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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Antecedents 
L’evolució dels prosimis a la subespècie de l’homo sapiens, l’Homo sapiens-sapiens, va iniciar la 

pressió ambiental, el canvi del clima i el canvi en la flora i la fauna (Alan, 1999). 

Però durant la Revolució Industrial, va ser quan aquesta pressió va fer un gran canvi augmentant 

incommensurablement els seus efectes negatius. Aquestes activitats industrials juntament amb 

l’evolució de la ciència, van introduir en el medi compostos químics molt perillosos que generaren i 

generen encara forts impactes mediambientals. 

D’aquests impactes en podem destacar, per exemple: el canvi climàtic; la davallada de la 

biodiversitat; la degradació de la capa d’ozó i l’alteració de la qualitat de l’aire, dels sòls i de l’aigua. 

D’altra banda, hi ha substàncies que, a part de generar impactes a escala local, generen impactes 

arreu del planeta. Aquestes substàncies, definides com a contaminants orgànics a escala global 

són: el diòxid de carboni, els gasos d’efecte hivernacle, els clorofluorocarbons (CFC), els 

radioisòtops, els metalls pesants i els contaminats orgànics persistents COPs (més coneguts com a 

POPs ,Persitents Organics Pollutants, en anglès) (Vives et al., 2004).  

Els COPs són compostos tòxics, persistents, bioacumulables i capaços de ser transportats a tot el 

planeta, fins i tot en zones remotes on mai s’han introduït ni utilitzat. Després de les seves 

produccions i utilitzacions massives amb finalitats industrials i agrícoles, cap a la dècada dels 

setanta la comunitat científica va alertar dels seus efectes nocius globals. La biòloga Rachel Carson 

però, ja havia avisat de la perillositat dels compostos organoclorats l’any 1962 amb la publicació del 

llibre ―La Primavera Silenciosa‖. 

Aquesta alerta científica va propiciar les primeres restriccions i prohibicions dels COPs. Tot i així, 

molts països, inclosos mediterranis, van continuar utilitzant-los durant dècada dels vuitanta. 

Actualment i desprès de més de trenta anys de les primeres restriccions, es continuen emprant en 

algunes aplicacions específiques i hi ha indicis de que alguns d’ells s’utilitzen de forma no 

controlada en diferents llocs del planeta. 

La majoria de COPs són compostos xenobiòtics (excepte els hidrocarburs aromàtics policíclics, 

PAHs) és a dir que no existien en el medi ambient abans que l’home els sintetitzes en grans 

quantitats durant la primera meitat del segle XX. Els COPs formen un grup de compostos químics 

amb diferents estructures i funcions que es caracteritzen per una gran estabilitat química i capacitat, 

com ja s’ha dit, de distribuir-se per tot el planeta. Entre aquestes substàncies es troben els 

plaguicides organoclorats, els policlorobifenils (PCBs), l’Hexaclorobenzé (HCB), les dioxines i els 

dibenzofurans com a grups més importants i coneguts. 

Els plaguicides organoclorats poden tenir estructures diverses i es classifiquen en diverses 

categories segons el seu ús: herbicides, defoliants, fungicides i acaricides o insecticides. Entre ells 

destaquen la família associada al DDT (p,p’-DDT, p,p’-DDD, p,p’-DDE, etc.), els 

hexaclorociclohexans (HCHs), l’hexaclorobezè (HCB), els derivats ciclodiens (dieldrín, aldrín, endrín, 

heptaclor, etc.) i el grup del pentaciclodecà (mirex). D’altra banda, els PCBs són compostos 

organoclorats d’origen industrial i d’ús comercial però molt semblants, en estructura química i en 

comportament ambiental, a plaguicides clorats. 

Un dels destins dels COPs és el medi marí, als oceans i mars d’arreu del món, mitjançant la 

descàrrega dels rius, l’escorrentia superficial, els abocaments puntuals i les descàrregues d’aigües o 

el transport atmosfèric (Kennish, 1997). El 80% de les descàrregues deriven de les activitats 
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desenvolupades a terra (UNEP/MAP 2001b). Els sediments del fons marí solen ser el destí final de 

molts d’aquests contaminants. 

El medi marí, doncs, rep un fort impacte per part de l’espècie humana, éssent el destí final de molts 

dels residus urbans i industrials. Les zones costaneres són les àrees més deteriorades, trobant 

zones altament modificades i amb una pèrdua important de la qualitat de les aigües i els seus 

recursos; ja que és on es troben un major aprofitament energètic dels recursos naturals i també 

activitats lúdiques.  

Les zones de mar obert no estan exemptes de contaminació, però l’elevat efecte de dilució fa que 

les concentracions siguin més baixes, normalment insuficients per a causar impactes significatius en 

aquests ecosistemes (Mclntyre, 1992). Contràriament, les àrees costaneres són sistemes 

caracteritzats pels baixos intercanvis d’aigua i per la baixa capacitat per assimilar la contaminació, 

de forma que les substàncies tòxiques poden perdurar llargs períodes de temps, afectant a la fauna i 

flora dels ecosistemes.  

També s’ha de tenir en compte que molts aspectes com l’origen, el transport, l’acumulació i la 

toxicitat dels COPs a escala global són encara bona part desconeguts. 

Fins ara s’han mencionat COPs, però una altra font de contaminació molt important són els 

vessaments de petroli que poden ser d'origen conegut desconegut. Aquests últims es produeixen 

habitualment en rius, aigües obertes, i vies navegables costaneres. Sovint això passa a causa de les 

descàrregues accidentals o intencionades de les plataformes de producció de petroli o tancs 

d'emmagatzematge de petroli de la costa i altres instal·lacions industrials, degut a vaixells en trànsit, 

etc.  

A causa del gran impacte que tenen aquestes vessaments de petròli en els ecosistemes, es duen a 

terme estudis amb la finalitat de determinar la font, distingir el petroli vessat dels hidrocarburs de 

fons marí d’origen natural i avaluar el grau d'impacte ambiental en els ecosistemes. 

1.2. Objectius 
Aquest projecte forma part del projecte BIOMARE (Identificació de biomarcadors de l'impacte 

Antropogènic en Comunitats Marines: una aproximació Ecosistemàtica) que duu a terme 

l’ICTA (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals). La finalitat del projecte BIOMARE és 

incrementar el coneixement existent sobre biomarcadors útils per determinar el grau d'impacte 

antropogènic en la dinàmica d'ecosistemes marins de la plataforma continental i del talús del litoral 

mediterrani.  

El present projecte fi de carrera ha contribuït a analitzar mostres de sediments marins extrets davant 

del riu Besòs i davant de Vilanova i la Geltrú del projecte BIOMARE. Conseqüentment, els objectius 

marcats han estat: 

 Estudiar la naturalesa dels COPs i els seus antecedents. 

 Dur a terme l’aprenentatge del mètode de quantificació de PAHs, PCBs, OCPs en 

sediments marins. 

 Quantificar els PAHs, PCBs, OCPs en els sediments marins analitzats extrets 

davant del riu Besòs i davant de Vilanova i la Geltrú. 

 Analitzar i comparar els resultats trobats en les dues àrees d’estudi juntament amb 

dades d’altres estudis científics. 
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2. COMPOSTOS ORGÀNICS PERSISTENTS (COPs) 

En la introducció ja s’anomenen força característiques dels COPs, tanmateix cal recordar que són 

compostos tòxics i que degut a les seves característiques fisicoquímiques són contaminants ubics. 

La síntesis de cada grups d’aquests va ser per motius diferents i vans ser emprats en diferents parts 

del planeta.  

Els COPs comparteixen entre sí quatre característiques (Vallack et al., 1998): 

 Toxicitat: són compostos tòxics en exposicions agudes i cròniques (poden provocar 

alteracions del desenvolupament, alteracions en la reproducció, carcinogènesis, 

modificacions immunològiques i neurològiques). 

 Persistència: són substàncies molt estables i resistents als processos de degradació i 

poden romandre al medi ambient gairebé inalterats durant molt de temps. 

 Capacitat per al transport a llarga distància: són compostos semivolàtils, presents a la 

fases gasosa o adsorbits a les partícules ens suspensió atmosfèriques que son 

transportades a llargues distàncies i poden ser detectats en llocs llunyans respecte els punts 

de producció i/o aplicació. 

 Capacitat de bioacumulació: Són compostos liofílics (elevats coeficients de partició 

ocatnol-water, Kow) que s’adsorbeixen i es concentren als teixits grassos dels organismes en 

concentracions superiors a les del medi que els envolta (bioconcentració). Aquestes 

substàncies tenen la capacitat de bioacumular-se als organismes vius i biomagnifiacr-se 

dins de la xarxa tròfica (les concentracions s’incrementen amb l’augment dels nivells tròfics).  

 

Hi ha una gran varietat de COPs, però a continuació s’expliquen els estudiats en aquest projecte. 

2.1. Compostos Organoclorats (OCPs) 
Dintre dels compostos organoclorats hi ha diferents grups segons les seves estructures i funcions. 

Per exemples tenim els plaguicides, els PCBs, l’HCB, les dioxines i els dibenzofurans (PCDDs i 

PCDSs respectivament) com a grups més importants i coneguts. Els primers són compostos 

orgànics d’estructura diversa classificats en diferents categories segons el seu ús: herbicides, 

defoliants, fungicides, acaricides o insecticides. Entre ells destaquen la família associada al DDT 

(p,p’-DDT, p,p’-DDD, p,p’-DDE, etc.), els hexaclorociclohexans (HCHs) que té els següents isòmers 

α-HCH, β-HCH, γ-HCH i δ-HCH, els derivats ciclodiens (dieldrín, aldrín, endrín, heptaclor, etc.) i el 

grup del pentaciclodecà (mirex). La introducció d’aquest plaguicides va anar agafada de la mà amb 

l’aplicació temporal a l’agricultura en època de collita o de plagues. Tanmateix, aquest pesticides 

poden entrar al medi si el seu magatzem no és l’adequat. 

2.1.1. DDT i els seus metabòlits  
El DDT (diclorodifeniltricloroetà) és un insecticida sòlid de color blanc cristal·lí quasi inodor i insípid. 

Quan parlem del DDT ens referim a l’isomer p,p’-DDT (1,1,1-tricloro-2,2’bis p-clorofenil età) 

(C14H9C15) que és el compost predominant (70%) del producte tècnic, seguit amb menys d’un 15% 

per l’isomer o,p’-DDT. 

El DDT  va ser sintetitzat per primera vegada a finals del segle XIX, però no va ser fins l’any 1939 

que van ser descobertes les seves propietats com a biocida, descobriment per part de Pul Müller 

que li atorgaren el premi Nobel de medicina fisiologia, com a reconeixement a la gran quantitat de 

vides humanes que havia salvat el DDT després de la 2ª Guerra Mundial. Va ser molt efectiu pel 

control d’insectes propagadors del tifus, la malària o la febre groga. En l’agricultura es començà a 

aplicar a finals dels anys 40 per acabar amb les plagues d’insectes dels cultius. La seva gran 
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efectivitat provocà una utilització massiva i indiscriminada d’aquest insecticida; fet que provocà que 

algunes poblacions d’insectes es tornaren resistents al DDT.  

La producció acumulativa mundial del DDT es creu que es situa al voltant dels 4500 milions de 

tones, on la gran part (aproximadament un 78%) es van produir a l’època prèvia al 1975 (Li i 

McDonald, 2005). A inicis dels anys 70 van començar a aparèixer sospites i regulacions d’ús en 

països desenvolupats. En estudis s’hi havia observat una elevada persistència en el medi aquàtic, 

una capacitat de bioacumulació en els organismes, l’evidencia mutagènica i la resistència que 

mostraven alguns insectes amb el DDT (Carson, 1969) provocava la seva prohibició. Actualment, 

encara és present el seu ús en alguns països per controlar la malària com a l’Índia, Mèxic o alguns 

països del continent Africà.  

El DDT té un temps de semivida d’un any a l’aigua, de 9 anys als sediments i de 16 en els sòls 

(Mackay et al., 2006), convertint-se així en una font d’exposició a llarg termini. Moltes espècies 

metabolitzen el p,p’-DDT eliminant un Cl
-
 i un H

+
 en forma d’àcid clorhídric (HCl), en un procés 

anomenat hidroclorinació, resultant com a producte el p,p’-DDE (diclordifenil dicloetilè), que és la 

forma principal en què s’emmagatzema (Lund, 1998). També es pot crear per altres tipus de 

degradació no biològica. D’altra banda, el p,p’-DDT es transforma en p,p’-DDD (diclordifenil 

dicloretà) mitjançant una descloració reduïda, on es difereix només un àtom de clor del grup –CCl3 

substituint-lo per un àtom d’hidrogen (Aislabe et al., 1997). Aquest compost té unes característiques 

molt semblant al p,p’-DDT, que dóna la possibilitat d’utilitzar-lo com a insecticida; mentre que amb el 

DDE això no és possible per l’existència del doble enllaç (C=C) i per ser pla. 

 
Figura 2.1. Estructura dels plaguicides de pp’-DDT, pp’-DDE i pp’-DDD. 

Font: S Killops i V Killops (2004). 

