afegir 10 ml de KMnO4 mitjançant una pipeta. 
 
3- Afegir 10 ml de H2SO4 mitjançant una pipeta i una pera. 
 
4- Escalfar durant 30 minuts la dissolució en un fogonet. 
 
5- Deixar refredar la solució i afegir 2 ml de KI 
 
6- Transferir la dissolució en un matràs erlenmeyer. 
 
7- Titular la dissolució amb Na2S2O3 fins que s’observi un dèbil color groc. 

 
Un cop s’ha titulat, el valor de tiosulfat de sodi gastat, ens permet determinar els mg/l 
de matèria orgànica a partir de l’equació següent: 
 
 

 
 
Els 10 ml corresponen al permanganat potàssic afegit i la X són els ml. de tiosulfat 
de sodi que estan relacionats amb el permanganat potàssic que no han reaccionat amb 
la matèria orgànica i que per tant, després han reaccionat amb el iodur de potassi. 
Així doncs, si es resten els ml. inicials de permanganat potàssic i els ml. excedents, 
podem determinar la quantitat de matèria orgànica que s’ha oxidat i per tant, que 
estava dissolta en l’aigua. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Matèria orgànica = 10 ml. – X ml. Na2S2O3 
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8.6 Resultats obtinguts: 

Amb l’objectiu de poder comparar l’evolució de les diverses peixeres, els resultats es 
mostraran segons els paràmetres que s’han estudiat, ja que així, es podran veure les 
variacions de forma clara. 

8.6.1 Concentració de nitrats 

 

 

 

 

 

 

 

Peixera 1: La peixera control al llarg de les nou setmanes, ha experimentat un lleu 
augment en els nivells de nitrats, però mai superant els 20 mg/l. El motiu d’aquest 
augment, es creu que pot haver estat ocasionat com a conseqüència de l’acumulació 
de les defecacions i altres productes d’excreció que els peixos han anat desprenent 
pel seu metabolisme.  

Peixera 2: S’observa que l’evolució del contingut de nitrats, ha augmentat de forma 
gradual a partir de l’aplicació dels fertilitzants, ja que, es creu que, en un principi, la 
planta anava assimilant la quantitat addicionada però a mesura que se n’ha afegit 
més, s’ha anat acumulant. 

Peixera 4: La peixera 4, a l’aplicar-li el doble de fertilitzants que l’anterior, 
l’evolució dels nitrats ha estat molt brusca com a conseqüència de que la planta no 
l’assimilava tot i des d’un principi s’ha anat acumulant. 

 

 

 

 

 

 

 PEIXERA 1 PEIXERA 2 PEIXERA 4 
Setmana 1 10 10 10 
Setmana 2 10 10 10 

Setmana 3 10 50 50 
Setmana 4 20 100 400 
Setmana 5 20 100 400 
Setmana 6 20 200 400 
Setmana 7 20 400 400 
Setmana 8 20 400 400 
Setmana 9 20 400 400 

Fig. 39  Evolució dels nitrats (mg/l) 
 
           Inici de l’aplicació de fertilitzants. 
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Per tal de veure millor l’evolució, s’ha confeccionat la següent gràfica. 

 

 

A través d’aquesta gràfica s’observa clarament com en el cas de la peixera 2 
l’augment és gradual com a conseqüència de que la planta ha anat assimilant, en un 
principi, el fertilitzant aplicat; i com en el cas de la peixera 4, l’augment ha estat 
brusc, assolint amb una sola setmana el valor de 400 mg/l. 

L’augment que han experimentat les peixeres és lògic si tenim en compte la 
composició del fertilitzant sintètic. Així doncs, aquests resultats ens permeten 
comprovar que s’ha realitzat una bona contaminació. 

 

8.6.2 Concentració de fosfats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PEIXERA 1 PEIXERA 2 PEIXERA 4 
Setmana 1 0,1 0,1 0,1 
Setmana 2 0,1 0,1 0,1 

Setmana 3 0,1 5 10* 
Setmana 4 0,1 10 10* 
Setmana 5 0,1 10 10* 
Setmana 6 0,1 10* 10* 
Setmana 7 0,1 10* 10* 
Setmana 8 0,1 10* 10* 
Setmana 9 0,1 10* 10* 

Evolució dels nitrats 
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Fig. 40  Evolució dels nitrats. 
 

