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 Resum: S’ha estudiat la bioacumulació de contaminants orgànics persistents en el múscul 
d’una espècie de peix en dos punts del litoral català: al Port de Barcelona i a la costa de 
Blanes. Citharus linguatula ha estat escollida per les seves característiques d’hàbitats (està 
més exposada a la contaminació al ser una espècie bentònica). La metodologia emprada 
consisteix en la homogeneïtzació amb sulfat de sodi i una extracció assistida amb microones 
amb n-hexà-acetona(1:1 v/v) durant 20 minuts. Els extractes es netegen i es fraccionen amb 
una columna cromatogràfica d’alúmina que permet la separació dels extractes en dos fraccions: 
un amb la majoria dels compostos organoclorats (hexaclorbenzè, DDTs, ciclodiens clorats i 
policlorbifenils) i l’altre amb els isòmers hexaclorciclohexans i els PAHs. Aquestes dos fraccions 
són posteriorment analitzades en el GC-MS. S’ha pogut corroborar l’elevada presència de 
PCBs a Barcelona, així com que en aquest punt de mostreig les espècies estan més 
exposades a la contaminació per organoclorats. S’ha identificat la presència de DDTs en els 
dos llocs estudiats. Pel que fa als PAHs s’ha pogut observar que a Barcelona també hi ha més 
presència d’aquests. Cal destacar que la concentració obtinguda dels compostos no es pot 
donar com a vàlida per l’existència d’indicis d’errors experimentals o d’injecció.  
 
Resumen: Se ha estudiado la bioacumulación de contaminantes orgánicos persistentes en el 
músculo de una especie de pez en dos puntos del litoral catalán: en el Puerto de Barcelona y 
en la costa de Blanes. Citharus linguatula ha sido escogida por sus características de hábitos 
(está más expuesta a la contaminación al ser una especie bentónica). La metodología utilizada 
consiste en la homogenización  con sulfato de sodio y una extracción asistida con microondas 
con n-hexano-acetona (1:1 v/v) durante 20 minutos. Los extractos se limpian i se fraccionan 
con una columna cromatográfica de alúmina que permite la separación de los extractos en dos 
fracciones: una con la mayoría de compuestos organoclorados (hexaclorobenceno, DDTs, 
ciclodienes clorados  y policlorobifeniles) y la otra con los isómeros hexaclorociclohexanos y los 
PAHs. Éstas dos fracciones son posteriormente analizadas en el GC-MS. Se ha podido 
corroborar la elevada presencia de PCBs en Barcelona, así como que en este punto de 
muestreo  las especies están más expuestas a la contaminación por organoclorados. Se ha 
identificado la presencia de DDTs en los dos puntos estudiados. Respecto a los PAHs se ha 
podido observar que en Barcelona también hay más presencia de estos. Cabe destacar qie la 
concentración obtenida de los compuestos no se puede dar por válida por la existencia de 
indicios de errores experimentales o de inyección.  
 
Abstract: It has been studied the bioaccumulation of persistent organic pollutants in a muscle 
of fish specie in two points of Catalonian sea coast: the Port of Barcelona and Blanes coast. 
Citharus linguatula has been chosen for its habitat characteristics (it’s more exposed of 
contamination because it’s benthonic specie). The methodology used consists in the 
homogenization with anhydrous sodium sulphate and 20 minutes assisted extraction with a 
microwave with assisted extraction with n-hexane-acetone (1:1, v/v). Extracts are cleaned-up 
and fractionated with an alumina chromatographic column witch permits the extract separation 
in two fractions: one with the main part of organochlorine compounds (hexachlorobenzene, 
DDTs, chlorate ciclodient and polychlorobiphenyls) and another with hexachlorocyclohexane 
isomers and PAH. These two fractions are following analysed in GC-MS. It has been 
corroborated the high presence of PCBs in Barcelona, as well as in this sampling point the 
species are more exposed at organochlorine contamination. It has been identified the presence 
of DDT in both studied places. Furthermore it has been observed that in Barcelona there are 
more presence of PAH. It’s necessary to point up that the obtained concentration of compounds 
it hasn’t considered valid because there are experimental or injection error signs. 
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Introducció           
 