 
Finalment, el metoxiclor és una molècula ideada pels científics com a homòleg del p,p’-DDT, de 

forma i grandària similar, i que conseqüentment presenta unes propietats insecticides semblants, tot 

i que la capacitat de bioacumulació no és comparable. Els àtoms de clor en posició para del p,p’-

DDT són substituïts per grups metoxi (-OCH3), els quals són, aproximadament, de la mateixa 

grandària que el clor. Aquests reaccionen i donen lloc a productes solubles en aigua, que no només 

es degraden en el medi ambient, sinó que els organismes els excreten enlloc d’acumular-los. El 

metoxiclor s’utilitza encara àmpliament en alguns països, tant pel control de mosques i mosquits 

com a nivell domèstic per a l’ús agrícola. 

 

 
Figura 2.2. Estructura química del metoxiclor. 

Font: S Killops i V Killops (2004). 
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El p,p’-DDT i els seus derivats són compostos molt solubles en lípids i altament hidrofòbics (log 

Kow>6) (Mackay et al., 2006), mostrant una elevada tendència a ser bioacumulats en els organismes 

i ser biomagnificats en la xarxa tròfica. Els DDT presenten una elevada toxicitat en vertebrats i 

inevertebrats (Walker, 2001).  

Com a efectes sobre la salut s’ha observat un increment significatiu de mortalitat per malalties 

cerebrovasculars en treballadors involucrats en la producció de DDT, de caràcter immunodepressor, 

d’efectes de disrupció estrogènica i alta toxicitat en peixos i ocells. També s’ha observat efecte 

carcinogen del DDT i dels seus derivats, tot i que alguns estudis no són concloents (Turusov et al., 

2002). Tot això, ha portat a la IARC (Agència Internacional per la Investigació del Càncer) a 

classificar el DDT com a possible carcinogen pels humans. 

2.1.2. L’Hexaclorociclohexà (HCH)  
La fórmula empírica dels HCHs és de C6H6Cl6. Dels vuit isòmers existents (α, β, γ, δ, ε, etc.), només 

són químicament inerts els isòmers α, β, γ, δ i ε. Dins d’aquests, n’hi n’ha tres que es detecten en el 

medi ambient i són força destacables pel seu ús com a insecticides: l’ α-hexaclorciclohexà (α-HCH), 

el β-hexaclorciclohexà (β-HCH) i el γ-hexaclorciclohexà (γ-HCH), també anomenat lindà, que va ser 

el substitut del DDT quan va ser prohibit. 

 
Figura 2.3. Estructura química del α-HCH i γ-HCH. 

Font: S Killops i V Killops (2004). 

 
Tots els isòmers del HCH, excepte γ-HCH, tenen una solubilitat elevada en l’aigua i una moderada 

pressió de vapor (Mackay et al., 1992). De manera que normalment els trobem en la fase gasosa o 

dissolts en la columna d’aigua (Bidleman, 1998). Gràcies a això, i que solen presentar una vida 

mitjana llarga, poden persistir en l’aire durant llargs períodes de temps i poden recrorrer llargues 

distàncies, depenent de les condicions atmosfèriques. En el sòl, els sediments i l’aigua, els HCHs 

són degradats a substàncies menys tòxiques per algues, fongs i bactèries; però aquest procés pot 

durar molt de temps. L’alta persistència és més accentuada en l’isòmer β-HCH (Mackay et al., 

2006). 

Els hexaclorciclohexans van ser sintetitzats per primera vegada l’any 1825 per Faraday. Després de 

la 2ª Guerra Mundial, es van utilitzar en les aplicacions agrícoles pel control dels mosquits. A partir 

dels anys setanta, va quedar restringit el seu ús a conseqüència d’uns estudis on provaven la seva 

alta toxicitat i la seva tendència a bioacumular-se. Tot i això, en alguns països de Nord Amèrica i 

Europa el lindà segueix vigent (Walker et al., 1999).  

Tots els isòmers mostren toxicitat aguda en mamífers, i poden produir alteracions del fetge i el 

ronyó. L’isòmer β-HCH predomina als teixits i fluïts dels animals, inclosos dels humans; mentre que 

els isòmers α-HCH i γ-HCH són majoritaris a l’aire i l’aigua (Walker et al., 1999). La IARC ha 

classificat a tots els isòmers de l’HCH com a cancerigens. La EPA (Agència de Protecció del Medi 

Ambient en EE.UU.) ha determinat que hi ha evidències que suggereixen que el lindà és carcinogen, 

però l’evidència és insuficient per avaluar la possibilitat de que produeixi càncer en els éssers 

humans. L’EPA, també prediu que l’isòmer β-HCH presenta activitat estrogènica (Walker et al., 

1999).  
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2.1.3. L’Hexaclorobenzè (HCB) 
L’estructura molecular de l’HCB està formada per un anell de benzè amb sis substitucions de clor. 

És fàcil de preparar a partir de benzè i clor. Aquest compost és determinat per una alta solubilitat en 

lípids, persistència i toxicitat. La seva vida mitja (t1/2) en l’aire ha estat determinada al voltant de 2 

anys i en els sediments sotmesos a processos de degradació aeròbica i anaeròbica, entre 2,7 i 22,9 

anys (Mackay et al., 2006). Aquesta persistència , combinada amb un alt coeficient de partició (log 

Kow entre 3,03 i 6,42), doten aquesta substància una elevada capacitat de bioacumulació i, junt amb 

la seva semi-volatilitat, fan que pugui ser transportada llargues distàncies (Barber et al., 2005). 

 
Figura 2.4. Estructura del HCB. 

Font: Font: S Killops i V Killops (2004). 

 
S’acumula en els sediments aquàtics i està subjectada a biomagnificació. Això suggereix que la 

biota bentònica i els majors nivells tròfics, són els més probables a estar exposats a majors 

concentracions de HCBs i són els que tenen major risc dels efectes adversos sobre la reproducció i 

càncer. Aquest contaminant pot degradar-se per reaccions fotoquímiques a l’atmosfera i al medi 

aquàtic i anaeròbicament mitjançants descloracions reductives (Chen, 1999). 

Aquesta molècula no té lloc de forma natural. Va ser utilitzada en principi com a pesticida i com a 

fungicida pel tractament de llavors. També es genera de forma no intencionada industrialment a 

partir de la fabricació d’altres pesticides, de dissolvents orgànics o d’altres productes clorats i en la 

combustió dels residus sòlids urbans. Actualment, és un compost prohibit com a producte directe a 

la majoria de països de la Unió Europea tot i que encara es genera globalment unes 22,7 tones/any 

estan entre un 70% i un 95 % menys de les emissions de 1970 (Barber et al., 2005). 

Quan el HCB és metabolitzat en organismes vius, normalment es creen metabòlits tòxics durant el 

procés. Alguns efectes sobre la salut caracteritzats amb l’exposició a l’HCB són: lesions cutànies 

fotosensibles, hipermentació, còlics, porfiria, debilitat extrema, disrupció estrogènica, 

carcinogeniciitat en animals i immunodepressió. També s’ha relacionat amb càncer de tiroides i teixit 

conjuntiu (Grimalt et al., 1994). La L’Agència Internacional per la Investigació del Càncer (IARC) ha 

classificat als HCBs com a possibles carcinògens en humans. 

2.1.4. Bifenils policlorats (PCBs) 
Els PCBs són compostos clorats, derivats del bifenil. A partir d’aquesta estructura i substituint els 

hidrògens radicals per clors, es poden aconseguir fins a 209 combinacions que corresponen als 209 

PCBs classificats per la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemist). S’assigna a cada 

isòmer un número sistemàtic de l’1 al 209 en funció del número de substitucions clorades i de la 

seva posició a l’anell bifenil. Els PCBs tenen com a fórmula general C12H10-nCln, on ―n‖ varia entre 1 i 

10. 

Algunes de les característiques dels PCBs que els ha fet interessant des de un punt de vista 

comercial, és que químicament són inerts i fàcils de cremar, solen trobar-se en estat líquid, tenen 

presions de vapor baixes, tenen un cost molt baix de producció i són uns bons aïllants elèctrics.  
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Figura 2.5. Estructura genèrica dels PCBs. 

Font: Font: S Killops i V Killops (2004). 

 
Normalment, el grau de cloració (1-10 clors) és directament proporcional a la liposolubilitat (augment 

de la constant octanol-aigua) i a l’adsorció, mentre que és inversament proporcional a la solubilitat 

en aigua, a la volatilitat i la biodegradació. (Vallack et al., 1998; Mackay et al., 2006). La seva 

persistència i la capacitat de bioacumulació/biomagnificació augmenta, també, amb el grau de 

cloració i amb la posició d’aquests àtoms. Els compostos més persistents solen ser aquells que 

tenen, almenys, un o dos clors en la posició orto (les quatre posicions 2,2’ i 6,6’). 

En l’ambient, els PCBs es solen associar amb els components orgànics dels sòls, als sediments i als 

teixits biològics o amb el carboni orgànic dissolt en sistemes aquàtics. L’alta persistència de molts 

dels PCBs, combinada amb els elevats factors de partició de nombrosos isòmers (log Kow entre 4,3 i 

8,26) provoquen la facilitat de bioacumulació i l’augment de l’estabilitat, afavoreix el seu transport a 

llarga distància mitjançant el transport atmosfèric. 

Els PCBs poden degradar-se fotolíticament, provocant una deshalogenació del bifenil (Lores et al., 

2002), o ho poden fer biològicament mitjançant una descloració progressiva, hidroxilació, obertura 

del sistema bifenílic i finalment l’oxidació d’aquest CO2 (Hardman, 1991). 

Els bifenils policlorats van ser sintetitzats per primera vegada per Schmidt i Schultz l’any 1881 i es 

començaren a comercialitzar en els anys 20, bàsicament com a mescles complexes de congèneres 

i, de vegades, juntament amb altres compostos policlorats. S’utilitzaven massivament en varietat 

d’usos industrials, incloent la funció de dielèctrics en transformadors, com a líquids d’intercanvi de 

calor, com additius en pintures, en paper de còpia sense carboni i en plàstics. 

Els primers estudis alarmants de la seva presència van ser a finals dels 60 (Jensen et al., 1969). 

Actualment es troben prohibits des de finals dels 70 tot i que la substància perdura encara en ús en 

molts transformadors elèctrics que encara estan en servei. S’estima que la producció global s’ha 

produït al voltant de l’ordre de 1-2 milions de tones (de Voogt i Brikman, 1989), no obstant, no hi ha 

prou informació de la seva degradació per poder determinar les emissions produïdes (Jones i de 

Voogt, 1999). 

El nombre i la posició dels àtoms de clor també determina el grau de toxicitat dels PCBs. Així, per 

exemple, en les compostos poc o gens clorats en la posició orto, ambdós anells poden rotar 

lliurament i la molècula adquireix una estructura plana, com les dioxines o els furans, presentant una 

major toxicitat (de Voogt et al.,1990). Aquestes molècules, poden causar tumors i d’altres efectes 

carcinògens. Els diferents estudis de toxicitat dels PCBs han fet evident els efectes de toxicitat 

aguda per exposició a dosis altes donant lloc a desordres respiratoris, immunològics, lesions 

dèrmiques i oculars,etc. (Erickson, 1997) i una toxicitat d’efectes crònics o llarg termini amb 

símptomes d’atròfia tímica, erupcions cutànies o acne, alteració dels enzims hepàtics, 

carcinogènesis, desordres immunològics i reproductius,etc. (de Voogt et al., 1990). Dins de l’IARC 

es troben classificats com a probables carcinògens pels humans. 
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2.1.5. Els Hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs) 
A més dels pesticides i dels productes químics industrials, existeix una tercera categoria de 

contaminants ambientals tòxics on es troben els hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs). Estan 

composats només per àtoms de carboni i hidrogen, amb una estructura química de dos o més anells 

de benzens fusionats. Provenen de qualsevol combustió incompleta de matèria orgànica (Wakeham 

et al., 1980), per tant, poden formar-se de forma natural i a partir d’activitats antròpiques (crema de 

combustibles fòssils). L’origen natural és provinent d’erupcions volcàniques, incendis forestals, etc., 

però també d’altres fonts com les biogèniques (plantes, algues, fitoplancton i microorganismes) i 

diagèniques (transformacions de material orgànics en sediments de llacs, etc.); aquestes són 

irrellevants en vers a les antròpiques.  

La composició emesa dels PAHs depenen del combustible cremat i de la temperatura de la 

combustió (Howsam i Jones, 1998). Les característiques físico-químiques dels PAHs són 

determinades, generalment, pel seu pes molecular. Posseeixen unes pressions de vapor a 25°C 

d’entre 10
-13

 i 10
-15

 Pa, i la solubilitat en l’aigua es troba entre 10
-7

i 10
-1

 mmol/l (Mackay et al., 1992) 

disminuint en augmentar el pes molecular. El seu logKow s’incrementa directament amb el pes 

molecular, i es troba en un interval de 3 i 8 (Mackay et al., 1992).  

L’ample marge de propietats físico-químiques determinen el destí de cada compost. Els PAHs 

d’elevada solubilitat i pressions de vapor altes, tendeixen a quedar-se en la fase gas de l’atmosfera 

o fase dissolta; mentre que els compostos més pesats passen a formar part dels aerosols, a 

sedimentar en medi aquàtic o tendeixen a ser bioacumulats i la seva excreció és molt dificultosa 

(Vilanova et al., 2000). Els PAHs entren bàsicament per emissions atmosfèriques i fàcilment són 

transportats i dispersat per tot el planeta fins poder arribar a àrees remotes on mai van ser produïts 

(Wania i Mackay, 1996).  