Fig. 41  Evolució dels fosfats (mg/l) 
 

    Inici de l’aplicació de fertilitzants. 

* El test utilitzat no permet determinar més quantitat de fosfats. 
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Peixera 1: La peixera control no ha experimentat cap diferència de fosfats degut a 
que no se li ha aplicat fertilitzants. 

Peixera 2 i 4: L’evolució d’aquest anió ha estat quasi idèntica en les dos peixeres. 
L’única diferència destacable ha estat que el procés d’augment ha estat una mica més 
lent en el cas de la peixera 2 respecte la 4. 

 

 

 

S’observa que en els ecosistemes on s’ha addicionat fertilitzants, la concentració de 
fosfats ha augmentat. No obstant, per les limitacions que presentava el test, no es 
coneix si realment la quantitat és superior a la obtinguda. 

De totes maneres aquesta evolució ens permet, com en el cas dels nitrats, comprovar 
que la contaminació s’ha dut a terme de forma correcte.                                                                                            

8.6.3 Valor del pH 

 

 

 

 

 

 

 PEIXERA 1 PEIXERA 2 PEIXERA 4 
Setmana 1 8 8,5 8 
Setmana 2 8 8 8 

Setmana 3 8 7,5 7,5 
Setmana 4 8 8 7,5 
Setmana 5 8 8 8 
Setmana 6 8 7,5 7,5 
Setmana 7 8 7,5 8 
Setmana 8 7,5 7,5 8 
Setmana 9 8 8 8 

Evolució dels fosfats 
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Fig. 42  Evolució dels fosfats 
 

Fig. 43  Evolució del pH  
 

    Inici de l’aplicació de fertilitzants. 
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Observant els resultats obtinguts, podem arribar a la conclusió que tot i l’addició de 
fertilitzants, el pH no ha canviat, sinó que sempre ha estat entre 7-8.  

Es creu que s’haurien produït unes variacions de pH en el cas d’haver assolit un alt 
grau d’eutrofització ja que, s’haurien després àcids sulfhídrics i altres gasos que 
haurien acidificat el medi. 

8.6.4 Matèria orgànica dissolta 

 

 

 

 

 

Tot i les limitacions que es van tenir la setmana 7, la quantitat de matèria orgànica 
dissolta ha evolucionat tal i com s’havia pensat al inici. 

Peixera 1: La matèria orgànica de la peixera control no ha experimentat canvis ja 
que, al no afegir fertilitzants, no s’ha produït un creixement excessiu d’algues i a 
part, com la planta ha pogut créixer de forma òptima, no han precipitat tiges o fulles 
al fons. 

Peixera 2: S’observa que 2 setmanes després de la primera aplicació de fertilitzants, 
el contingut de matèria orgànica en comparació a la peixera control és força elevat. A 
partir de la setmana 7, el valor és proper al màxim que es pot dissoldre. 

Peixera 4: En la peixera 4, al cap de 2 setmanes després de la primera aplicació de 
fertilitzants, el contingut de matèria orgànica és una mica més elevat que el de la 
peixera 2 com a conseqüència de que s’ha addicionat el doble de fertilitzants. 
L’evolució que segueix a partir d’aquesta setmana és similar a la que experimenta la 
peixera 2. 

 

 PEIXERA 1 PEIXERA 2 PEIXERA 4 
Setmana 4 0,3 3,3 4,7 
Setmana 7 -* 9,5 ≈ 9,8 - 10 
Setmana 9 0,2 9,5 9,9 

Fig. 44  Evolució de la matèria orgànica dissolta (mg/l). El màxim és 10 mg/l 
 
* No es va poder realitzar la valoració, ja que, en el moment d’escalfar, es va deixar 
passar un excessiu interval de temps i es va produir una evaporació de la mostra. 
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L’observació de la gràfica següent, ens permet interpretar de forma visual l’evolució 
que ha experimentat cadascuna de les peixeres. 

