ESTUDI PER AL TRACTAMENT D’ESCORRENTIUS VESSATS SENSE
TRACTAMENT EN APARCAMENTS A CEL OBERT
Treballs que es desenvolupen a l’URL en el marc del projecte Nanorem, projecte de
recerca internacional i multidisciplinari dins la línia de les Marie Skłodowska-Curie
Individual Fellowships (IF).

1. INTRODUCIÓ
En zones urbanes s’acumulen partícules contaminants (sediments, olis i hidrocarburs, metalls
pesants, nitrogen, fòsfor, microorganismes patògens...) i aquestes partícules poden ser
arrossegades per l’aigua de la pluja. En donar-se la precipitació, l’aigua del primer rentat (510mm), coneguda com a first flush, mobilitza gran part d’aquestes partícules acumulades a les
superfícies esdevenint una aigua molt contaminada que causa un impacte negatiu sobre el
medi on aboca.
Les zones d’aparcament són punts on es crea part d’aquest escorrentiu urbà, i per tal d’evitar
que arribi a zones habitades o als ecosistemes adjacents, des de Naturalea es planteja estudiar
la possibilitat de crear zones de recollida i depuració de l’aigua procedent del first flush,
utilitzant els sistemes d’enjardinament o de delimitació de l’espai d’aparcaments convertides en
filtres verds.
Per a dur a terme una primera recerca en aquest àmbit, s’ha creat un set experimental a
l’Urban River Lab (URL) L’objectiu es fer prova pilot per avaluar la capacitat de diverses
espècies de plantes pròpies d’ambients de ribera mediterrània, de suportar els efectes tòxics
provocats pels contaminants associats a les aigües d’escorrentiu urbà en zones d’aparcament;
la capacitat d’aquestes plantes de crear les condicions per a la depuració de l’aigua i la seva
adaptabilitat a resistir períodes d’inundació.
Els treballs s’estan desenvolupant en el marc del projecte Nanorem liderat per la Dra. Cristina
Caldelas (Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat
de Barcelona) i l’equip de recerca de Naturalea. Així doncs, l’objectiu final d’aquest estudi és
avaluar la possibilitat de crear aquest filtre verd capaç de retenir el primer rentat de pluja d’una
zona d’aparcament i reduir-ne la seva càrrega contaminant.

2. PROPOSTA EXPERIMENTAL
Es disposa de tres mòduls experimentals dividits en 8 compartiments aïllats amb una capa
impermeabilitzant, reomplerts amb grava i amb un piezòmetre en cadascun d’ells per a
possibilitar l’extracció de mostres d’aigua (Figura 1, 2 i 3).

Figura 1: Mòduls experimentals.
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En cada mòdul s’han plantat les diverses espècies de plantes seguint aquest esquema:
-

2 compartiments amb jonc boval, Scirpus holoschoenus
2 compartiments amb càrex cuprí, Carex vulpina
2 compartiments amb al.loc, Vitex agnus-castus
2 compartiments sense plantar que corresponen als blancs

En els compartiments plantats hi ha 9 individus repartits de manera simètrica en files i
columnes de 3 x 3 individus.
Després de la plantació, les plantes s’han sotmès a un període d’establiment de 2 mesos per
afavorir un bon desenvolupament de les plantes abans de començar la fase experimental.
Inicialment també es va plantar el borró (Ammophila arenaria) però no va superar el període
d’adaptació, de manera que no va arribar a la fase experimental, per això no apareix al disseny.
La distribució dels compartiments en cada mòdul s’ha fet a l’atzar (Figura 2).

Figura 2: Esquema dels 3 mòduls experimentals amb 8 compartiments cadascun que contenen grava, plantes/
no plantes (blancs) i els piezòmetres. Es disposa de 2 compartiments per cada espècie en cadascun dels
mòduls, un dels quals destinat a tractament control i l’altre destinat al tractament escorrentiu.
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Figura 3: a) Detall d’un dels mòduls; b) Compartiment plantat amb Carex vulpina
i compartiment plantat amb Vitex agnus-castus.

La fase experimental consisteix en sotmetre la vegetació a una aportació d’aigua d’escorrentiu
urbà de zones d’aparcament i fer un seguiment al llarg del temps de la càrrega contaminant en
l’aigua, de l’evolució de la vegetació així com la bioacumulació d’alguns contaminants en les
plantes.
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L’aigua que s’aporta per simular l’escorrentiu és una aigua sintètica. Per tal de crear una aigua
sintètica amb una composició similar a la que tenen les aigües d’escorrentiu d’una zona
d’aparcament s’ha realitzat un recull bibliogràfic per conèixer quines són les seves
característiques i composició. Degut a la complexitat i la variabilitat en la composició d’aquest
tipus d’escorrentiu, s’ha fet una simplificació i l’estudi es centra en els nitrats, fosfats, carboni
orgànic dissolt (DOC) i metalls pesats (coure, zinc i plom), tots ells en la fracció dissolta.
Així doncs, un cop buidats de l’aigua amb que les plantes van créixer en el període
d’establiment, els compartiments, ja siguin vegetats o no, s’han sotmès als següents
tractaments:
-

la meitat s’han inundat amb aigua de boca: tractament control.
la meitat s’han inundat aigua sintètica: tractament escorrentiu.

Figura 4: Preparació de l’aigua sintètica.

Un cop iniciat el tractament amb aigua de boca i aigua sintètica, s’ha realitzat un mostreig
d’aigua subsuperficial un cop per setmana durant 4 setmanes per tal de determinar els nitrats,
fosfats, el carboni orgànic dissolt i metalls.
En cada mostreig s’ha realitzat una lectura del pH, temperatura, oxigen dissolt (concentració i
%) i conductivitat elèctrica de l’aigua en cadascun del compartiments.
En el cas del seguiment de la vegetació les mostres es recullen en el moment de la plantació
(primavera), 6 setmanes després de l’aplicació del tractament (tardor) i 24 setmanes després
de l’inici del tractament, en parada vegetativa de les plantes (hivern).
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Figura 5: Mostreig de plantes per a l’estudi de l’evolució de biomassa aèria i subterrània
i la bioacumulació de metalls.

Actualment, l’estudi es troba en la fase experimental, s’estan realitzant mostrejos de plantes i
està pendent l’anàlisi d’algunes de les mostres d’aigua, de manera que encara no hi ha
resultats definitius.
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