Les característiques físico-químiques i la facilitat de dispersió poden provocar efectes sobre la salut, 

independentment de l’origen del contaminant. En el medi aquàtic, aquests compostos tendeixen a 

unir-se amb els sediments, on romanen durant molt de temps. Molts éssers vius els metabolitzen 

ràpidament, però és precisament durant aquest procés quan els PAHs produeixen majors danys ja 

que en ser oxidats pel citocrom P450s, es converteixen en metabòlits molt tòxics. I aquests són els 

que causen efectes més greus, per sobre dels metabòlits, els genotòxics: reaccionen amb les 

cadenes de ADN que a vegades la capacitat d’autoreparació de la cèl·lula no pot restaurar a l’estat 

original, tot produint-se una mutació. A més, aquestes mutacions poden desencadenar en un 

càncer. Existeixen, però, organismes amb una habilitat limitada de metabolitzar aquestes 

substàncies i acumular-les arribant a una elevada concentració, propietat que els fa molt útils com a 

biomonitors. 

A conseqüència de la seva toxicitat, existeixen 16 PAHs que han estats llistats per la EPA dels Estat 

Units: Naftalè, Acenaftilè, Acenaftè, Fluorè, Fenantrè, Antracè, Flourantè, Pirè, Benzo(a)antracè, 

Crisè, Benzo(b)fluorantè, Benzo(k)fluorantè, Benzo(a)pirè, Dibenzo(a,h)antracè, Benzo(g,h,i)perilè i 

Indeno (1,2,3-cd)pirè. Aquests es poden observar a la següent figura.  
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Figura 2.6. PAHs de la EPA. 

Font: Font: S Killops i V Killops (2004). 
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3. DINÀMICA DELS COPs EN ELS SISTEMES MARINS 

Quan els COPs entren al medi ambient pateixen processos de transport, de barreja, transformació, 

de transferència i de repartiment entre les diferents compartiments ambientals; ja sigui en l’intercanvi 

aire-aigua, intercanvi aigua-sediment, adsorció, sedimentació, etc.  

Aquests processos no alteren l’estructura química dels COPs però les activitats microbianes i 

enzimàtiques produeixen reaccions químiques, fotoquímiques i biològiques que transformen els 

COPs en d’altres amb característiques diferents. 

Hi ha diversos processos que afecten els COPs i que determinen la seva distribució en el medi marí. 

Per exemple, el caràcter hidrofòbic està plenament lligat amb el cicle de la matèria orgànica. 

3.1. Accés dels COPs als ecosistemes marins 
Les diferents vies d’accés al medi marí són: 

 Transport fluvial 

 Escorrentia continental 

 Abocaments directes 

 Intercanvi amb les aigües subterrànies 

 Transport atmosfèric 

La capacitat dels COPs de volatilitzar-se fa que el transport atmosfèric sigui la via més important 

d’entrada als mars i oceans. Però cal tenir en compte que les altre vies poden tenir més importància 

a les zones costaneres i als estuaris, degut a la proximitat de les activitats que produeixen els 

COPs. Per tant, a mar obert i a zones remotes, que és on mai s’ha produït o utilitzat, hi arriben degut 

al transport atmosfèric (Bidleman, 1988; Wania i Mackay, 1993; Vives et al., 2004; Gioia et al.,2008). 

Tanmateix, l’efecte de residència associat al transport atmosfèric, provoca que les concentracions 

de contaminants a mar obert siguin normalment insuficients per a causar impactes significatius 

(Mcintyre, 1992). 

3.1.1. Transport atmosfèric 
El transport atmosfèric dels COPs té lloc en dos fases:  

 La gasosa 

 La particulada 

La distribució dels COPs entre ambdues fases depèn de les propietats fisicoquímiques del compost, 

de la temperatura ambiental i  de les propietats de les partícules atmosfèriques (Bidelman, 1988, 

Ballschmiter i Wittinger, 1991). 

Els COPs poden ser eliminats de l’atmosfera a traves de la degradació fotoquímica, degut a la 

radiació solar, directa o indirecta i a través de les reaccions amb els radicals lliures generats per 

fotòlisi. La deposició, seca o humida, i l’intercanvi gasós amb les superfícies aigua i aire, són una 

altra forma d’eliminació de COPs de l’atmosfera. 

La deposició humida provoca un rentat dels COPs i els agents d’això són la pluja, la neu i la boira; 

que arrosseguen els compostos associats a l’aerosol atmosfèric tot dissolent-los a les gotes d’aigua. 

Pel que fa a la deposició seca, no és més que la precipitació per gravetat dels COPs associats als 

aerosols. 

La distribució dels COPs està condicionada, com ja s’ha dit anteriorment, per la temperatura. A més 

temperatura més volatilitat d’un compost. Molts tenen pressions de vapor situades dins el interval de 
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les temperatures ambientals de les zones temperades (10
-2

 a 10
-5

 Pa). D’aquesta manera, en zones 

amb temperatures elevades (zones tropicals) els COPs tendiran a evaporar-se, mentre que en 

zones amb temperatures baixes tendiran a condensar-se. El procés ―Fraccionament global o 

latitudinal‖ i ―Condensació freda‖ o ―Retenció selectiva‖ consisteix en la predicció de que el 

contaminant orgànic persistent en forma de gas que condensarà primer, serà aquell que necessiti 

major temperatura per mantenir-se en estat gasós (Wania i Mackay, 1996; Grimalt et al., 2001). Així, 

els més volàtils com els benzens menys clorats o el Naftlatè quasi mai es dipositen i continuen el 

seu viatge per tot el planeta. 

Com ja s’ha comentat abans, les vies de transport no atmosfèriques són el transport fluvial, 

l’escorrentia continental, els abocaments directes i l’intercanvi amb les aigües subterrànies.  

3.1.3. Transport no atmosfèric 
Com ja s’ha dit, l’altra entrada dels compostos orgànics persistents a l’oceà es dur a terme 

mitjançant el transport fluvial, l’escorrentia continental, els abocaments directes i l’intercanvi amb les 

aigües subterrànies 

Els COPs són compostos molt poc solubles en aigua i això dificulta el transport als sistemes fluvials. 

El transport més comú d’aquests contaminants es dóna quan són absorbits per partícules del sòl i 

aquests són arrossegats per les pluges intenses, mitjançant l’escorrentia. El destí i el transport 

descrit venen controlats principalment per la seva partició entre les dues fases: la particulada i la 

dissolta de la columna d’aigua. El grau de partició depèn de les propietats físico-químiques del 

compost (solubilitat en aigua i la lipofilitat), la quantitat i tipus de matèria orgànica particulada i 

dissolta en la columna d’aigua, la presència de col·loides (Baker et al., 1991), i la temperatura de 

l’aigua i de l’aire (Bergen et al., 1993). 

Durant el trànsit de la matèria orgànica sedimentable a través de la columna d’aigua, també es 

poden 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, mentre que els que tenen més afinitat per les partícules i 

agregats són més resistents a la volatilització, a la degradació i solen ser menys biodisponibles. 

3.2. Els COPs en els sitemes marins 
Un vegada els COPs ja estan en els ecosistemes marins, pateixen processos de sedimentació 

anant a parar als sediments marins que es consideren un dels destins finals dels COPs. 

Els sediments regulen la retenció d’aquests compostos per diversos factors com el contingut de 

carboni orgànic, l’intercanvi aigua/sediment, la torbació, la temperatura, i les transformacions 

químiques i biològiques (Fernández et al., 2000a; Grimalt et al., 2001a). Els contaminants existents 

als sediments poden retornar de nou cap a la columna d’aigua a través de la difusió (intercanvi 

aigua/sediment), bioturbació i/o resuspensió (Meijer et al., 2006). Els COPs acumulats als sediments 

també poden ser subjectes de diverses transformacions químiques i biològiques a llarg termini. 

Un altre destí comú dels COPs és l’acumulació en els teixits diana dels organismes marins a través 

de l’exposició a l’aigua, del material particulat del sediments o de la ingesta d’altres espècies. 

L’absorció de productes químics presents en els sediments succeeix per contacte dèrmic directe i 

oral (Varanasi, 1989). 

Gràcies a estudis basats sobre les propietats físico-químiques de les substàncies i el medi, la 

degradació biològica, el transport i la cinètica d’ingesta i la excreció; es pot saber la fracció 

biodisponible del contaminant (Baumand et al., 1998). La bioacumulació, fet que defineix la capacitat 

d’acumular contaminants químics en els peixos a través de totes les vies d’exposició possible, pot 

tenir lloc de dues maneres diferents: mitjançant la bioconcentració (com a resultat de l’exposició 

directe a l’aigua o de la ingestió de partícules en suspensió) i la biomagnificació (a través de la xarxa 
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tròfica) (Kidd et al.,2001). L’entrada dels COPs dins dels peixos marins es realitza, en general, amb 

un mecanisme de difusió passiva, on el flux d’entrada depèn de les concentracions de l’aigua 

(Gobas et al., 1986) i del contingut lipídic de les membranes (Spacie i Hamelink, 1982). 

Degut a la resistència de descomposició, els COPs no s’excreten fàcilment i tendeixen a acumular-

se a l’organisme. En general, l’excreció de compostos orgànics es veu facilitada per la conversió 

metabòlica en formes més polars. Alguns compostos, però, poden transformar-se en metabòlits més 

persistents que el compost primari; això és important per a la bioacumulació d’alguns compostos en 

els peixos. Com per exemple, el pp’-DDT és parcialment metabolitzat a pp’-DDE en els organismes 

o en el pas de aldrín a dieldrín (Lund, 1998). 

Cal tenir en compte que els COPs, un cop han entrat en el medi marí, poden ser afectats pel 

moviment de masses d’aigua a través de processos d’advecció i difusió turbulenta (Jurado et 

al.,2007). 

En la figura 3.1. es poden veure els principals factors que afecten als COPs explicats en aquest 

apartat. 

 
Figura 3.1. Principals factors que afecten la dinàmica, el repartiment i el destí dels COPs als sitemes marins. 

Font: Anna Gómez Gutiérrez (2004). 
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4. BIOMARCADORS PER L’ANÀLISI DE LA 
PROCEDÈNCIA DELS HIDROCARBURS 

En obtenir els resultats dels COPs, es va veure que en la primera fracció (veure metodologia) es 

podien veure prou bé n-alcans. Aquest compostos són molt útils per estudiar l’origen dels 

hidrocarburs. En altres paraules, per mirar si hi ha presència de vessaments de petroli o no. 

Els vessaments de petroli d'origen desconegut es produeixen habitualment en els rius, en aigües 

obertes, i en les vies navegables costaneres. Sovint això passa a causa de les descàrregues 

accidentals o intencionades de les plataformes de producció de petroli, tancs d'emmagatzematge de 

petroli de la costa, instal·lacions industrials, degut a vaixells en trànsit, etc.  

Degut al gran impacte que tenen aquestes substàncies en els ecosistemes, es duen a terme estudis 

amb la finalitat de determinar la font del petroli, distingir el petroli vessat dels hidrocarburs de fons 

marí i avaluar el grau d'impacte ambiental en els ecosistemes. Per tant, és possible trobar 

hidrocarburs en les mostres analitzades de sediments marins que siguin d’origen petrogènic. 

Els hidrocarburs són components omnipresents en els sediments aquàtics. L'origen dels 

hidrocarburs en els sediments pot ser natural o antropogènic. Els d’origen natural deriven 

principalment de les plantes terrestres i les algues marines, mentre que les principals fonts dels 

hidrocarburs introduïdes per l'home són les entrades de derivats del petroli al mar, els abocaments 

industrials i les precipitacions atmosfèriques. L'estudi dels hidrocarburs i, especialment, els 

components antropogènics ha rebut una atenció especial, ja que són relativament estables en 

l'entorn natural i amb freqüència s'acumulen en les comunitats biològiques i ecosistemes, plantejant 

un possible perill la salut humana. 

4.1. Biomarcadors de n-alcans 

4.1.1. CPI 
La ―Carbon Preference Index‖, CPI, s'utilitza per indicar el grau de diagènesi de la cadena lineal de 

geolipids. És una representació numèrica que representa el caràcter biològic original preservat en 

longitud de la cadena de carbonis (Meyers i Ishiwatari, 1995). És útil per determinar el grau de 

l’origen biogènics contra el petrogènic de les mostres (Simoneit, 1984).  

La fórmula matemàtica que acompleix és la següent: 
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Figura 4.1. Valors de CPIs. 
Font: Bakhtiari et al. (2009).  

 

Com es pot comprovar en la figura 4.1., si la CPI s’apropa a 1, les mostres són d’origen petrogènic; 

si està per sobre de 1,5, aleshores es considera una mescla hidrocarburs naturals i antropogènics; i 

finalment, si la CPI és major que 3, es considera que l’origen és de plantes superiors. 