Causes de l’augment de la matèria orgànica: 

- Com s’havia pensat en la hipòtesi, l’augment dels nitrats i fosfats ha provocat un 
creixement excessiu de les algues. 

- S’ha observat una regressió dels macròfits plantats, és a dir, les plantes de les 
peixeres 2 i 4 han anat morint i moltes tiges, fulles i altres parts s’han anat dissolent  
en l’aigua, provocant un augment de la matèria orgànica. 

 Cal destacar, que no es pot relacionar aquesta davallada de les plantes amb el 
creixement de les algues, ja que en les peixeres 2 i 4, no s’ha creat una massa algal a 
la superfície que hagués impedit dur a terme la fotosíntesi al vegetal.  

Les causes d’aquest fet es tractaran en l’apartat on s’estudia l’evolució del pes de la 
Elodea canadensis. 

8.6.5 Concentració d’oxigen dissolt 

 

 

 

Primer de tot, al analitzar els resultats de forma independent, s’observa que els valors 
obtinguts no poden ser factibles degut a que es considera que la temperatura de 
l’aigua de les peixeres deu estar entre 15-20ºC i per tant, atenent a la taula exposada 
a la part teòrica que indica la solubilitat de l’oxigen segons la temperatura de l’aigua; 
a 20ºC la solubilitat de l’oxigen és de 7 mg/l. 

 PEIXERA 1 PEIXERA 2 PEIXERA 4 
Setmana 3 16,4 12,8 16,4 
Setmana 4 19,7 28,3 41,7 

Evolució de la matèria orgànica dissolta 
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Fig. 45  Evolució de l’oxigen dissolt (mg/l) 
 

Fig. 45  Evolució de la matèria orgànica dissolta 
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Les causes d’aquesta irregularitat pot haver estat com a conseqüència de que; a 
l’omplir i transportar l’aigua de la peixera fins al laboratori pot haver entrat oxigen 
atmosfèric i per tant, alterar els valors reals; o que en el laboratori, al dur a terme els 
diversos passos que indica el mètode de Winkler, es pot haver dissolt oxigen 
atmosfèric. 

Deixant de banda aquest fet, si s’observa únicament l’evolució, la concentració 
d’oxigen hauria d’haver disminuït, en les peixeres 2 i 4, com a conseqüència de que 
l’augment de la matèria orgànica, mostrat anteriorment, hauria d’haver fet augmentar 
la demanda biològica d’oxigen al fons i per tant, que l’oxigen disminuís.  

Les possibles causes d’aquesta evolució no pronosticada poden ser: 

• Les peixeres tenen una profunditat molt reduïda: 
o No es produeixen les estratificacions que es duen a terme en els llacs. 

D’aquesta manera, tot i que hi hagi molta matèria orgànica al fons, 
l’oxigen generat per les algues que han crescut provoca que no només 
no disminueixi sinó que fins i tot hagi augmentat. 

o L’oxigen atmosfèric es dissol totalment en tota la peixera. 

En definitiva, els valors obtinguts d’aquest paràmetre no han estat els esperats i no 
permeten exemplificar l’eutrofització. 

8.6.6 Estat del Puntius tetrazona  

En un ambient eutròfic avançat, la disminució o esgotament de l’oxigen provoca la 
mort dels organismes aquàtics com els peixos. Així doncs, en un principi, es creia 
que en les peixeres 2 i 4 moririen per escassetat d’aquest element. No obstant, com 
s’ha mostrat anteriorment, l’oxigen no ha disminuït sinó que ha experimentat un 
augment. Així doncs, alhora d’interpretar els resultats obtinguts, no es podrà atribuir 
la mort dels peixos a la falta d’oxigen. 

Peixera 1: els peixos de la peixera control no han mort ni han experimentat cap 
comportament estrany ja que, al no aplicar fertilitzants, no s’ha alterat l’ecosistema. 

Peixera 2: l’evolució dels peixos ha estat la següent: 

• El divendres dia 19 de desembre (setmana 4) els peixos comencen a nedar 
marxa enrere, a mostrar-se desorientats i a tenir la necessitat de pujar molt 
sovint a la superfície. 