 Els Contaminants Persistents Orgànics (COPS o POPs, persistent organic pollutants) 

han cridat molt l’atenció en estudis de contaminació, ja que les seves característiques físico-

químiques els fan resistents a la degradació, i són altament persistents en l’ambient, per així 

tendeixen a bioacumular-se i a biomagnificar-se al llarg de la cadena tròfica fins a nivells 

preocupants. Però encara es desconeixen molts aspectes com són l’orígen, el transport i la 

toxicitat dels COPs a escala global.  

 

• Compostos estudiats: 

 Els COPs són un conjunt de compostos que comparteixen entre sí quatre 

característiques físico-químiques (Conveni Estocolm,2001; Vallack, 1998): toxicitat, elevada 

persistència, capacitat de bioacumulació i biomagnificació (elevat coeficient de repartició 

octanol-aigua) i capacitat pel transport a llarga distància (caracteritzat per la seva 

semivolatilitat). Els COPs estan dividits en dos subgrups que estudiarem a continuació: 

 

- Compostos Organoclorats (herbicides, insecticides,etc.): entre aquests destaca la 

persistència del DDTs (pp’-DDT, pp’DDD, pp’-DDE i metoxiclor) on són fàcilment assimilables 

pels organismes per la seva alta solubilitat en lípids (Lund,1998); els hexaclorciclohexans, que 

dins dels 8 isòmers existents, el γ-HCH és el que posseeix propietats insecticides més 

importants per la seva alta resistència a l’augment de temperatura (Walker et al., 1999); els 

ciclodiens clorats que es troben molt relacionats amb l’agricultura. Per un altre banda, trobem 

els compostos d’origen industrial, però de característiques molt semblants als plaguicides 

(Newton, 1977) com l’hexaclorbenzè (HCB), important fungicida que és fàcilment evaporat 

degut a la seva elevada pressió de vapor (Grimalt et al., 1994); i els PCBs (bifenils policlorats), 

on la seva liposolubilitat, degradació, volatilització, persistència i bioacumulació depenen del 

grau de cloració(Vallack et al., 1998; Mackay et al,  2006). 
 

- Hidrocarburs Aromàtics Policíclics: Estan composats només per àtoms de carboni i 

hidrogen, amb una estructura química de dos o més anells de benzè fusionats. Provenen de 

qualsevol combustió de matèria orgànica(Wakeham et al., 1980), on la seva composició 

dependrà del combustible i de la temperatura a la que es crema ((Howsam i Jones, 1998). Les 

característiques físico-químiques estan determinades pel seu pes molecular. La pressió de 

vapor i la solubilitat en aigua decreixen al augmentar el pes molecular (Mackay et. al,1992). 

 

• Dinàmica dels COPs als sistemes marins 

 L’atmosfera és la via més important d’aportació i transport de contaminants a llargues 

distàncies fins arribar a zones remotes i fredes (Wania i Mackay,1996; Vives et al., 2004; Gioia 

et al.,  2008). L’entrada dels COPs a l’oceà es produeix via deposició atmosfèrica i sobretot a 

través dels cursos fluvials. Durant el trànsit a través de la columna d’aigua, també es poden 
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produir processos de dissolució i degradació que provoquen una transformació de la matèria 

orgànica particulada en material dissolt (Gustafsson et al.,1997). Els COPs dissolts en l’aigua 

poden volatilitzar-se de nou cap a l’atmosfera (Alexander, 1995). De la mateixa manera que 

ocorre una vegada sedimentats, poden retornar a la columna d’aigua a través de la difusió 

(Gunnarsson et al.,2000; Meijer et al., 2006). Un altre destí comú dels COPs es tracte de 

l’acumulació en els teixits diana dels organismes marins que succeeix per contacte dèrmic 

directe i oral (Varanasi, 1989), amb la possibilitat de la biomagnificació (Kidd et al., 2001). 

