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El recurs hídric

Contaminació de l’aigua

Contaminació puntual: és aquella que 
procedeix de qualsevol punt de descàrrega 
simple i identificable, per exemple fuites 
industrials, pèrdues de benzineres, etc. 
Aquest tipus de font de contaminació és fàcil 
d’identificar i d’acotar.

Contaminació difusa: es produeix quan el 
contaminant arriba al medi ambient de forma 
distribuïda i afectant extenses regions, per 
exemple l’aplicació de fertilitzants, pesticides 
o purins en zones de conreu. Aquest tipus de 
contaminació és difícil d’acotar.

Descontaminació d’aigües 
subterrànies, l’aprofitament 
d’un recurs hídric

L’aigua al planeta Terra

97,5% salada

2,5% dolça

68,9% 
glaciars 

i neu

0,3% llacs i rius 
(renovable)

29,9% aigua 
subterrània

0,9% altres 
(ex., humitat)

Menys del 0,01% de l’aigua total del planeta és susceptible
de ser utilitzada per l'ésser humà.

El Problema de l’aigua

El cicle de l’aigua

H2O

NO3

Evapotranspiració
Aigua evaporada del sòl i 
transpirada per les 
plantes.

Evaporació
Aigua transformada en 
vapor d’aigua 
atmosfèric. Aquest 
procés depèn de la 
temperatura i la humitat.

Precipitació
Condensació de partícules
d’aigua en forma sòlida (neu)
o líquida (pluja) des de
l’atmosfera fins a la
superfície de la terra.

Infiltració
L’aigua, i les substàncies 
dissoltes, penetren en els 
intersticis del sòl per la 
superfície i pel substrat fins a 
trobar una capa 
impermeable o una massa 
d’aigua subterrània (aqüífer).Aigües superficials

Conjunt de les masses d’aigua en 
circulació o estancades sobre la 
superfície terrestre que formen 
els oceans, llacs, rius, etc.

Aigües subterrànies
Masses d’aigua que, infiltrades a 
través de les roques permeables, 
són a sota la superfície terrestre i, en 
arribar a una capa impermeable, 
s’acumulen i omplen els porus i les 
fissures de les roques.

1.Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l'Estany, Gironès
2.Maresme
3.Osona
4.Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès
5.Baix Penedès, Alt Penedès
6.Anoia, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, 
Urgell, Pla d'Urgell, Segrià
7.Garrotxa
8.Gironès, Selva
9.Vallès Occidental, Vallès Oriental
10.Bages, Berguedà, Solsonès
11.Ribera d'Ebre
12.Baix Ebre, Montsià

Contaminació difusa: ex. nitrats

CONTAMINACIÓN 
PUNTUAL

CONTAMINACIÓN 
DIFUSA

Contaminació puntual: 
ex. organoclorats
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Focus de contaminació 
puntual per pèrdues dels 
tancs de les benzineres 
(ex., hidrocarburs)

Tipus de contaminació subterrània
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Modificat de: 
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/

El 34% de la superfície de Catalunya està declarada Zona Vulnerable a la contaminació 
per nitrats.



Induïda

Barreres permeables reactives

Injecció en pous

La descontaminació dels aqüífers

Tractaments in situ per eliminar els contaminants o 
transformar-los en substàncies menys tòxiques: 

Bioremediació: explotar les capacitats degradadores 
naturals dels microorganismes per mitigar els contaminants. 
Demostrar que s’hi donen processos de degradació natural i 
fer-ne el seguiment (atenuació natural monitorda), 
estimular les capacitats degradadores de la microbiota ja 
present a l'aqüífer (bioestimulació) o de microorganismes 
introduïts amb aquesta finalitat (bioaumentació).
Tractaments químics, com ara l’oxidació química in situ o 
la reducció química in situ que permetin degradar el 
contaminant a compostos innocus.

Interposar un material  reactiu 
semipermeable en el camí del flux d’un 
plomall de contaminants. El material 
reactiu promou reaccions químiques o 
biològiques que transformen els 
contaminants en compostos innocus. 

Injecció d'un substrat directament a la zona de tractament de l'aqüífer. El substrat promou
reaccions químiques (per exemple, oxidació química in situ –ISCO–) o biològiques (per
exemple, bioestimulació amb un donador d’electrons).

En el cas dels nitrats, 
es poden fer servir 
materials orgànics de 
baix cost, com 
compost o restes 
vegetals. 

E

21

5
3 4

I

Pou d’extracció

Pou d’injecció

Pous de control

Exemple d’ISCO pel tractament de compostos orgànics clorats.
Oxidants més habituals: permanganat, persulfat activat, Fenton, etc.
Tenen el potencial d'oxidar els compostos orgànics, que es
mineralitzen a diòxid de carboni, i/o clorur i altres subproductes
innocus depenent de l'oxidant utilitzat.