• El dissabte dia 20 de desembre a les 13:00 es troba un dels dos exemplars 
mort. 
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• El diumenge dia 21 de desembre a les 21:30 es troba l’altre exemplar mort. 

Peixera 4: l’evolució dels peixos ha estat la següent: 

• El dijous dia 18 de desembre (setmana 4) els peixos comencen a nedar marxa 
enrere, a mostrar-se desorientats i a tenir la necessitat de pujar molt sovint a 
la superfície. 

• El divendres dia 19 de desembre a les 6:30 es troben els dos exemplars morts. 

 

 

Alhora d’analitzar la mort dels peixos, s’ha buscat quines conseqüències té un excés 
de nitrats en l’ésser humà amb l’objectiu de posteriorment, buscar la malaltia 
equivalent en els peixos ja que és molt més difícil de trobar. 

Després d’aquesta recerca, s’ha arribat a la conclusió que la possible causa de la mort 
pot haver estat la Metahemoglobinèmia; una intoxicació per nitrits i nitrats com a 
conseqüència de que aquests anions reaccionen amb el ferro de la hemoglobina i 
transformen la seva forma reduïda (Fe2+) a la forma oxidada (Fe3+).  

Aquesta últim estat del ferro és incapaç de transportar l’oxigen als teixits i per això, 
els símptomes externs que experimenten els peixos són els següents: 

• Desorientació per falta d’oxigen al cervell. 
• Disnea.33 
• Nedar del revés. 

                                                 
33 Dificultat per respirar o falta d’aire. 

Fig. 46  Peix mort  
 

Fig. 47  Peixos morts  
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Després d’analitzar les causes i els símptomes d’aquesta malaltia, es pot pensar que, 
efectivament, la causa de la mort ha estat una intoxicació per nitrits i nitrats.34 

No obstant, per acabar-ho de corroborar, el dia 29 de gener a les 7:00 es traspassa el 
peix que quedava de la peixera 3 (descartada inicialment) a la 4 per mirar com 
evoluciona i efectivament, el mateix dia 29 a les 15:00 es troba mort. 

 

 

Tot i que l’evolució del Puntius tetrazona no ha permès exemplificar l’eutrofització, 
ja que, les causes de la mort no són per falta d’oxigen en l’aigua, si que ens ha 
permès mostrar una altre conseqüència derivada de la contaminació per nitrats. 

8.6.7 Evolució de la Elodea canadensis 

 

 

 

A través de l’observació d’aquests resultats, podem arribar a la conclusió que s’ha 
produït una regressió de les plantes que es trobaven en els ecosistemes exposats als 
fertilitzants. El macròfit de la peixera 1, en canvi, ha triplicat la seva massa com a 
conseqüència de que no s’ha produït cap alteració en el seu habitat. 

      

                                                 
34 Veure vídeo sobre els símptomes de la metahemoglobinèmia adjuntat en l’annex  

 PEIXERA 1 PEIXERA 2 PEIXERA 4 
Inici  29,5 28,4 34,5 
Final 98,5 10 11,5 

Fig. 49  Pes humit de la Elodea canadensis (grams). 
 

Fig. 48  Peix traspassat de la 
peixera 3 a la 4 mort. 
 

Fig. 50  Aspecte de les peixeres a l’inici de l’experiment 
 

1 2 4 
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En aquestes imatges s’observa com l’evolució de la planta de la peixera 1 ha estat a 
creixent i com, en canvi, a les altres dos s’ha produït una regressió tant pel que fa la 
grandària com la coloració. 

Alhora d’analitzar les causes d’aquesta regressió en les peixeres 2 i 4, cal recordar 
que no pot haver estat conseqüència d’una deficient incidència de llum perquè no 
s’han format algues en excés a la superfície; ni tampoc per falta d’oxigen perquè no 
ha disminuït. 

Possibles causes de la disminució del pes: 

• Tot i que no han crescut moltes algues a la superfície, l’acumulació de nitrats 
i fosfats es creu que ha creat una pel·lícula blanquinosa a la superfície que pot 
haver afectat el cicle vital de l’Elodea canadensis, ja que la llum no incidia 
amb tanta intensitat. 