• Marc legal 

 En les últimes dècades, hi han hagut varis acords internacionals que s’han centrat en 

controlar riscos associats a les substàncies químiques perilloses (SAICM;2006). Al 1994, 103 

països adoptaren el Programa Ambiental de les Nacions Unides (UNEP) amb un acord per la 

protecció del medi ambient marí. Al maig del 2001 va originar el Conveni d’Estocolm que va 

prohibir 12 compostos. Aixa mateix, la Convenció sobre el Prior Consent Agreement (PIC,1998) 

o procediment de Consentiment Fondament Previ (CFP), per a certs productes químics 

perillosos i pesticides internacionals, fou acordada en Conveni de Rótterdam, al setembre de 

1998. El Parlament Europeu va aprovar al juny de 2007 el Reglament REACH (Registre, 

Avaluació i Autorització de substàncies Químiques), nou instrument de gestió de substàncies 

químiques, i s’aplicarà de forma escalonada fins el 2018, quan estarà totalment desenvolupat. 

 
Objectius 
  
 Aquest estudi es troba integrat dins d’un projecte més general del programa Biomare 

(identificació de biomarcadors de l’impacte antropogènic en comunitats marines).  

Els objectius fixats són identificar i quantificar els possibles contaminants orgànics persistents 

en l’anàlisi de la matriu de l’espècie Citharus linguatula. 
 
Àmbit d’estudi  
  
 Aquest projecte s’ha centrat en dos punts de la costa catalana per realitzar la captura 

de l’espècie de Citharus linguatula, mostres que posteriorment han estat analitzades. La pesca 

emprada fou l’arrossegament. Els punts de mostreig es situen un d’ells pròxim al Port de 

Barcelona amb unes coordenades de calada  41º15’35’’N i 2º09’00’’E, i les coordenades de 

llevada de xarxa  a 41º11’28’’ i 2º01’53’’E, i l’altre a Blanes coordenades 41º38’67’’ i 2º53’86’’ 

inicials, 41º33’86’’ i 3º00’78’’  de finals.  

 

 L’espècie Citharus linguatula o Palaia té una llargada 

màxima de 30cm. Té el cos aplanat lateral i marró a la part 

superior camuflant-se al fons marins fangosos on viu, de 

profunditats entre 10 i 100metres. La seva distribució geogràfica 

és a través del Mar Mediterrani i l’Atlàntic Oriental (Nielsen et al,.1986). S’alimenta de peixos 

petits, crustacis i algun cefalòpodes. (Plana i Vives, 1956).  

 
 
 

 
Figura 1. Imatge de Citharus linguatula 
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Metodologia 
 
 L’anàlisi de COPs implica la necessitat d’assolir una gran cura i precisió, raó per la 

qual, en alguns estudis d’investigació de tot el món, és palpable que encara hi ha algunes 

dificultats en la determinació acurada de COPs, especialment els PAHs i els OCPs (Carvalho et 

al.,1999; de Mora et al., 2004). Per això, primerament s’ha de realitzat blancs, que consisteix en 

fer tot el procediment sense mostra, per corroborar que no existeix contaminació externa. El 

procés analític s’esquematitza en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Esquema del mètode analític de l’estudi de compostos organoclorats i PAHs. 