Referencies:
Audí-Miró, C.; Cretnik, S.; Torrentó, C.; Rosell, M.; Shouakar-Stash, O.; Otero, N.; Palau, J.; Elsner, M.; Soler, A. (2015). Journal of Hazardous Materials, 299, 747-754
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Audí-Miró et al. (2015)

Barrera permeable 
reactiva de ferro 

zero valent

Pous de control

Plomall de 
contaminació

Zona focus

Pou multinivell Pous de control





Font: hepure.com

Ferro zero 
valent

Restes 
vegetals

Pou d’injecció

Permanganat

Producte de 
tractament ISCO

Contaminant
(font de carboni / 
acceptor d’electrons)

Donador d’electrons
(H2, lactat, acetat, etc.)

Nutrients (N, P)

Cl

CO2, Cl-, etc.

Cl

CO2, Cl-, etc.

Oxidant 
químic

Habitualment es fa 
servir ferro zero 
valent, que promou 
reaccions de reducció 
de contaminants, com 
compostos orgànics 
clorats.



La concentració disminueix, i malgrat que la
composició isotòpica augmenta, al cap del temps es
recupera. Tot i que s’ha aconseguit degradar el
contaminant parcialment, encara queda molta massa
de contaminant per degradar.

Com demostrar la descontaminació?

Els ISÒTOPS són àtoms d’un mateix element amb  
diferent nombre de neutrons. 

La composició isotòpica s'expressa per 
comparació amb un estàndard internacional:

𝜹𝜹 =
𝑹𝑹𝑿𝑿 − 𝑹𝑹𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝑹𝑹𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

· 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

On, 𝛿𝛿 és la desviació isotòpica expressada en ‰; Rx i R𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 són la relació 
entre l’isòtop menys abundant i el més abundant a la substància d’estudi i a 
l’estàndard internacional (ex. patró AIR per la relació 15N/14N), 
respectivament.

Les dades isotòpiques juntament amb les químiques ens ajuden a avaluar l'eficiència dels
tractaments de remediació. Això és degut al fet que la composició isotòpica ens permet distingir
processos de reducció o degradació, d'altres com la dispersió, la dilució o la sorció.

Referencies:
Vitoria, L., Otero, O., Soler, A., Canals, À., 2004. Fertilizer Characterization: Isotopic Data (N, S, O, C and Sr). Environmental Science and Technology 38, 3254-3262.
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Origen del nitrat dissolt a l’aigua

Rangs característics de δ15N i δ18O del nitrat procedent de diferents fonts naturals i antròpiques
(Vitoria et al., 2004).

Isòtops estables del nitrogen
14N 15N

Electrons = 7
Protons = 7
Neutrons = 7

Massa = 14

Electrons = 7
Protons = 7
Neutrons = 8

Massa = 15

Abundància
(99,632%)

Abundància
(0,368%)

Degradació: durant la degradació d'un contaminant, aquest 
es va enriquint en els isòtops pesants, ja que l’isòtop de 
menor massa reacciona més ràpidament. Aquest procés rep 
el nom de fraccionament isotòpic.
Dispersió, dilució i sorció: aquests processos que no 
comporten la destrucció del contaminant no produeixen 
fraccionament isotòpic.

El fraccionament isotòpic i el procés de degradació d’un contaminant

Tot i que la concentració disminueix, la composició
isotòpica no varia, per tant, no hi ha hagut degradació
i el remei no ha estat eficaç.

La concentració disminueix i la composició isotòpica
augmenta i ja no torna a recuperar-se amb el temps.
S’ha aconseguit degradar el contaminant i la massa
d’aquest s’està exhaurint.
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12C
13C

Degradació

Dispersió, dilució i sorció
δ13C = -4‰ δ13C = -4‰

δ13C = +10‰
Contaminant degradat

ContaminantContaminant

FRACCIONAMENT

NO HI HA FRACCIONAMENT

Pou 
d’injecció A

B

C

Nivell impermeable

Zona no 
saturadaNivell 

freàtic
Aqüífer

Contaminació

Els isòtops permeten:
Datar l’edat de l’aigua.
Conèixer l’origen de l’aigua i 
dels contaminants.
Conèixer les reaccions 
biogeoquímiques i les vies de 
degradació de contaminants.
Quantificar l’eficiència de la 
descontaminació.








Pou de 
control

Conc. rel.; 
concentració relativa.
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Qui contamina?
Els isòtops com a eina
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