      

 

• Contaminació per nitrats i fosfats: tot i ser un dels macronutrients més 
importants per les plantes, les elevades concentracions de nitrats i fosfats en 
l’aigua pot haver provocat una intoxicació de la planta. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51  Aspecte de les peixeres al fnal de l’experiment 
 

Fig. 52  Pel·lícula formada a la superfície de les peixeres 2 i 4 
 

1 2 4 



  Un problema d’excés: l’eutrofització 

 60 

8.6.8 Control de bacteris aeròbics i anaeròbics 

En un principi es pensava que a les peixeres on s’havia addicionat fertilitzants es 
produiria un augment dels bacteris anaeròbics com a conseqüència de l’esgotament 
de l’oxigen. Anteriorment, ja s’ha mostrat que l’oxigen no ha disminuït en la peixera 
2 i 4 per tant, alhora d’analitzar aquests resultats, s’haurà de tenir present aquest fet. 

A diferència dels altres resultats on només observant la taula ens podem fer una idea 
de la evolució que han sofert les peixeres; en aquest cas és convenient presentar els 
resultats en forma de gràfica i posteriorment calcular la taxa creixement per poder 
comparar l’evolució. 

Els resultats obtinguts fan referència a unitats formadores de colònies per mil·lilitre 
(u.f.c/ml), és a dir, s’ha incubat la mostra, en aquest cas a 22ºC, i posteriorment s’ha 
quantificat el número de colònies presents en aquesta.                                     

Bacteris aeròbics  

 

 

Taxa de creixement a les 9 setmanes: 

- Peixera 1: 150% 
- Peixera 2: 1108% 
- Peixera 4: 833% 

S’observa com en les tres peixeres, el bacteris aeròbics han crescut de forma 
exponencial; no obstant, s’ha produït el contrari del que es pensava, ja que, el 
creixement ha estat molt més elevat en les peixeres 2 i 4 respecte la 1.  

 

Bacteris aeròbics 
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Fig. 53  Evolució dels bacteris aeròbics 
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Les causes d’aquests valors es creu que són degudes per l’augment dels compostos 
orgànics en les peixeres 2 i 4 i el manteniment de l’oxigen. Al haver-hi un excedent 
d’aliment i les condicions òptimes d’oxigen, el bacteris aeròbics han crescut de 
forma desmesurada perquè no tenien cap resistència ambiental que els limités. Pel 
que fa  a la peixera 1, l’augment ha estat menor com a conseqüència de que la 
matèria orgànica dissolta no ha augmentat al llarg de les nou setmanes. 

Bacteris anaeròbics 

 

 

Taxa de creixement a les 9 setmanes: 

- Peixera 1: 900% 
- Peixera 2: -81, 5% 
- Peixera 4: -64,3% 

                                                                                                                             
S’observa que en la peixera 1, on es pensava que no es desenvoluparien els 
anaerobis, l’augment ha estat del 900% mentre que en les altres dos, que en un 
principi s’havia predit un augment dels anaerobis, han disminuït. 

Alhora d’intentar interpretar aquests resultats, cal comparar-los amb els bacteris 
aeròbics: 

Peixera 1: s’observa que l’augment d’aerobis és molt baix respecte el de les altres 
peixeres però per contra, s’ha produït un augment molt elevat dels bacteris 
anaeròbics. 

Peixera 2 i 4: s’observa un augment molt elevat de bacteris aeròbics i en canvi, un 
descens de les unitats formadores de colònies d’anaerobis. 
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Fig. 54  Evolució dels bacteris anaeròbics 
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Sembla que hi ha una relació de proporcionalitat inversa entre els bacteris aeròbics i 
anaeròbics, és a dir, quan uns augmenten, els altres disminueixen.  

La hipòtesi que es creu més factible per explicar aquestes irregularitats, és el fet de 
que no s’ha assolit un grau elevat d’eutrofització perquè disminuís l’oxigen i es 
desenvolupessin els bacteris anaeròbics.  

8.6.9 Observació microscòpica 

Una de les accions que al principi de l’experiment es va realitzar va ser la col·locació 
d’un portaobjectes a cadascuna de les peixeres per tal d’observar quin tipus 
d’organismes han crescut. 