• Homogeneïtzació. La necessitat de dur a terme aquest procés d’homogeneïtzar abans de 

l’extracció és degut a que, en les mostres amb característiques estructurals no homogènies, es 

pot donar un escalfament selectiu d’algunes àrees o components de la mostra (Eskilsson i 

Blörklund, 2000). Es secciona uns grams de la mostra i s’homogeneïtza amb 15 gr. de sulfat de 

sodi, que absorbirà l’aigua. Una altre opció per eliminar el contingut d’aigua és mitjançant la 

liofilització (durant 16h).Aquesta mostra s’utilitzarà per l’anàlisi dels PAHs, PCBs i OCPs. A 

cada tanda s’ha de realitzar un blanc i un peix de referència (IAEA-406). El contingut d’aigua i 

de lípids dóna informació complementaria a l’anàlisi.  

• Extracció per microones. L’extracció  és el pas de transferència dels components químics 

de la superfície de la matriu al dissolvent (Letellier i Budzinski, 1999). El mètode és extracció 

assistida amb microones (MAE), que es basa en l’efecte directe de les radiacions no-ionitzants 

(freqüència 300-300.000 MHz) del microones a les molècules a través de: conducció iònica i 

rotació de dipols(Letellier i Budzinski, 1999). Els tubs de microones tancats, tipus d’extracció 

Homogeneïtzació de la mostra amb sulfat de sodi 

Pes de la mostra de peix 

Extracció amb microones 
25 mL Hexà:Acetona 1:1 

115ºC 
15 minuts 

Contingut d’aigua (0,5gr.) 

Contingut de lípids (0,5gr.) 

Filtració i evaporació de l’extracte fins a 1mL 

Fraccionament cromatogràfic mitjançant columna d’alúmina 

FI 
8mL Hexà:DCM 19:1 + 3mL Hexà:DCM 1:2 

(components PCBs i OCPs) 

FII 
9mL Hexà:DCM 1:2 

(components OCPs i PAHs) 

Anàlisi mitjançant GC-
MS 

Anàlisi mitjançant GC-
MS 
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usada, condueixen a un augment de pressió que fa augmentar el punt d’ebullició del dissolvent 

emprat (Camel, 2000) i eviten pèrdues de compostos volàtils(Gfrerer i Lankmayr, 2005). 

 Per saber el programa  a utilitzar s’ha de tenir en compte els paràmetres de la 

temperatura, la polaritat i el volum del dissolvent, el temps d’extracció i la natura de la matriu 

(Eskilsoon i Björklund, 2000). La dificultat alhora d’establir un mètode per extraure PAHs, PCBs 

i OCPs en matriu de peix, neix  l’escassetat de precedents a la bibliografia. 

 

 

 

  

 
       
      Fig 3. Condicions del programa utilitzat de la MAE 
 
• Filtració i concentració de l’extracte. Els extractes obtinguts del microones són filtrat i 

recollits en balons. L’embut ha de contenir cotó fluix, prèviament netejat amb extracció Soxlhet. 

Es realitzen tres neteges amb 2mL d’Hexà:Acetona (1:1) cada vegada i amb l’ajuda del vòrtex. 

En els balons no pot quedar ni matriu de peix ni aigua. Es concentra la mostra en un rotavapor 

BÜCHI  (temperatura de bany de 26ºC) fins 1mL. 

 

• Fraccionament mitjançant una columna cromatogràfica. El fraccionament permet 

separar els diferents contaminants de la mostra. La separació es realitza per polaritat i 

grandària molecular de cada component. El sistema consta d’una fase estacionària, d’una fase 

mòbil i de la dissolució extreta del microones. Com a fase estacionaria s’utilitza alúmina, ja que 

és més aconsellable que la sílica  (Van der Valk i Wester, 1991). En la cromatografia en 

columna, la fase mòbil és mou per pressió, empès per la força gravitatòria. Degut a la falta 

d’estudis que apliquin mètodes d’anàlisi integrats de OCPs, PCBs i PAHs és difícil trobar un 

mètode validat a la bibliografia. No obstant, Vives et al., 2002, planteja el fraccionament amb 

una columna d’alúmina 

com a fase estacionària, 

fàcil d’aplicar i amb un 

consum baix de dissolvent. 