4.1.2. Ratio Pristane/Phytane 
És un biomarcador molt utilitzat utilitzat per a l'avaluació de les condicions redox en l'acumulació de 

sediments . La idea que la relació d'aquests dos alcans acíclics isoprenoides es veu influïda pel grau 

d'oxigenació, va ser expressada per primera vegada per Brooks et al. (1969), però desenvolupada i 

popularitzada per Didyk et al. (1978). Aquests últim autor va proposar que una ratio pristano / 

phytane més petita que 1 indica processos aeròbics de sedimentació (en la interfase 

sediment/aigua), mentre que els valors són majors que 1 reflecteix condicions d'anòxia. 

Posteriorment, aquests valors han estat sovint aplicats pels autors sense la deguda consideració a 

la complexitat que afecta aquesta relació. De fet Didyk et al. (1978) va citar: "Volem remarcar que no 

considerem que la relació de Pr/Ph sigui un indicador únic i definitiu de les condicions de 

sedimentació. Altrament, és probable que es converteixi en dades menys definitives, ja que el 

nombre dels processos i condicions que influeixen en aquesta relació és considerable‖. 

Els principis subjacents a l'aplicació de la relació pristano/phytane com un indicador de redox, és 

que tots dos compostos són derivats de phytol (principalment derivats de la cadena lateral de la 

clorofil·la). Amb l'oxidació tendeix a promoure una reacció de descarboxilació (per formar l'esquelet 

de isoprenoides C19) i la reducció tendeix a formar phytane en preferència. 

Haven et al. (1987) va posar en relleu la influència de molts altres factors que afecten la relació 

pristano/phytane, sent els més importants els addicionals ―imputs‖ biològics de precursors de 

pristano o phytane, i la tendència de la taxa d'augment amb la maduresa (característica que havia 

estat reconegut per Brooks et al. (1969) i Didyk et al. (1978)). 

Com a resultat, la proporció ha de ser utilitzat amb precaució i en associació amb altres indicadors 

de condicions redox. Peters et al. (2005) recomana que la relació pristano/phytane no s'utilitzi en les 

mostres immadures i que, fins i tot dins de la finestra del petroli, els valors entre 0,8 i 3 són 

equívocs. Valors Pr / Ph majors de 3, són comuns en les mostres amb abundant matèria orgànica 
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terrestre dipositada mitjançant processos aeròbics; mentre que valors molt baixos (<0,8), són 

comuns en ambients hipersalins, on en general prevalen condicions d'anòxia. 

 

 
Fiura 4.2. Oxidació reducció del Phytol. 

Font: Google Images. 
 

4.2. UCM 
Cromatogrames de ions totals de n-alcans poden mostrar una barreja complexa sense resoldre, o 

altrament dit en anglès Unresolved Complex Mixture (UCM). La seva presència suggereix la 

presència d'hidrocarburs de petroli degradat (Simoneit, 1982). Es creu que la UCM conté una 

barreja de compostos alicíclics i té una vinculació molt conegut a residus de petroli degradats o 

erosionats (Readme et al., 2002;. Venkatesan et al., 1980). 

 
 

Fiugra 4.3. UCM 
Font: Google Images 
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5. ÀMBIT D’ESTUDI 

5.1. Origen de les mostres 
Com ja hem dit a la introducció, les mostres que s’han analitzat són del projecte BIOMARE 

(Identificació de biomarcadors de l'impacte Antropogènic en Comunitats Marines: una aproximació 

Ecosistemàtica) que duu a terme l’ICTA. També anomenat anteriorment, la finalitat del projecte 

BIOMARE és incrementar el coneixement existent sobre biomarcadors útils per determinar el grau 

d'impacte antropogènic en la dinàmica d'ecosistemes marins de la plataforma continental i del talús 

del litoral mediterrani. 

Les mostres van ser extretes del mar mediterrani durant la campanya 3, exactament el dia 2 de juliol 

de 2007. Procedeixen de la zona costanera de davant de Vilanova i la Geltrú i de la zona costanera 

de davant de la desembocadura del riu Besòs. També cal dir que en les dues àrees s’han diferenciat 

dues estacions a diferent distància respecte la costa. 

S’han usat mostres de 4 tubs o cores diferents, sediments obtinguts per perforació (drilling), dels 

quals s’han analitzat el primer i el segon centímetre (per això hi ha 8 mostres). 

A la següent taula es poden veure les característiques de cada una de les mostres així com les 

coordenades GPS, etc. 

Nom de 
les 

mostres 

BIOMARE 

cm del 
core 

Profunditat 
(m) 

Distància 
respecte 
la costa 

(Km) 

Data Latitud Longitud 
Profunditat 

exacta 
Estació 

BC16 1 1er 800 08-oct 02/07/2007 41° 3,931N 
2° 

10,527E 
797m VG 

BC16 2  2n 800 08-oct 02/07/2007 41° 3,931N 
2° 

10,527E 
797m VG 

MC3 1 1er 60 40-30 02/07/2007 41° 8,661N 1°45,719E 61,6m VG 

MC3 1 2n 60 40-30 02/07/2007 41° 8,661N 
1° 

45,719E 
61,6m VG 

BC9 1 1er 800 54 02/07/2007 41°10,119N 
2° 

45,719E 
774m B 

BC9 2 2n 800 54 02/07/2007 
41° 

10,119N 

2° 

45,719E 
774m B 

MC1 1 1er 60 8 02/07/2007 
41° 

24,576N 
2° 

19,494E 
61,9m B 

MC1 2 2n 60 8 02/07/2007 
42° 

24,576N 
2° 

19,494E 
61,9m B 

Taula 5.1. Descripció de les mostres analitzades en el projecte. (VG: Vilanova i la Geltrú, B: Besòs). 
Font: Elaboració propia. 

5. 2. El mar Mediterrani 
Amb una extensió aproximada de 3,5 milions de Km

2
 i amb una profunditat mitjana de 1,5 Km, el 

mar Mediterrani és el mar semitancat més gran d’Europa. És un mar d’altes temperatures 

aquàtiques, té una salinitat elevada (36-39%), degut a la poca profunditat entre altres coses, té una 

dinàmica de marees dèbils i un règim oligotròfic (EEA, 2006). 

El clima mediterrani està marcat per temperatures càlides, estius secs poc plujosos i hiverns i 

tardors amb més pluja. 

El mar Mediterrani està connectat amb l’oceà Atlàntic mitjançant l’estret de Gibraltar, amb la mar 

Roja a través del canal de Suez i amb la mar Negra per la mar de Màrmara i l’Estret de Bòsfor. Té 

un balanç d’aigua negatiu degut a que la evaporació és superior a l’aportament d’aigua de 

precipitacions i de rius i rieres. Al tenir poca profunditat mitjana, la salinitat és més elevada que 

l’aigua atlàntica i hi ha un gradient de salinitat que provoca la sortida d’aigua per l’Estret de Gibraltar 
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que, a la vegada, provoca l’entrada d’aigua atlàntica de menor densitat (Hopkins, 1999). El temps de 

renovació de l’aigua de la conca està entre 80 i 200 anys. 

La circulació de l’aigua superficial del mar Mediterrani té el sentit contrari al de les agulles del 

rellotge. No obstant, hi ha corrents locals, degut a la irregularitat de la línea de la costa i de les illes, 

que no tenen exactament aquest sentit.  

 
Figura 5.1. Corrents del mar Mediterrani. 

Font: Google Images  

 
Històricament les zones costaneres han patit un gran pressió poblacional, fet que fa que la quantitat 

de residus llençats al mar sigui molt significativa. Les característiques geogràfiques, per tant, i les 

oceanogràfiques, fan del mar Mediterrani un hàbitat molt vulnerable a la contaminació. La poca 

profunditat i el balanç negatiu d’aigua fa que els contaminants tendeixin a concentrar-se (Osterbeg i 

Keckes, 1977; Swindlehurst et al., 1995). A més a més, les dèbils marees i els pocs corrents 

costaners, tendeixen a reduir la dispersió dels contaminants dipositats a la plataforma continental 

(Fowler, 1986).  

És per aquest motiu que al llarg del mar Mediterrani es duen a terme molts estudis de contaminants 

i en especial els COPs degut a la seva persistència. 

5.3. El riu Besòs 
La conca del rius Besòs se situa al nord de Barcelona i s’estén des dels límits de la Depressió 

Central Catalana i la Serralada Prelitoral Catalana, ocupant una superfície aproximada de 

1.000Km
2
. Els rius que drenen la conca (Congost, Tenes, Mogent, Caldes, Ripoll i Besòs) han guiat 

l’assentament de nombroses poblacions i indústries, que han utilitzat les aigües per l’abastiment i 

per a processos industrials al llarg de la història. 

La proliferació d’abocadors ubicats en antigues extraccions d’àrids, així com les fugues de les 

instal·lacions d’indústries i l’abocament directe de residus en el terreny, han provocat la 

contaminació dels sòls i aqüífers al·luvials i han provocat l’enviament de compostos contaminants al 

mar (Navarro et al., 2006). 

Estudis duts a terme a la conca del riu Besòs han posat en manifest la presència de COPs en 

sediments marins propers a la desembocadura del riu (Castells et al., 2008). 
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Figura 5.2. Conca del riu Besòs 

Font: Google Images 

 

5.4. Vilanova i la Geltrú  
Municipi capital de comarca (el Garraf) formada pels nuclis urbans: Vilanova de Cubelles i la Geltrú. 

Està situada a 46km de Barcelona i compta amb 66500 habitants aproximadament. 

En aquest estudi no és tant important les característiques del municipi en si, sinó el fet que les 

mostres no estan extretes al davant de la desembocadura d’un riu, sinó davant d’una costa que ha 

estat molt industrialitzada des de la Revolució Industrial. 

 
Figura 5.3. Ubicació de Vilanova i la Geltrú. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la imatge de Google Images 
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6. MATERIALS I MÈTODES 

6.1. Introducció 
Un fet inapel·lable és que l’anàlisi de COPs és molt dificultós, especialment si es tracta de mesures 

molt petites com són ng/g, ja que el resultat pot ser alterat durant la manipulació i el tractament de 

les mostres en el procediment. De fet, està absolutament contrastat que la mesura dels COPs té 

associada dificultats i especialment en PAHs, i OCPs (Carvalho et al., 1999; de Mora et al., 2004). 

Els laboratoris destinats a la mesura de COPs han d’estar ben preparats per a no contaminar les 

mostres i han d’estar previstos d’equips refrigerants per a poder guardar les mostres i no perdre els 

components més volàtils.  

Per tal de saber l’alteració dels resultats obtinguts de les mostres, es fa tot el procediment analític 

sense mostra introduïda (d’això se’n diu fer el blanc), per tal de calcular l’alteració que pateixen les 

mostres i tenir-la en compte a l’hora de fer els càlculs.  

No obstant, abans de calcular mostres reals, és important fer una instrucció, que a vegades pot 

durar mesos, per tal de poder arribar a fer blancs en concentracions gairebé mínimes de 

contaminants afegits en el procediment. També és convenient fraccionar el procediment durant 

l’aprenentatge per tal de poder detectar possibles fonts de contaminació més fàcilment.  

Tot el material reutilitzable i que per tant pot ser una font de contaminació, es neteja en cubetes 

d’àcid nítric i sabó, ultrasons i es mufla a 450°C per tal d’eliminar les restes de components 

orgànics. 

Per saber la pèrdua de compostos orgànics que pateixen les mostres, s’introdueixen patrons, amb 

les mateixes propietats que els compostos que es calculen, en concentracions conegudes i es 

calcula el percentatge de pèrdua. Òbviament durant el procediment d’aprenentatge s’ha 

d’aconseguir arribar a uns valors de recuperació acceptables per tal de començar a tractar mostres 

reals.  

La metodologia emprada han estat el protocol 2.10. del laboratori LERA ICTA ―Determinació de 

PAHs, PCBs, OCPs en sediments‖ redactat per Eva Fernández, que es fonamenta, en part, amb el 

protocol 2.8. del Laboratori LERA ICTA ―Preparació de columnació de PAH, PCBs i OCPs‖ redactat 

per Núria Moraleda. 

El següent esquema explica el procés analític del protocol 2.10. 
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Figura 6.1. Protocol analític emprat per a la mesura de COPs en sediments. 

Font: Elaboració pròpia. 
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6.2. Materials i instrumentalització 

6.2.1. Materials 
A continuació s’exposen els materials i instruments utilitzats en la determinació de PAHs, PCBs, 

OCPs. 

Materials de vidre reutilitzable: 

 Embuts de vidre. 

 Pots de mostra. 

 Provetes de vidre de 10ml. 

 Pots esmerilats. 

 Matrassos en forma de cor (o balons) de 100ml. 

 Matrassos en forma de cor (o balons) de 50ml. 

 Matrassos en forma de cor (o balons) de 25ml. 

 Columnes de vidre de 10mm de diàmetre i 300mm de longitud. 

 Columnes de vidre de 12mm extern i 400mm de longitud. 

 Tubs d’assaig. 

 Bolons amb forma de cors de 100mL, 50mL i 25mL. 

Material de vidre d’un sol ús: 

 Pipetes de vidre gran marca Deltab comp/230mm long. 

 Pipetes de vidre petites marca Deltab comp/150mm long. 

 Vials àmbar. 

 Incerts per a vials àmbar. 

 Llana de vidre. 