Després de realitzar les observacions corresponents, s’han obtingut les següents 
imatges: 

   

 

   

 

Fig. 55  Imatges microscòpiques del portaobjectes de la peixera 1 
 

Fig. 56  Imatges microscòpiques del portaobjectes de la peixera 2 
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Anteriorment, a la part teòrica s’ha explicat que una de les conseqüències de 
l’eutrofització és l’extinció d’un tipus d’espècies vegetals com algues filamentoses i 
l’aparició d’unes altres com diatomees o cianofícies. 

Observant aquestes imatges es pot observar que s’ha produït una regressió pel que fa 
a la biodiversitat vegetal en les peixeres 2 i 4. 

Peixera 1: al tractar-se de la peixera control, que no ha estat sotmesa a cap tipus de 
modificació externa s’observa que el medi és molt més ric en algues filamentoses i 
que presenten un aspecte molt bo. 

Peixera 2 i 4: a les peixeres que han estat sotmeses a fertilitzants, s’observa que les 
algues filamentoses han mort i per contra, s’han desenvolupat altres tipus. 

Amb la intenció de determinar les espècies d’algues que han crescut, s’ha dut a terme 
una comparació amb imatges microscòpiques que altres investigadors han obtingut i 
classificat. Un cop s’han analitzat les fotografies, es creu que en la peixera 2 i 4 s’han 
desenvolupat algun tipus de diatomees; no obstant, les dificultats que presenta la 
comparació d’espècies no ens permet afirmar-ho amb tota seguretat. 

8.6.10 Altres observacions 

A part dels paràmetres fixats al inici de l’experiment, la peixera 1 ha sofert uns 
canvis que caldria exposar, ja que ens permet reafirmar el bon desenvolupament de la 
part pràctica. 

A la quarta setmana, després de la construcció de les peixeres, s’ha observat la 
presència de diverses espècies de cargols d’aigua dolça. 

Després d’estudiar la morfologia dels cargols, s’ha arribat a la conclusió de que es 
tracta d’un exemplar de Physa acuta i un de Planorbarius corneus. 

• Physa acuta: cargol que presenta una closca en forma d’espiral que acaba 
amb punta. Té una grandària màxima de 16 mm de longitud i 9 mm 
d’amplada i viu en aigües tranquil·les i amb poca corrent.  

Pel que fa als factors abiòtics; és un cargol que normalment viu en medis 
d’una temperatura entre 23-28ºC i amb un pH entre 7 i 8. 

Fig. 57  Imatges microscòpiques del portaobjectes de la peixera 4 
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Per determinar aquest cargol, s’ha observat com giren els espirals:  

• En el cas de la de la Limnaea stagnalis els espirals giren en el sentit de 
les agulles del rellotge (dextrogira). 

• En el cas de la Physa acuta, com és en aquest cas, els espirals giren en 
sentit contrari a les agulles del rellotge (levogira). 

• Planorbarius corneus: cargol que presenta una closca en forma d’espiral 
aplanat i acabada amb un espiral gran i corbat. Solen viure en ambients 
d’aigües dolces tranquil·les que presentin una temperatura entre 15 i 28ºC i 
un pH entre 6 i 8.  

   

 

Un cop s’han determinat les possibles espècies que s’han desenvolupat, cal buscar les 
causes d’aquest desenvolupament en la peixera 1 i no pas en la 2 o 4. 

• És possible que en les peixeres 2 i 4, el macròfit plantat no portés incrustat 
larves que poguessin desenvolupar algun exemplar de cargol, en canvi, en la 
peixera 1 sí. 

• Tot i que la temperatura i el pH ha estat el mateix en totes les peixeres, a la 
peixera 1 al no estar alterada, s’han desenvolupat invertebrats degut a que les 
condicions ambientals han estat les òptimes. En el cas de les peixeres 2 i 4, 
l’addició de fertilitzants ha impedit el creixement. 

Fig. 58 Physa acuta 
 

Fig. 59  Planorbarius corneus 
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9. Conclusions 

Un cop elaborada la part experimental d’aquest treball de recerca, es poden extreure 
les diferents conclusions que verifiquen o falsegen les tesis inicialment plantejades. 
Recordem que les fites principals eren, a grans trets, comprovar com l’addició de 
fertilitzants produeix un augment de les algues i com això afecta diversos factors de 
l’ecosistema com són la concentració d’oxigen i de la matèria orgànica i l’evolució 
dels organismes que hi habiten. 