En aquest estudi es va 

realitzar el procés amb un 

patró conegut amb una 

quantitat menor de 

dissolvent que en el cas de 

Vives et al.,2002, per tal de 

comprovar que el resultat 

fos el mateix.  (Fig. 4) 

 

Nom del programa: POPs2 

Rampa de temperatura fins a 115ºC. 

Potència màxima de 1200W. 

- Eficiència d’un 70%. 

- Temps d’extracció: 15 minuts. 
 

Preparació de mostres: Es posa en els 

envasos amb 25mL n-hexà:acetona (1:1), i 

se li afegeix 20 µL dels patrons interns (de 

PCB 209, TBB i dPAHs) i s’introdueix en el 

microones MARS-X. 

Fig. 4. Fraccionament dels diferents compostos. 
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Preparació de la columna: la columna de vidre de 12mm de diàmetre extern i de 400mm, és 

netejada amb DCM i hexà. Se li afegeix llana de vidre per subjectar la fase sòlida, i 10mL 

d’hexà. S’hi introdueix 5g de l’alúmina desactivada al 2%, i 1g de sulfat de sodi. S’enrasa el 

dissolvent. 

 

Fraccionament: S’introdueix la mostra concentrada amb l’ajuda d’una pipeta, fent tres neteges 

amb la primera fracció (FI Hx:DCM 19:1), i seguidament es posen els 8mL de FI, i 3mL de la 

segona (Hx:DCM 1:2). La segona fracció consta de 9mL d’Hx:DCM 1:2. 

 

Concentració de les fraccions: S’evaporen els extractes recollits mitjançant el rotavapor a 26ºC. 

Es transfereixen a un vial amb un parell de rentades, s’evaporen amb un flux de nitrogen i es 

traspassen a uns inserts, fent les neteges. S’ha de tornar a concentrar els extractes fins un 

volum aproximat d’uns 20µL. Finalment, s’afegeix 20µL d’iso-octà. 

 

• Anàlisi mitjançant un GC-MS. L’espectròmetre de masses (MS) està acoblat a un 

cromatògraf de gasos (GC,gas chromatograph). Abans de l’anàlisi cromatogràfic, s’afegeix 

20µL de patró intern de trifenilamina al vial per tal de corregir la variabilitat del instrument. 

S’introdueixen els compostos en el MS, mentre que el GC és la tècnica d’introducció de la 

mostra en el MS, i així s’obté un GC-MS. Les mostres de Citharus linguatula  van ser 

analitzades en un GC-MS KONIK (model KMAS-5, 200 VAC de 50 Hz; i KONIK HRGC 4000B-

Gas Cromatograph). Aquest equip consta d’una columna Agilent DB-5MS d’una llargada de 30 

metres, un diàmetre intern de 0,25mm i un espessor de pel·lícula de 0,25µm. L’injector treballa 

en mode splitless i el MS mode d’impacte d’electrons a 70eV. El volum d’injecció és de 2µL.

 El mètode d’anàlisi utilitzat amb el GC-MS ha estat adaptat, reproduint les condicions descrites 

a Vives et al., 2002. El programa de temperatura del forn comença a 90ºC (mantenint-se durant 

1 minut) augmentant 10ºC/min fins a 120ºC, i desprès a 4ºC/min fins a 310ºC, mantenint-se 15 

minuts a aquesta temperatura. La temperatura de l’injector va ser de 280ºC, la línia de 

transferència a 280ºC i de la font d’ions a 200ºC.  Com a gas portador s’ha utilitzat l’He a un 

flux de 1,1 ml/min. Un cop injectades les mostres es procedeix a la identificació (relació m/z) i 

quantificació (àrea del pic) dels compostos estudiats a les mostres.   

 

Resultats i Discussió 
 
 Es van realitzar dues tandes de mostres: la primera consisteix de 6 mostres més un 

blanc; i l’altre de 4 més un blanc, però aquesta última no va poder ser injectada al GC-MS per 

problemes en aquest. Els resultats de la primera tanda es presenten a continuació. 