Material plàstics: 

 Véssels (vials de tefló) per a microones (MARS 5 microwave accelerated reactions system) 

 Claus de tefló, femella plàstica i cargol plàstic per a columnes de vidre de 10mm de 

diàmetre i 300mm de longitud. 

 Claus de pas de tefló, femella plàstica i cargol plàstic per a columnes de vidre de 12mm 

extern i 400mm de longitud. 

Dissolvents: 

 N-hexà SupraSolv. 

 Acetona SupraSolv. 

 Diclormetà(DCM) per GC. 

 MeOH. 
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Substàncies: 

 Alúmina activada al 2%. 

 Sulfat de sodi anhídrid (Na2SO4). 

Altres: 

 Agitadors magnètics. 

 Xeringa de 50µ.l 

 Pinces. 

 Espàtula. 

6.2.2. Instrumentalització 
A continuació s’exposen instruments utilitzat utilitzats: 

 GC-MS: Gas chromatography–mass spectrometry. Aglient Technologies 5975C insert MSD 

with Triple-Axis Detector 

 Microones MARS 5 microwave accelretaed reaction system. 

 Rotavapor BÜCHI. 

 Assecador múltiple de flux de nitrogen (Alltech). 

 Ultrasons P.Selecta 

 Mufla Obersal MOD 2-115. 

 Forn Mermmet 

 Dessecador de vidre. 

 Congelador. 

 Nevera. 

 Balança de precisió. 

 Balança analítica. 

 Estufa Memmert. 

6.3. Preparació de les mostres per a l’extracció. 
Les mostres que s’han d’analitzar estan congelades i per aquest motiu s’han de descongelar durant 

una nit a la nevera. 

Un cop descongelades, s’han de posar els sediments amb una espàtula, degudament rentada al 

ultrasons amb la barreja de neteja (DCM: MeOH (2:1 v/v)), als pots de vidre i identificar-los. La resta 

de sediments es guarden altre cop al congelador. 

A part de les 8 mostres del projecte BIOMARE explicades en l’apartat ―3.1 Origen de les mostres‖, 

es fa un blanc. 

6.4. Determinació del contingut d’aigua de les mostres 
Per a la determinació del contingut d’aigua s’agafen 0,5 grams de cadascuna de les mostres 

descongelades amb l’espàtula prèviament rentada al ultrasons amb la barreja de neteja (DCM: 

MeOH (2:1 v/v)). 

La mostra s’introdueix a un tub d’assaig, es pesa amb la bàscula de precisió (pes humit) i es deixa 

durant 24 hores a l’estufa a 105°C fins que el pes de la mostra s’estabilitza. 

Es deixa assecar fins a temperatura ambient, en el dessecador de vidre, i es torna a pesar (pes 

sec). El contingut d’aigua té la següent expressió: 

Contingut d’aigua (%) = (Pes humit – Pes sec) * 100 
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6.5. Extracció 

6.5.1. Introducció 
El procediment d’extracció és la transferència dels components químics de la superfície de la matriu 

al dissolvent (Letellier i Budzinski, 1999). Aquest procediment es produeix en tres passos. El primer 

és la desadsorció de la matriu, el segon és la difusió en la banda de porus orgànics cap al dissolvent 

i l’últim és la solubilització en el dissolvent (Pawliszyn, 1993). 

1. Desadsorció de la matriu: El compost associat a la matriu es separa d’aquest i passa a la 

matèria orgànica. 

2. Difusió: El compost present a la matèria orgànica tendeix a anar cap a les zones de menor 

concentració, allunyant-se de la partícula de la matriu. 

3. Solubilització: Un cop el compost és a les zones externes de la regió influenciada per la 

matriu i, si el dissolvent d’extracció té afinitat per ell, es solubilitza. Finalment, es recuperen 

els dissolvents juntament amb els compostos inicialment presents a la matriu. 

6.5.2. Mètode d’Extracció emprat 
L’extracció que s’ha dut a terme és coneguda amb el nom Extracció Assistida amb Microones 

(MAE). És una de les més utilitzades per COPs i ha anat guanyant terreny a d’altres, com per 

exemple el mètode de Soxhlet, ja que té un consum de dissolvent i de temps considerablement 

menor (Gferer et al., 2005). A més, està demostrat que l’ús de la tècnica MAE dóna recuperacions 

molt semblants a altres tècniques extractives per COPs.  

Segons Letelleir i Budinsky (1999), l’escalfament durant la MAE es basa en l’efecte directe de les 

radiacions no-ionizants (freqüència 300-300000 MHz) del microones a les molècules a través de: 

1. La conducció iònica: és la migració dels ions quan s’aplica un camp magnètic. La 

resistència de la dissolució a aquest flux d’ions, resulta en una fricció que alhora provoca 

escalfament. 

2. La rotació dels dipols: és deguda al realineament continu com a conseqüència de 

l’aplicació del camp magnètic. 

En el mètode emprat s’ha fet una extracció amb els tubs, o véssels, tancats, ja que això comporta 

que hi hagi un augment de la pressió que fa augmentar el punt d’ebullició del dissolvent. Això 

permet també una extracció a temperatures per sobre del punt d’ebullició normal del dissolvent (al 

mantenir-se en estat líquid) (Camel, 2000). A més, el fet de tenir els véssels tancats permet 

l’extracció dels compostos volàtils o semivolàtils evitant pèrdues (Gfrerer i Lankmayr, 2005).  

La MAE té una gran efectivitat extractiva però no és ni específica ni selectiva (Letellier i Budzinsky, 

1999) fet que fa que a posteriori s’hagin de dur a terme tècniques de fraccionament per tal d’evitar, 

per exemple, coelucions en el GC-MS. 

6.5.3. Programa utilitzat en el microones MARS 5 microwave 

accelretaed reaction system 
Amb capacitat per extreure 14 mostres a la vegada, cal recordar que en aquest cas s’han usat 9 

véssels: 1 s’ha utilitzat per al blanc i els altres 8 han estat utilitzat per a les mostres analitzades. 

El programa emprat, segons el protocol 2.10. de del Laboratori LERA ICTA ha estat el programa 

d’extracció anomenat ―MAS S‖ que consisteix en:  

 Rampa de temperatura de 12 minuts que arriba a una temperatura de 80°C. 

 Potència de microones de 1200W amb un màxim del 50 % de la potència del microones. 

 100 psi de pressió. 
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 Velocitat d’agitació 2. 

 Manteniment de 80°C durant 5minuts. 

 Refredament fins a temperatura ambiental. 

6.5.3.1. Factors considerats en l’extracció per determinar el programa MAE “MAS S” 

Els factors considerats per a l’extracció són la temperatura, la polaritat i el volum del dissolvent 

d’extracció,el temps d’extracció i la naturalesa de la matriu. 

6.5.3.1.1. La Temperatura:  

És el principal factor en importància per assegurar una bona eficiència en l’extracció, ja que els 

valors elevats incrementen la difusió del dissolvent dins les parts internes de la matriu (Camel, 

2000). 

6.5.3.1.2. La polaritat i el volum del dissolvent d’extracció  

Els dissolvents polars són requerits perquè es produeixi l’escalfament. En general, l’extracció amb 

una combinació de dissolvents apolar i polar és més eficient per recuper OCPs i PCBs. Entre aquest 

tipus de dissolvent, la combinació entre l’hexà i l’acetona és el més utilitzat. La quantitat de 

dissolvent utilitzat sembla que no és un factor significatiu, i les recuperacions fins i tot decreixen si 

s’utilitza molt dissolvent (Eskilsson i Blörklund, 2000). 

6.5.3.1.3. El temps d’extracció 

El temps d’extracció no és un factor realment significatiu per l’extracció dels compostos orgànics a 

les matrius ambientals. Segons els estudis elaborats per conèixer l’efecte del temps d’extracció en 

les recuperació de PAHs, PCBs i OCPs, s’ha arribat a la conclusió que en moltes ocasions el temps 

òptim necessari d’extracció són 10 minuts.  

6.5.3.1.4. La Naturalesa de la matriu 

La natura de la matriu en l’extracció pot afectar en les recuperacions dels components. 

Concretament, sembla que el contingut de carboni orgànic de la matriu impedeix l’extracció, ja que 

la forta interacció entre l’analit i la matriu fa dificultosa la desabsorció (Camel, 2000). 

6.5.4. Extracció 

6.5.4.3. Extracció de neteja 

Per tal de netejar les possibles restes de compostos orgànics que puguin interferir en el resultat de 

les mostres, es fa l’extracció de neteja. A tots i cada un dels véssels que són utilitzats en el 

procediment se li afegeix 20mL de dissolvent d’extracció Hexà:Acetona (1:1 v/v) i un agitador 

magnètic. Després, es posen al microones i se’ls aplica el mètode ―MAS S‖ (el mateix que serà usat 

després). Un cop acabat i refredat es llença el dissolvent. És, per tant ,un acondicionament dels 

véssels. 

6.5.4.4. Introducció de la mostra 

Es pesen 2±0,1 grams de cada una de les mostres i s’introdueixen en els véssels juntament amb 

l’agitador magnètic. El blanc es posa sense mostra com ja s’ha dit. 

6.5.4.5. Introducció del patró 

S’introdueixen 40µL de patró intern a cada véssel. Cal recordar que un dels quals és el blanc que no 

conté sediment però sí agitador magnètic (en aquest cas, primer es fa el següent pas explicat). 

6.5.4.6. Introducció del disolvent d’extracció 

A cada véssel se l’hi introdueixen 20mL de dissolvent d’extracció Hexà:Acetona (1:1 v/v). 

6.5.4.6. Extracció 

S’introdueixen els véssels al microones on se’ls aplica el mètode ―MAS S‖ ja explicat a l’apartat 5.3. 
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Un cop acabat el programa, s’introdueixen els extractes filtrant-los amb un embut i llana de vidre, en 

un baló en forma de cor de 50mL 

6.6. Introducció de patrons 
A les mostres analitzades s’han introduït, en la fase de preparació per l’extracció (en la primera fase 

de l’anàlisi), uns patrons interns de concentració coneguda com ja s’ha explicat a l’apartat anterior.  

Aquests patrons serveixen per observar i quantificar la possible pèrdua de contaminants dels 

extractes estudiats i per a calcular la recuperació. Aquests compostos triats com a patrons 

compleixen una sèrie de criteris (Baumard i Budzinki, 1997):  

 Absència en les mostres naturals.  

 Propietats físico-químiques semblants, de manera que s’obtinguin recuperacions similars al 

llarg del procés de tractament de la mostra.  

 Resposta única, cap interferència amb l’analit ni amb cap altre compost de la matriu.  

S’han introduït 40µL de patró interns a cada mostra; d’una concentració de 10ng/µL:  

 Patró de PCBs: el PCB 209.  

 Patró OCPs: Tetrabromobenzene (TBB).  

 Patró de PAHs: D10-Anthracene, D8-Napthalene, D12-Pyrene i D10-Pyrene. 

6.7. Eliminació de l’aigua de les mostres 
Per a treure l’aigua de les mostres, s’utilitza sulfat de sodi que prèviament ha estat netejat i activat 

durant 6 hores a la mufla a 450°C, així es capaç d’absorbir l’aigua del extractes. 

El següent procediment s’ha de dur a terme a cada una dels continguts dels 9 véssels: 

1. En una columna neta de vidre de 10mm de diàmetre i de 300mm de longitud, se li posa una 

clau de pas de tefló, ja que aquest material no deixa anar alcans. 

2. Se li afegeix llana de vidre a sota del tot de la columna. 

3. Es posen 10±0,1mL a la columna de n-hexà  

4. Es posen 5±0,1 grams de sulfat de sodi. 

5. Es passen els extractes per la columna i es recullen en els balons pertinents. 

 
Figura 6.2. Imatge del procediment d’eliminació d’aigua de les mostres 

Font: Elaboració pròpia 

 
Finalment, es rotaevaporen les mostres mitjançant el Rotavapor Büchi a una temperatura de 28°C. 
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6.8. Fraccionament amb columna d’alúmina 

6.8.1. Introducció 
El fraccionament permet separar els diferents compostos orgànics 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. 

La cromatografia en columna ha estat el mètode utilitzat per fer el fraccionament. És un mètode 

senzill d’aplicar i barat per a la neteja selectiva de la mostra. Malgrat que tant l’alúmina com la sílica 

han estat usades amb efectivitat per a la separació dels OCPs (Van der Valk i Wester, 1991), la 

primera és més aconsellable degut a la menor possibilitat de pèrdues originades per algunes 

reaccions, com la de degradació del DDT a DDE. Per aquesta motiu se li ha introduït alúmina a la 

columna, en comptes de sílica. 

En la cromatografia en columna, la fase mòbil és mou per pressió, empesa per la força gravitatòria. 

L’addició de fase mòbil és constant. Primer de tot, s’afegeix la mostra a la columna, distribuint-se 

entre les dues fases. Mentre es recull el dissolvent que elueix a la part inferior de la columna, 

s’afegeix la fase mòbil per la part superior amb l’ajuda d’una pipeta. Els compostos avancen i 

s’enllacen amb les parts inferiors de la fase estacionària. A mesura que els compostos dissolts a la 

fase mòbil van eluint per la part inferior de la columna, es pot separar en diferents balons els volums 

d’elució calculats que tindran les molècules desitjades segons polaritat i grandària, generant el que 

s’anomenen fraccions. És així com es separen els compostos que han eluït en diferents fraccions. El 

canvi de polaritat dels dissolvents de les diferents fraccions també és clau per un bon fraccionament. 