Una vegada s’ha observat que l’aplicació de fertilitzants ha fet augmentar els nivells 
de nitrats i fosfats s’han anat analitzant els diferents paràmetres fixats per tal 
d’observar la seva evolució al llarg de les nou setmanes.  

Alhora d’exposar les conclusions, s’han diferenciat les variables que no han 
evolucionat tal i com es pensava i les que sí que ho han fet. 

Les variables que han presentat diferències respecte les hipòtesis formulades han 
estat les següents: en primer lloc, s’ha observat que els valors del pH no han 
evolucionat tal i com es pensava en les peixeres 2 i 4, ja que, el medi no s’ha 
acidificat. S’ha atribuït aquest manteniment del pH en el fet que el grau 
d’eutrofització assolit al final de les nou setmanes no ha estat suficientment alt 
perquè es produís fermentació anaeròbica i es desprenguessin àcids sulfhídrics; en 
segon lloc, la concentració d’oxigen no ha disminuït en les peixeres alterades com a 
conseqüència de la poca profunditat de l’ecosistema creat, que no ha permès 
l’estratificació;  

en tercer lloc, l’evolució dels bacteris tampoc ha estat l’esperada ja que no han 
crescut els bacteris anaeròbics a la peixera 2 i 4, i en canvi, sí que ho han fet els 
aeròbics. Aquest fet es creu que està relacionat amb l’augment de la concentració 
d’oxigen i de la matèria orgànica que s’ha produït en les dues peixeres; finalment, tot 
i que els exemplars de peixos han mort, no es pot atribuir aquest succés a la 
disminució de l’oxigen, com s’havia predit, sinó a una contaminació per nitrats que 
ha provocat metahemoglobinèmia. 

Les variables que s’han aconseguit verificar han estat les següents: en primer lloc, 
s’ha produït un augment de la matèria orgànica en les peixeres 2 i 4 com a 
conseqüència dels creixement d’algues i per la mort del macròfit plantat;  i en segon 
lloc, s’ha observat una regressió dels ecosistemes alterats tan pel que fa a la Elodea 
canadensis, com en el tipus d’algues que s’han desenvolupat.  

A part de l’observació de les peixeres que han estat contaminades, cal fer referència a 
la peixera control, ja que, s’ha observat com l’ecosistema ha anat augmentant la 
complexitat. Aquesta evolució favorable es pot corroborar amb el fet que la Elodea 
canadensis ha augmentat de pes, els Puntius tetrazona s’han mantingut amb vida, les 
algues que han aparegut presenten molt bon aspecte en comparació a les de les 
peixeres 2 i 4 i finalment, s’han desenvolupat dos tipus de cargols d’aigua dolça com 
són els Planorbarius corneus i la Physa acuta.  
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Amb aquesta conclusió, l’únic que s’intenta demostrar és que tot i que no s’ha 
aconseguit un alt grau d’eutrofització i per tant, no s’ha pogut demostrar moltes de 
les conseqüències d’aquest procés, sí que s’ha aconseguit dur a terme una 
contaminació i s’ha pogut observar com evoluciona un medi alterat per l’home 
respecte un ecosistema amb òptimes condicions.  

Al comparar aquest experiment amb la realitat actual s’observa que tots els canvis 
que han succeït a petita escala en aquests ecosistemes, en la natura, es produeixen en 
un major grau i amb unes conseqüències molt més adverses pels organismes que hi 
habiten, uns dels quals som els éssers humans. 

Ja per acabar, crec que seria interessant continuar aquesta investigació, amb 
l’objectiu de poder assolir un alt grau d’eutrofització i aconseguir observar tots els 
canvis que es produeixen en el medi. Així doncs, proposo a futurs investigadors la 
continuació de l’experiment a partir del mètode iniciat en aquest treball. 
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10. Annex 
 
Vídeo on s’observen els símptomes de la metahemoglobinèmia (adjuntat) 
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