 

 S’ha obtingut un elevat percentatge d’aigua, d’un 54,89% d’aigua; en canvi, el contingut 

de lípids és bastant baix d’entre 0,21% i 2,21%.  

 

Els resultats obtinguts en l’anàlisi de COPs es resumeixen a la següent taula: 
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  Blanes Port de Barcelona 
  B25+B27 B30 B32+B33 B87+B89 B98+B100 B90 

P,p'-DDE - 0,047 - 11,850 7,155 23,729 
P,p'-DDT 102,849 5,065 - - - - 
∑DDTs 102,849 5,112 - 11,850 7,155 23,729 
PCB 28 - - -  - 20,121 
PCB 52 - - -  - 15,243 
PCB 101 - -  3,693 - 7,926 
PCB 138 - - - 4,432 3,053 18,292 
PCB 153 - - - 11,449 12,212 62,454 
PCB 180 - - - 5,047 - 18,640 
∑ PCBs - - - 24,621 15,265 166,405 
Α-HCH - NQ - - 9,214 - 
Β-HCH - - 92672,827 - - - 
Γ-HCH - NQ 417,445 - 36,854 - 
∑HCHs  NQ 93090,272 - 46,068 - 
Dieldrín - - - 3,469 276,408 - 

 
 
 
 
 
 
O 
 
C 
 
P 
 
s 

Endrín  - - - 10,406 41,461 - 
Naftalè 58,605 126,148 0,822 0,696 2,095 58,347 
Acenaftalè 14,651 - 5,346 0,835 - 29,174 
Acenaftilè - - - 0,278 NQ 204,215 
Fluorè 29,302 - - 0,418 NQ 2,614 
Crisè - - - 3,931 - - 
Benzo[b]fluorantè - NQ - - - - 
Benzo[a]pirè - - - - - 2,821 
Indoo[1,2,3-
cd]pirè - NQ - - - - 

 
 
P 
 
A 
 
H 
 
s 

Benzo[ghi]perilè - - - - 6,092 - 
Figura 5. Resultats finals obtinguts en les sis mostres analitzades. Les concentracions dels compostos estan 

en unitats de ng/g de peix fresc. NQ= no quantificat, perquè es trobaven per sota de límit de detecció. 
 

 Veient els resultats podem observar que a la majoria part dels casos s’obté un resultat 

raonable segons els estudis que s’han fet i consultat de diverses fonts. No s’ha pogut trobar 

cap referència de l’espècie estudiada en el present projecte, ja que és una espècie molt poc 

investigada en aquest tema. De tal manera, s’ha escollit com a referència una espècie que és 

molt estudiada bastant semblant en hàbitat i característiques fisiològiques. Aquest és el cas de 

l’espècie Mullus barbatus, que té un contingut de PCBs entre 8,7±4 i 20,3±9ng/g peix fresc en 

el múscul, estudiat a la zona del Delta de l’Ebre (Mar Mediterrani) (en l’estudi Pastor et al., 

1996); i pel que fa als DDTs s’espera una concentració dins de 4,4±2  i 16,8±1ng/g de pes fresc 

en el múscul de M. barbatus. (Pastor et al., 1996). Pel que fa als altres OCPs i als PAHs 

obtinguts en aquest estudi no s’ha pogut trobar cap referència adequada. Tot i això, la 

quantificació obtinguda no es pot considerar del tot vàlida perquè s’han identificat errors a les 

diferents operacions. 