Per separar compostos apolars, com els COPs, la polaritat va decreixent a mesura que avancen les 

fraccions. Els compostos apolar elueixen primer, mentre que els compostos polars es queden 

retinguts a les darreres fraccions o la fase estacionària de la columna.  

 

 
Figura 6.3. Cromatografia en columna. 

Font: Google Imatges. 

 
Degut a la falta d’estudis que apliquin mètodes d’anàlisi integrats de OCPs, PCBs i PAHs és difícil 

trobar un mètode ja validat a la bibliografia. No obstant, Vives et al. (2002) planteja el fraccionament 

d’un ampli nombre de PCBs, PAHs i OCPs amb una columna d’alúmina com a fase estacionària, 

fàcil d’aplicar i amb un consum baix de dissolvent. De totes maneres, en aquest estudi es va 

realitzar el procés amb un patró conegut per tal de comprovar, amb menys volum de dissolvent que 

en el cas de Vives et al.(2002), que el resultat fos el mateix. D’aquesta forma s’ha confirmat la 
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separació de PCBs i OCPs, que es recullen en la primera fracció de dissolvent apolar, dels PAHs i 

d’alguns OCPs que cauen en la segona fracció. 

L’únic compost que difereix amb Vives et al. (2002) és el 4,4’-DDT, que en el seu cas només surt a 

la primera fracció. Els volums preestablerts per les fraccions en aquest estudi van ser els següents:  

 Primera fracció (FI = FI.1+FI.2 ): 8mL n-hexà:DCM (19:1 v/v) + 2,5mL n-hexà:DCM (1:2v/v). 

 Segona fracció (FII): 10mL n-hexà:DCM (1:2 v/v). 

 
Figura 6.4. Elucions de fraccionament de PCBs, OCPs i PAHs. 

Font: I. Vives et al., 2002. 

 
Com s’explica en el següent apartat, l’elució de fraccionament consta de grans volums per a cada 

fracció. La seva evaporació per concentrar la mostra només es recomana utilitzant un aire comprimit 

altament pur (com el N2) un cop rotaevaporat les fraccions fins a 1mL (Muir  i Sverko, 2006). 

6.8.2. Metodologia de fraccionament  
La cromatografia en columna s’ha realitzat en una columna de vidre de 12mm de diàmetre extern i 

de 400mm de llargada. 

Un cop fixada al suport i muntada la seva clau de pas, la columna és netejada amb hexà. Se li 

afegeix una mica de llana de vidre amb l’ajuda d’unes pinces i una vareta de vidre netes; l’objectiu 

d’aquesta és sostenir la fase estacionària. A continuació, se li afegeix 10ml d’hexà a la columna. 
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Seguidament, se li introdueix 5g. d’alúmina muflada. Ha d’estar activada durant una nit a 120ºC a 

l’estufa, però abans ser introduïda a la columna ha de ser desactivada al 2% amb aigua Milli-Q.  

L’alúmina s’ha d’afegir gradualment a la columna i mentre les partícules cauen es va colpejant 

secament per evitar que es formin bombolles d’aire que entorpirien la fraccionació.  

A continuació, s’afegeix 1 gram de Na2SO4, que evita l’entrada d’aigua a la fase estacionària de la 

columna. S’enrasa el dissolvent sense deixar que el Na2SO4 s’assequi. S’afegeix a la columna, 

mitjançant una pipeta, els 0,5 o 1mL de mostra dels balons rotaevaporats. 

Es pipeteja 1mL de dissolvent de la primera fracció i s’acaba de netejar el baló, afegin-ho a la 

columna. Es torna a enrasar el dissolvent. A continuació, s’afegeix el dissolvent de la fracció 1 (F1), 

8mL d’hexà:DCM(19:1, v/v) i 2,5mL d’hexà:DCM(1:2, v/v) i s’enrasa, acumulant el dissolvent que 

elueix dins un baló de vidre. Es fa el mateix amb la fracció 2 que conté 10mL d’hexà:DCM (1:2, v/v) i 

es recull en un altre baló.  

Tot seguit es rotaevaporen els extractes recollits en els balons posant l’aigua del bany a 26ºC fins 

tenir un volum aproximadament 1mL. 

 
Figura 6.5. Imatge del procés de rotaevaporació de les mostres. 

Font: Elaboració pròpia. 

 
Desprès es transfereix aquest dissolvent a un vial de 2mL de capacitat. Amb una pipeta, es fan tres 

rentades amb un nou dissolvent a cadascuna de les fraccions de la mostra per acabar de recuperar 

els compostos que poden haver quedat adherits a les parets del baló. Aquests vials són evaporats, 

aquesta vegada amb un flux de nitrogen. S’ha d’evitar la sequedat absoluta. El contingut del vial es 

traspassa a un vial amb incert de vidre de 200µL de capacitat.  

Es fa una última rentada del vial amb el mateix dissolvent de la fracció de la mostra i és traspassat a 

l’incert. Tot seguit, es concentren els extractes amb nitrogen fins un volum aproximat d’uns 20µL. 

A l’incert, s’afegeixen: 

 20µL d’isoctà amb l’ajut d’una xeringa prèviament netejada (2 neteges de 15 vegades de 

DCM i 2 neteges de 15 vegades més amb isoctà). 

 20µL de trifenilamina, que servirà per poder normalitzar els resultats obtinguts al GC-MS. 

En un vial a part, s’introdueixen 40µL de patró i 20µL de trifenilamina per a poder calcular les 

recuperacions.  
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6.9. Anàlisi instrumental, GC-MS 
Per analitzar els extractes s’ha utilitzat un espectròmetre de masses (MS) acoplat a un cromatògraf 

de gasos (GC), altrament dit mitjançant un GC-MS. 

La cromatografia de gasos té un funcionament similar a la cromatografia en columna. Una gran 

diferència és que la fase mòbil és gas i els compostos no interactuen amb ella, només són 

transportats. Es produeix una separació dels compostos de la mateixa manera que en la 

cromatografia en columna, obtenint els compostos separats segons el temps d’estada en la 

columna, anomenat temps de retenció. 

Per a cada temps de retenció hi ha una resposta d’un senyal elèctric que és directament 

proporcional a la quantitat de compost. El resultat és un cromatograma on cada pic correspon a un 

compost diferent, del qual l’àrea del pic és indicadora de la seva concentració a la mostra. 

L’espectròmetre de masses permet identificar el compost, obtenint informació sobre la seva 

estructura i pes molecular. Primer de tot, ionitza les molècules de cada pic, de manera que es 

generen diferents ions amb una raó m/z (massa/càrrega) determinada i els classifica segons 

aquesta relació.  

A partir de l’espectre d’abundància d’ions amb diferents m/z que genera cada pic, podem assignar-li 

amb certa probabilitat la identitat del compost concret. Cal especificar que aquest és un instrument 

molt sensible, i s’ha de controlar molt la calibració i la sensibilitat del GC-MS, ja que pot interferir 

alhora dels resultats. 

Les mostres han estat analitzades en un GC-MS KONIK (model KMAS-5, 200 VAC de 50 Hz; i 

KONIK HRGC 4000B-Gas Cromatograph). Aquest conté una columna Agilent DB-5MS de 30 metres 

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

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

 

 
Figura 6.6. Imatge d’un Gas chromatography–mass spectrometry. Aglient Technologies 5975C insert MSD with Triple-

Axis Detector. 
Font: Google Images 
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6.9.1. Mètode d’anàlisi 
El mètode d’anàlisi utilitzat amb el GC-MS s’ha fet segons Vivet et al.(2002). El programa de 

temperatura del forn comença a 90ºC, després d’un minut, augmenta 10ºC/min fins a 120ºC, 

seguidament a 4ºC/min fins a 310ºC, mantenint-se 15 minuts a aquesta temperatura.  

La temperatura de l’injector és de 280ºC, la línia de transferència és de 280ºC i la font d’ions és de 

200ºC. Com a gas portador s’ha utilitzat l’heli (He) a un flux de 1,1mL/min. Per l’anàlisi de les 

fraccions s’han utilitzat dos mètodes diferents d’injecció:  

 En la primera fracció (FI) s’ha utilitzat el mètode ―Full scan‖, en el qual es produeix un 

escanejat complert de masses, a partir de la massa 50 fins la massa 600. El temps 

d’escàner per cada mostra és de 60 minuts.  

 En la segona fracció (FII) es va utilitzar el mètode ―SIM‖(Selective Ion Monitorin), en el qual 

només s’escaneja les masses que s’han preestablert anteriorment. El temps d’escàner per 

cada mostra és de 50 minuts.  

6.9.1.1. Interpretació de la cromatografia 

Un cop obtingut el del cromatograma de cada una de les fraccions, s’han d’identificar els pics. El 

programa informàtic utilitzat és el Konik MS Q12 (Konikrom V1.00), i es poden identificar els 

contaminants segons el temps de retenció i les masses preestablertes. A més, és pot corroborar 

amb una biblioteca universal (programa NIST MS Search 2.0) que és capaç d’identificar el compost 

de què es tracta a partir de l’espectre d’abundància d’ions amb diferents m/z que genera cada pic.  

6.9.2 Quantificació dels COPs. 
Una vegada s’ha identificat el pic amb el compost corresponent, tant dels patrons com de les 

mostres injectades, s’han de realitzar uns càlculs per tal de saber la concentració del compost.  

Primerament, s’ha de trobar un factor que corregeix les variacions que produeix el GC-MS en cada 

moment d’injecció, anomenat factor de correcció (FC). Aquest té la funció de corregir l’àrea 

obtinguda del pic, i vé definit pel patró d’injecció (trifenilamina) que s’ha introduït just en el moment 

d’injecció en cada vial. El factor de correcció variarà segons la mostra i el patró utilitzat, és a dir, és 

diferent per cada patró intern. El càlcul per obtenir el factor de correcció serà de la manera següent: 

 

On FC és el factor de correcció, (Atrife.
Patróe)és l’àrea del pic de la trifenilamina obtingut en el patró 

extern injectat (el PCB 209, i el TBB en el cas de la primera fracció; i els diferents d-PAHs: D8-

Naftalè, D10-Antracè, D10-Pirè i D12-Perilè en el cas de la segona fracció). I (Atrife.
Mostra

) és l’àrea 

del pic de la trifenilamina obtingut per cada mostra injectada. 

El factor de correcció s’ha de multiplicar per cada àrea de cada compost obtingut a les mostres tant 

els patrons interns com els contaminants trobats. Pel que fa als contaminants s’ha de multiplicar pel 

factor corrector del patró que correspon. D’aquesta manera s’obté l’àrea corregida de les variacions 

de la injecció. 

Un cop es té l’àrea corregida dels patrons interns i contaminants de les mostres, es passa calcular la 

quantitat obtinguda del compost de mostra analitzada. Aquesta concentració correspon a la 

concentració de la mostra inicial, on ja es té en compte les possibles pèrdues durant el procés 

analític. Ja que tenint en compte que la concentració real dels tres patrons interns és coneguda 

(s’ha introduït 40µL de cada patró intern i la seva concentració és de 10ng/µL (en el cas del patró de 
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d-PAHs s’ha de trobar la concentració per cada d-PAH)), es pot obtenir la concentració del compost 

identificat de la manera següent: 

 

On Qz és la concentració del contaminant z obtinguda de cada mostra en el total de grams de peix 

analitzats, la Az equival a l’àrea del pic corregida d’aquest mateix compost z; i (Ay
Patrói) és l’àrea del 

pic corregida del compost patró intern (y serà el patró intern necessari depenent del compost 

calculat i (Qy
Patrói) és la concentració coneguda dels patrons interns que s’ha introduït inicialment a 

la mostra.  

Finalment, obtindrem la concentració de cada contaminant en cada mostra en unitats de ngr/gr. de 

sediment humit, de la manera següent:  

 

On Cz és la concentració real del contaminant z per gram de sediment humit; Qz és la concentració 

del contaminant en tota la mostra analitzada; i pesi mostra equival al pes inicial agafat de cada 

mostra per realitzar l’anàlisi dels COPs.  

Per calcular la recuperació dels compostos , es calcula mitjançant els patrons interns de les mostres 

i els patrons externs injectats. Aquesta recuperació quantifica i dóna una idea de les pèrdues dels 

contaminants durant la analítica. Es realitza de la manera següent: 

 

On (Acorregida
Patró

)és l’àrea del pic corregida per el FC del patró intern de la mostra i (A
Patróe) és l’àrea 

del pic del patró extern. 
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7. RESULTATS I DISCUSSIONS 

7.1.Proves preliminars 
Com s’ha explicat a l’apartat de ―Material i Mètodes‖, l’anàlisi de COPs és molt dificultós, 

especialment si es tracta de mesures molt petites com són ng/g, ja que el resultat pot ser alterat 

durant la manipulació i el tractament de les mostres en el procediment. De fet, està contrastat que la 

mesura dels COPs té associada dificultats i especialment en PAHs, i els OCPs (Carvalho et al., 

1999; de Mora et al., 2004). 