 

 S’han trobat factors de correcció dubtosos, aquest és definit per la trifenilamina de les 

mostres i dels patrons externs corresponents. L’àrea d’aquest compost no ha de variar gaire ja 

que s’introdueix just abans de la injecció. En canvi, hi ha exemples clars on aquesta àrea varia 

massa; fet que provoca aquests factors de correcció dubtosos. Per una altre banda, 

arrossegant l’error descrit anteriorment, s’observen recuperacions descartables, ja que en 

alguns exemples el tant per cent de recuperació és molt al 100% (com per exemple 162% del 

PCB209 en B32+B33, 453,5% de D12-Perilè en B32+B33 o 403,3% del TBB en la FII de B30) 
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esdeveniment no possible. Aquest fet, pot provenir de que s’ha observat que en alguns casos 

l’àrea dels patrons injectats és més petita que la dels patrons intern; fet que és inexplicable ja 

que els patrons no pateixen cap anàlisi, si no que són introduïts directament en un vial i injectat 

al GC-MS, la qual cosa significa que no és possible que hagi perdut durant la injecció molta 

quantitat de patró, més que de patró intern que sí ha patit  un llarg procés analític. Aquest cas 

és sobretot el del patró del tetrabromobenzè (TBB) on s’ha trobat un àrea del pic de 3,23mV, en 

molts casos inferior a l’àrea dels patrons interns de les mostres. 

 Cal especificar que en dues ocasions, en les mostres B30 i B90 s’ha observat que el 

patró intern D8-Naftalè ha eluït a la primera fracció,  que hauria de identificar-se en la segona 

fracció, és possible que existeixi un error en el fraccionament o error d’identificació del pic. 

 Cal matisar que l’absència d’altres contaminants no es pot afirmar que no hi siguin, 

perquè hi ha possibilitat que hagin perdut al 100% durant el procés analític.  A algunes de les 

mostres el tant per cent de recuperació és molt petit, de manera que hi ha més probabilitats de 

que hi hagués presència d’alguns contaminants que no s’ha pogut identificar. Exemples com 

els 2,5% de la concentració inicial del TBB en les mostres de B32+B33 i B30, o el 0,10% del 

D8-Naftalè en la mostra B30; fan pensar que és probable l’afirmació anterior. Tot i que, a les 

mostres del Port de Barcelona sembla menys probable perquè, generalment, els tants per cent 

són més elevats.  

 Per tal de donar resultats coherents de l’anàlisi de COPs i verificar aquests obtinguts 

s’haurien de realitzar més mostres; ja que aquestes descrites haurien de ser descartades per 

les diferents raons. Aquestes mostres poden donar una idea de la presència de contaminació i 

la identificació d’alguns contaminants, però la seva quantificació no pot donar-se per correcte.  

 

 De totes maneres, a continuació es compararan ambdues localitzacions i es discutiran 

els resultats obtinguts; sobretot tenint en compte la presència i no tant la quantia de compostos 

degut a incoherències als càlculs descrits i possibles falles metodològiques que comentarem 

més endavant. 

 Tal com s’esperava, el contaminants són més presents a les mostres del Port de 

Barcelona que a les de Blanes. El Port de Barcelona és un zona d’una alta activitat i el punt 

final de molts residus industrials. Segons els nostres estudis podem confirmar la presència 

d’una gran quantitat de PCBs.  Aquests són uns resultats que ja es preveien, però que aquest 

estudi ha pogut corroborar, per l’alta activitat industrial. A la figura 6 s’observen els diferents 

PCBs obtinguts a les mostres de 

Barcelona. La concentració més 

elevada obtinguda correspon a la 

mostra B90, on també s’han 

trobat la major quantitat de PCBs. 