Els laboratoris destinats a la mesura de COPs han d’estar ben preparats per a no contaminar les 

mostres i han d’estar previstos d’equips refrigerants per a poder guardar les mostres i no perdre els 

components més volàtils.  

Per tal de fer un bon aprenentatge per a la mesura de COPs, s’ha fraccionat el l’arenentatge en 

dues parts: 

 Fraccionament amb columna d’alúmina: és el procediment en que es pot contaminar més 

la mostra i el que necessita més habilitat a l’hora de manipular les mostres ja que hi ha 

molta probabilitat de contaminació. 

 Aplicació de tot el mètode en sediments muflats: un cop après a fer la columna 

d’alúmina, es fa tot la resta del procés per a comprovar que no es contamina en altres 

passos del mètode. 

7.1.1. Fraccionament amb columna d’alúmina 
Primer de tot es va procedir a fer el protocol 2.8. del Laboratori LERA ICTA ―Preparació de 

columnació de PAH, PCBs i OCPs‖ redactat per Núria Moraleda. Aquest procediment va des de la 

part de ―Fraccionació amb columna d’alúmina‖ del mètode complert, fins a la fi del mètode en si. La 

funció que té és saber el percentatge de recuperació dels patrons injectats i veure si és contaminen 

o no les mostres a l’hora de manipular-les. 

Els resultats finals, lliures de contaminació, van ser els següents: 

  
Recup. 1 (%) 

Recup. 2 
(%) 

Recup. 3 (%) Promig (%) Desv. Est Desv. Rel 

FRACCIÓ1 

TBB_OCPs 73,3 67,9 69,3 70,2 2,8 0,04 

PCB209_PCB 85,3 88,2 70,1 81,2 9,7 0,12 

FRACCIÓ 2 

D10-Naftalè 53,2 48,9 34,8 45,6 9,7 0,21 

D10-Antracè 78,3 73,7 71,2 74,4 3,6 0,05 

D10-Pyrene 73,3 89,4 86,2 82,9 8,5 0,10 

D12- Perylene 77,4 91,1 86,6 85 7 0,08 

Taula.7.1. Càlcul de la recuperació dels patrons injectats segons el protocol 2.8. del Laboratori LERA ICTA. (La 
metodologia dels càlculs es pot observar a l’apartat “6.9.1. Mètode d’anàlisi”). 

Font: Elaboració pròpia. 

S’ha de tenir en compte que el Naftalè és molt volàtil, per això té poca recuperació, i que per les 

seves propietats fisicoquímiques s’obté, bàsicament, en la fracció 2 i en recuperacions baixes. 

Les mostres van sortir netes, sense contaminants ni plàstics afegits (alcans, etc.), com es pot veure 

en el següent cromatograma: 
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Figura 7.1. Cromatograma de Fracció 2 de Recup 3 mitjançant GC-MS. A la taula . Es poden veure el temps de retenció 
dels compostos a la següent taula. 

Font: Elaboració propia 

 

Compost 
Temps de 
retenció 
(minuts) 

Àrea Corregida Recuperació 

D10-Naftalè 10,00 15950 34,8 

D10-Antracè 22,44 36484 71,2 

Trifenilamina 26,31 7172 No calculat1 

D10-Pyrene 27,73 21213 86,2 

D12- Perylene 37,76 19181 86,6 

Taula 7.2. Temps de retenció i Àrea corregida dels compostos mitjançant el GC-MS i la recuperació calculada (veure 
“6.9.1. Mètode d’anàlisi”). 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Desprès de comprovar que les recuperacions eren bones (tenint en compte el promig, la desviació 

estàndard i la desviació relativa), es va procedir a fer tot el procediment amb sediments muflats. 

7.1.2. Aplicació de tot el mètode a sediments muflats 
Per aprendre a fer l’anàlisi de COPs seguint el protocol 2.10. del laboratori LERA ICTA 

―Determinació de PAHs, PCBs, OCPs en sediments‖ redactat per Eva Fernández; es va fer amb 

sediments muflats i a la part d’extracció (6.5.4.4. Introducció de la mostra) la injecció de patrons 

serveix per a calcular la recuperació. 

Els resultats finals van ser els següents: 

  

                                                   
1
 Com s’explica a 6.9.2 Quantificació dels COPs, la trifenilamina és usada per calcular les 

recuperacions. 
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Blanc recup. (%) Recup. 1 (%) Recup. 1 (%) Recup. 1 (%) Promig (%) Desv. Est Desv. Rel 

FRACCIÓ1 

TBB_OCPs 63,1 66,7 82,3 79,6 72,9 9,4 0,13 

PCB209_PCB 94,5 83,0 78,5 78,5 83,6 7,6 0,09 

FRACCIÓ 2 

D10-Naftalè 45,0 48,5 37,4 48,5 44,8 5,2 0,12 

D10-Antracè 83,8 78,5 79,7 78,5 80,1 2,5 0,03 

D10-Pyrene 89,8 84,9 87,1 84,9 86,6 2,3 0,03 

D12- Perylene 89,9 85,5 67,1 85,5 82,0 10,2 0,12 

 
Taula 7.3. Càlcul de la recuperació dels patrons injectats segons el protocol 2.10. del Laboratori LERA ICTA. (La 

metodologia dels càlculs es pot observar a l’apartat “6.9.1. Mètode d’anàlisi”). 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Les mostres van sortir, també, netes sense contaminants ni plàstics afegits (alcans, etc.) en el 

procediment.  

S’ha d’explicar, que aquest procés va tardar molt de temps en ser finalitzat. Això va se degut a que 

durant 2 mesos el laboratori LERA ICTA va tenir, accidentalment, dissolvents contaminats. Al 

començament es van buscar diferents punts de contaminació en diferents passos de la metodologia, 

però desprès de veure que no hi havia cap font de contaminació i que altres companys de laboratori 

també tenien contaminants afegits en les seves mostres, es va poder resoldre el problema al saber 

que diferents dissolvents estaven contaminants. 
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7.2. Resultats de les mostres 
Primer de tot s’ha de recordar,la procedència de les mostres explicat a l’apartat ―5.1. Origen de les 

mostres‖. 

Com ja s’ha explicat en la memòria, les mostres van ser extretes en el mar Mediterrani. Procedeixen 

de la zona costanera de davant de la desembocadura del riu Besòs, a diferents distàncies respecte 

la costa (4 mostres), i davant de municipi de Vilanova i la Geltrú també a diferents distàncies 

respecte la costa (4 mostres). 

S’ha usat mostres de 4 tubs o cores diferents, sediments obtinguts per perforació (drilling), dels 

quals s’han analitzat el primer i el segon centímetre (per això tenim 8 mostres). 

A la següent taula es poden veure la descripció de exacta de les mostres, per saber-ne més 

informació veure apartat ―5. Àmbit d’estudi‖.  

  
  

        

 

Nom de 
mostres 

BIOMARE 

cm del 
core 

Profunditat 
(m) 

Distància 
respecte 

el mar 
Data Latitud Longitud 

Profunditat 
exacta 

Estació 

 

 

BC16 1 0-1 800 8-10 km 02/07/2007 41° 3,931N 2° 10,527E 797m Vilanova 

 

 

BC16 2   1 - 2 800 8-10 km 02/07/2007 41° 3,931N 2° 10,527E 797m Vilanova 

 

 

MC3 1 0-1 60 40-30 km 02/07/2007 41° 8,661N 1°45,719E 61,6m Vilanova 

 

 

MC3 1  1 - 2 60 40-30 km 02/07/2007 41° 8,661N 1° 45,719E 61,6m Vilanova 

 

 

BC9 1 0-1 800 54km 02/07/2007 41°10,119N 2° 45,719E 774m Besòs 

 

 

BC9 2 
 1 - 2 

800 54km 02/07/2007 41° 
10,119N 

2° 45,719E 774m Besòs 

 

 

MC1 1 
0-1 

60 8Km 02/07/2007 41° 
24,576N 

2° 19,494E 61,9m Besòs 

 

 

MC1 2 
 1 - 2 

60 8Km 02/07/2007 42° 
24,576N 

2° 19,494E 61,9m Besòs 

 

           Taula 7.4. Descripció de les mostres analitzades procedents del projecte BIOMARE. 
Font: Elaboració pròpia. 
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7.2.1. Recuperacions 
Les recuperacions del les mostres analitzades, calculades a partir del patrons injectats i la 

trifenilamina (veure ―6.9.1. Mètode d’anàlisi‖), han sortit bé. S’ha de recordar que cal tenir en compte 

que el D8-Naphthalene és molt volàtil i sempre s’obtenen recuperacions baixes. 

A continuació es mostren les recuperacions. 

7.2.1.1. Fracció 1 

 

F1 D8-Naphthalene (%) TBB (%) PCB209 (%) 

BC16 0-1 52,9 77,6 93,7 

BC16 1-2 45,5 74,2 92,2 

MC3 0-1 61,9 95,9 98,9 

MC3 1-2 28,6 71,0 82,8 

BC9 0-1 48,2 68,2 84,8 

BC9 1-2 52,4 77,2 93,2 

MC1 0-1 38,2 75,8 90,8 

MC1 1-2 34,9 66,1 79,4 

Promig 45,3 75,7 89,5 

Desv. Est 10,9 9,1 6,5 

Desv. Rel 0,2 0,1 0,1 

Taula 7.5. Recuperacions, promitjos, desviacions estàndards i relatives de la Fracció 1. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
 

 

Figura 7.2. Percentatges de les recuperacions de la fracció 1. 
Font: Elaboració pròpia. 
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7.2.1.1. Fracció 2 

 

F2 D10-Anthracene (%) D10-Pyrene(%) D12-Perylene(%) 

BC16 0-1 71,6 76,1 74,4 

BC16 1-2 75,6 83,2 96,3 

MC3 0-1 76,3 82,8 97,8 

MC3 1-2 82,7 87,4 97,4 

BC9 0-1 79,1 87,3 98,2 

BC9 1-2 66,1 81,3 82,6 

MC1 0-1 72,7 75,7 99,7 

MC1 1-2 68,5 75,3 89,5 

Promig 74,1 81,1 92,0 

Desv. Est 5,5 5,0 9,1 

Desv. Rel 0,1 0,1 0,1 
Taula 7.6. Recuperacions, promitjos, desviacions estàndards i relatives de la fracció 2. 

Font: Elaboració pròpia. 

 
 

 

Figura 7.3. Percentatges de les recuperacions de la Fracció 2. 
Font: Elaboració pròpia. 

  

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

D10-Anthracene D10-Pyrene   D12-Perylene

%

Recuperacions F2



65 
 

7.2.2. COPs 
A continuació s’exposen els resultats de PAHs, OCPs i PCBs analitzats (ng/g pes sec) de les 

mostres analitzades.  

7.2.2.1. PAHs 

En la següent taula es poden observar els resultats obtinguts de PAHs (ng/g en pes sec). 