Per contra a les mostres Blanes 

no s’ha trobat cap rastre de 

PCBs.  
Fig 6. Comparació dels diferents PCBs en les mostres de Barcelona 
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 En general, els valors obtinguts a Blanes solen ser inferiors als obtinguts a una zona 

més industrialitzada com el Port de Barcelona. La inexistència de PCBs i HCHs a la major part 

de les mostres indiquen que la influència dels COPs ha estat menor. De totes maneres, encara 

que segons els biomarcadors les aigües de Blanes semblen més netes, no s’escapen de 

rastres de contaminació que en alguns casos són significatius com podria ser la presència de 

Naftalè a totes les mostres analitzades i la seva gran concentració de les mateixes. Cal 

destacar la presència a ambdues localitzacions de DDTs. Totes les mostres han mostrat un 

rastre en major o menor mesura 

d’aquests pesticides, prohibits als anys 

70.  És a Blanes on podem trobar una 

major concentració degut segurament a 

una major activitat agrícola de la zona i 

ésser així una zona més susceptible a 

aquest tipus de contaminants (figura 7). 

Tot i que cal matisar que la concentració 

del DDT de B25+B27, s’hauria de 

corroborar.                                                       Fig 7. Comparació de ∑ DDTs en les 6 mostres analitzades 

• Problemes associats a la metodologia i la quantificació  

 Per fer un control de la qualitat de resultats i explicar les possibles raons que hagin 

pogut interferir en els resultats, s’ha fet servir el document emès per IOMC (Programa Inter-

Organitzacions pel Maneig segur de productes Químics, (2007)). Aquest document ha ajudat a 

detectar possibles falles al procés. Així es descriurà tots els passos realitzats en l’anàlisi de 

COPs que hagin pogut interferir a la bona identificació i quantificació dels compostos en les 

mostres analitzat segons el document del IOMC: 

 

• Identificació errònia d’un pic. És possible que en el cas del compost β-HCH a la mostra 

B32+B33 sembla ser que degut a la gran quantitat de pics que apareixien al cromatograma 

probablement es va cometre un error d’identificació que va portar a un valor erroni.  

• Complexitat metodològica. Tot i que la metodologia emprada es creu que ha estat la 

correcte, no deixa de ser un procés complex i llarg susceptible d’errors analítics: 

o L’eliminació de l’aigua abans de l’extracció. S’ha comprovat que els 15g de 

sulfat de sodi no eren suficients, i que el pas previ  opcional de liofilització pot 

ser la millor opció. La manipulació requerida per eliminar l’aigua  sense aquest 

pas previ pot provocar pèrdues o alteracions, és a dir, contaminació externa. 

o Condicions atmosfèriques de treball. El laboratori tenia suficient humitat com 

per poder interferir a les mostres, però s’hauria de corroborar aquesta 

afirmació. 
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o Contaminació externa. En tot moment s’ha tingut la màxima cura possible. De 

totes maneres, cal tenir en compte que aquest factor era elevat i no es pot 

assegurar que s’hagi evitat completament. 

o Experiència del personal de laboratori. La complexitat de la metodologia no fa 

possible assegurar que no hagi hagut errors de caràcter humà. 

• GC-MS. El resultats són molt sensibles a la calibració de l’aparell. S’hauria de 

comprovar i tornar a injectar nous patrons. A més s’hauria d’anar amb compte amb aquests dos 

factors: 

o Límit de detecció. Fora interessant identificar aquest límit per poder millorar 

l’anàlisi d’aquestes substàncies. 

o Relació senyal-soroll. Ha de ser igual o major que 3:1 (IOMC,2007). No se sap 

si s’ha complert aquesta condició. 

 
Conclusions 
   
 Dels dos objectius principals del projecte podem dir que s’ha assolit de manera 

satisfactòria el primer dels objectius, l’anàlisi de les mostres del Citharus linguatula. En aquest 

anàlisi s’han identificat diversos compostos contaminants dins les matrius de les mostres. 

Caldria injectar quatre mostres més que estan analitzades però no injectades on  es podria on 

aprofundir més a l’anàlisi i aquetes mostres potser eviten alguns dels problemes esmentats.  

 No es creu que la quantificació, segon dels objectius, s’hagi complert, ja que el fet que 

apareguin dades incongruents durant les diverses operacions fan dubtar de les quanties que 

ens apareixen com a resultats finals.  
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