FRACCIÓ 1 

MOSTRA 
F2 BC16 
1er cm 

F2 BC16  
2n cm 

F2 MC3 
1er cm 

F2 MC3 
2n cm 

F2 BC9 
1er cm 

F2 BC9 
2n cm 

F2 MC1 
 1er cm 

F2 MC 
1 1-2 

PAHs 
ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

3) Naphthalene 10,78 9,81 11,44 13,22 9,84 9,44 4,96 4,84 

4) 2-Methyl naphthalene  13,89 12,19 12,91 17,86 13,38 11,91 3,93 3,09 

5) 1-Methylnaphthalene  6,87 6,15 8,00 11,21 6,55 5,83 2,05 1,63 

6) C2 Naphthalene 20,95 20,62 28,18 49,93 24,62 19,67 5,33 3,25 

7) C3 Naphthalene 15,96 13,12 24,38 45,66 18,21 16,60 4,88 2,37 

8) C4 Naphthalene 6,78 6,47 17,28 30,34 6,83 6,73 7,71 4,31 

FRACCIÓ 2 

MOSTRA 
F2 BC16 
1er cm 

F2 BC16  
2n cm 

F2 MC3 
1er cm 

F2 MC3 
2n cm 

F2 BC9 
1er cm 

F2 BC9 
2n cm 

F2 MC1 
 1er cm 

F2 MC 
1 1-2 

PAHs 
ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

3) Naphthalene 1,58 ND
2
 ND 3,85 1,74 0,80 2,82 2,84 

4) 2-Methyl naphthalene 2,82 0,40 1,28 3,81 2,50 1,67 2,64 3,05 

5) 1-Methyl naphthalene 1,36 0,28 0,82 2,29 1,27 0,83 1,30 1,45 

6) C2-Naphthalene 13,06 6,85 9,67 23,21 6,99 7,32 15,68 11,32 

7) Acenaphthylene 2,70 2,69 3,85 3,56 2,61 2,66 4,88 2,02 

8) Acenaphthene  0,76 0,42 0,87 0,82 0,38 0,55 0,82 0,64 

9) C3-Naphthalene 17,13 20,08 1,37 60,15 10,98 1,08 16,09 12,83 

10) Fluorene 3,79 3,00 4,62 5,27 3,73 3,80 2,28 1,43 

11) C4-Naphthalene ND ND 16,71 4,98 9,88 ND ND ND 

12) Phenanthrene 39,33 34,46 37,19 45,20 37,48 43,45 16,34 14,14 

14) Anthracene 9,35 8,69 20,41 20,86 8,80 9,63 15,00 6,91 

15) C1-178 47,51 43,03 53,47 63,48 45,65 52,30 23,84 17,36 

16) C2-178 42,60 39,38 58,76 60,97 40,91 47,72 29,73 20,59 

17) Fluoranthene 47,64 42,51 64,44 72,38 43,39 47,25 39,06 25,74 

19) Pyrene 42,92 38,35 72,40 77,57 40,20 43,74 49,71 28,34 

20) C3-178 22,61 21,00 37,20 34,28 22,21 25,91 17,76 14,45 

21) C1-202 40,56 37,86 80,78 86,57 38,92 40,41 59,08 26,47 

22) C2-202 65,60 60,94 88,69 98,71 67,72 57,43 56,56 33,24 

23) Benzo[c]phenanthrene 6,73 6,09 10,23 10,56 6,34 7,19 7,47 4,10 

24) Cyclopenta[c,d]pyrene  4,13 4,75 13,43 9,21 77,61 3,46 25,42 3,68 

25) Benzo[a]anthracene  44,82 42,88 80,19 85,39 42,87 44,25 62,65 26,52 

26) Chrysene 134,80 125,71 133,33 144,17 132,71 138,75 116,20 47,09 

27) Benz[b]anthracene 2,77 3,04 7,63 7,64 2,75 2,55 14,10 2,50 

28) C1-228 59,58 56,22 97,00 86,88 13,50 57,69 63,98 38,39 

29) Benzo[b]fluoranthene 144,21 123,82 114,11 130,19 137,59 149,80 141,57 46,81 

30) Benzo[k]fluoranthene 32,36 28,84 30,67 35,29 29,94 34,79 94,96 12,24 

31) Benzo[e]pyrene 46,47 38,46 42,21 47,39 42,57 47,04 33,94 16,71 

32) Benzo[a]pyrene  56,35 47,51 97,00 104,69 48,83 52,06 86,91 31,36 

34) Perylene 48,59 42,36 72,09 86,84 44,58 48,13 36,95 21,98 

35) C1-252 80,10 1,99 127,89 123,01 67,92 76,81 95,33 34,09 

36) Indo(1,2,3,cd)pyrene 93,63 89,25 74,22 85,38 100,22 105,27 55,05 30,77 

37) Dibenzo[a,h]anthracene 48,37 41,78 46,07 20,95 41,01 51,74 32,87 17,96 

38) Benzo[g,h,i]perylene 47,69 43,59 50,51 58,46 48,89 51,80 36,07 19,76 

Total PAHs 1327,14 1124,61 1651,35 1872,25 1302,15 1328,03 1285,91 596,25 

Taula 7.7. Concentracions (ng/g pes sec) de PAHs analitzats en les mostres. 

                                                   
2
 ND: No Determinat per estar per sota del límit de detecció. 
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Font: Elaboració pròpia. 

7.2.2.2. OCPs 

En la següent taula es poden observar els resultats obtinguts de OCPs (ng/g pes sec). 

FRACCIÓ 1 

MOSTRA 
F2 BC16 
1er cm 

F2 BC16  
2n cm 

F2 MC3 
1er cm 

F2 MC3 
2n cm 

F2 BC9 
1er cm 

F2 BC9 
2n cm 

F2 MC1 
 1er cm 

F2 MC 
1 1-2 

OCPs 
ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

2) Hexachlorobenzene (HCB) 0,72 0,66 0,59 0,64 0,55 0,06 0,50 0,41 

4) Heptachlor ND
3
 ND ND ND ND ND ND ND 

5) Aldrin ND ND ND ND ND ND ND ND 

6) 4,4'-DDE 3,61 3,40 4,80 6,49 3,54 3,33 3,33 2,60 

7) 4,4'-DDD ND ND ND ND ND ND ND ND 

8) 2,4'-DDT ND ND ND ND ND ND ND ND 

9) 4,4'-DDT ND ND ND ND ND ND ND ND 

FRACCIÓ 2 

MOSTRA 
F2 BC16 
1er cm 

F2 BC16  
2n cm 

F2 MC3 
1er cm 

F2 MC3 
2n cm 

F2 BC9 
1er cm 

F2 BC9 
2n cm 

F2 MC1 
 1er cm 

F2 MC 
1 1-2 

OCPs 
ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

ng/g pes 
sec 

2) α -HCH ND ND ND ND ND ND ND ND 

3) β -HCH ND ND ND ND ND ND ND ND 

4) γ HCH ND ND ND 6,99 ND ND ND ND 

5) trans-Heptachlor epoxi ND ND ND ND 4,66 ND ND ND 

6) alpha-Endosulfan ND ND ND ND ND ND ND ND 

8) Dieldrin ND ND ND ND ND ND ND ND 

9] Endrin ND ND ND ND ND ND ND ND 

10) beta-Endosulfan ND ND ND ND ND ND ND ND 

11) 4,4'-DDD  2,64 2,87 5,58 9,50 3,23 3,08 3,23 3,47 

12) 2,4'-DDT 2,19 2,34 4,61 1,29 0,38 2,52 ND 2,89 

13) 4,4'-DDT 5,53 4,76 1,85 ND 4,77 4,18 ND ND 

14) Methoxychlor ND ND ND ND ND ND ND ND 

Taula 7.8. Concentracions (ng/g pes sec) de OCPs analitzats en les mostres. 
Font: Elaboració pròpia. 

  

                                                   
3
 ND: No Determinat per estar per sota del límit de detecció. 
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7.2.2.3. PCBs 

En la següent taula es poden observar els resultats obtinguts de PCBs (ng/g pes sec). 

FRACCIÓ 1 

MOSTRA F1 BC16 0-1 F1 BC16 1-2 F1 MC3 0-1 F1 MC3 1-2 F1 BC9 0-1 F1 BC9 1-2 F1 MC1 0-1 F1 MC1 1-2 

PCBs ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec 

2) PCB 28 0,15 0,31 0,57 1,63 0,24 0,28 0,65 1,10 

3) PCB 52 0,07 0,11 0,28 0,06 0,09 0,07 0,32 0,30 

4) PCB 101 0,16 0,25 0,26 0,66 0,18 0,19 0,29 0,27 

5) PCB 118 0,29 0,53 0,45 1,69 0,39 0,42 0,51 0,49 

6) PCB 138 0,63 1,00 1,27 3,45 0,79 0,80 1,43 1,37 

7) PCB 153 0,49 0,78 0,81 2,43 0,60 0,64 0,92 0,89 

8) PCB 180 0,52 0,79 1,16 2,81 0,58 0,63 1,32 1,15 

TotalPCBs 2,33 3,78 4,80 12,72 2,89 3,03 5,44 5,59 

Taula 7.9. Concentracions (ng/g pes sec) de PCBs analitzats en les mostres. 
Font: Elaboració pròpia. 
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7.2.3. Biomarcadors per l’anàlisi de la procedència del 

hidrocarburs 
Com s’ha dit en el capítol 4 d’aquesta memòria, en obtenir els resultats dels COPs es va veure que en la 

primera fracció es podien veure prou bé n-alcans. Aquest compostos són molt útils per estudiar l’origen dels 

hidrocarburs. Per tan, s’ha avaluat si hi ha presència de vessaments de petroli o no (veure “7.3.1.2. 

Biomarcadors”). 

7.2.3.1. N-alcans 

En la taula següent es pot observar les concentracions detectades de n-alcans (ng/g pes sec). 

Sample F2 BC16 0-1 F2 BC16 1-2 F2 MC3 0-1 F2 MC3 1-2 F2 BC9 0-1 F2 BC9 1-2 F2 MC1 0-1 F2 MC1 1-2 

Target Compoun ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec 

1) C12 4,9 17,9 1,7 4,4 11,1 12,3 7,6 3,4 

2) C13 10,8 25,9 4,7 9,8 15,2 17,2 11,5 4,9 

3) C14 14,0 26,4 5,7 12,8 17,8 20,7 13,5 4,2 

4) C15 35,2 44,7 13,7 32,2 32,4 35,8 26,2 6,5 

5) C16 26,2 36,3 7,0 23,9 27,8 26,3 20,4 7,7 

6) C17 64,8 60,7 15,6 59,2 50,4 46,8 41,0 14,8 

7) Phytane 117,5 30,9 54,0 107,4 22,2 19,9 47,4 18,1 

8) C18 44,1 43,9 11,7 40,2 33,4 40,4 30,0 15,1 

9) Pristane 35,7 13,2 11,8 32,6 12,5 11,3 16,4 9,3 

10) C19 67,7 56,0 23,7 61,8 41,7 39,3 41,4 26,3 

11) C20 45,0 54,8 15,4 41,1 37,7 35,5 33,0 21,7 

12) C21 52,0 54,3 20,0 47,5 39,6 39,1 36,3 22,5 

13) Triphenylamina 45,9 47,0 16,8 41,9 34,0 41,2 32,4 16,6 

14) C22 70,2 61,3 26,4 64,1 46,5 49,5 45,5 23,6 

15) C23 75,1 55,8 27,4 68,6 40,8 46,6 44,1 21,8 

16) C24 185,7 102,4 56,2 169,8 80,1 79,1 95,2 45,9 

17) C25 125,5 76,3 46,3 114,7 53,2 61,8 67,1 36,1 

18) C26 326,5 215,1 130,7 298,4 161,8 152,7 187,2 113,7 

19) C27 173,4 91,7 66,0 158,4 70,0 79,4 91,1 54,5 

20) C28 661,4 510,2 283,1 604,5 391,1 351,2 418,5 265,6 

21) C29 177,6 101,3 72,4 162,3 67,5 79,8 96,3 72,6 

22) C30 822,6 639,8 343,4 751,8 500,7 463,1 532,0 360,9 

23) C31 156,2 93,5 70,3 142,7 68,0 74,6 88,8 70,6 

24) C32 420,9 302,0 166,5 384,7 222,1 228,5 257,1 180,4 

25) C33 150,0 77,9 55,6 137,0 50,8 63,5 77,8 60,5 

26) C34 171,5 91,7 61,2 156,7 58,5 60,4 86,5 64,4 

27) C35 158,7 129,9 73,1 145,0 75,4 91,6 95,8 70,9 

28) C36 124,8 103,2 58,4 118,4 58,8 73,9 77,0 56,8 

Taula 7.10. Concentracions (ng/g pes sec) de n-alcans analitzats en les mostres. 
Font: Elaboració pròpia. 
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7.3. Discussió 

7.3.1. Interpretacions dels resultats observats 

7.3.1.1. COPs 

Eresultats obtinguts mostren, com era d’esperar, concentracions de COPs en sediments. No 

obstant, s’ha de tenir present que en només 8 mostres analitzades no es poden arribar a 

conclusions estadísticament fiables. S’hagués hagut de fer un estudi amb mostres suficients, però 

degut a la dificultat i al temps que es tarda analitzant-les, no s’ha pogut fer. Malgrat això, es poden 

realitzar interpretacions en funció d’altres estudis del perquè dels resultats obtinguts. 

El primer que es posa en manifest és que no hi ha una diferència clara entre les concentracions del 

primers i el segon centímetres analitzats. Aquest fet pot ser degut a l’activitat dels animals detrítics 

del fons marí. 

En les següents figures es poden observar les concentracions del 1er i 2n centímetre de totes les 

mostres pel que fa a OCPs (als que se’ls hi ha sumat els PCBs) i PAHs. 

 

 

Figura 7.4. Comparació de la concentració de OCPs entre el 1er i el 2n cm (s’ha de tenir en compte que se l’hi ha sumat 
els PCBs).(VG: Vilanova i la Geltrú; B:Besòs). 

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 7.5. Comparació de la concentració de PAHs entre el 1er i el 2n cm. (VG: Vilanova i la Geltrú, B: Besòs) 
Font: Elaboració propia. 

 
Després, s’observa que, en les àrees més pròximes a la costa (8-10km) amb una profunditat de 

60m, no hi ha una concentració total de COPs més elevada davant del la desembocadura del riu 

Besòs, com cabria esperar, sinó davant de Vilanova i la Geltrú.  

Això es pot atribuir a diferents raons. Primer de tot hem de tenir en compte que el riu Besòs fa molt 

de temps que té un cabal molt petit en comparació amb la època industrial i que ja no hi haurien de 

baixar-hi COPs. 

A més a més, s’ha de tenir present els corrents que afecten les zones determinades, és a dir la 

deriva litoral formada per la deriva de platja i el corrent de deriva costanera. Aquesta deriva litoral 

permet la recirculació de sediments de la plataforma continental. 

En el cas de la costa catalana, els vents i corrents dominants tenen la direcció NE-SW i 

conseqüentment la direcció general de la deriva continental segueix aquests direcció. 

Per tant podríem dir que les concentracions de COPs són més elevades davant de Vilanova i la 

Geltrú degut als corrents marins que influencien en el transport de sediments en direcció NE-SW. 

En les següents figures es poden observar les concentracions de OCPs (als que se’ls hi ha sumat 

els PCBs) i PAHs a Vilanova i la Geltrú i Besòs. 
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Figura 7.6. Comparació de la concentració de total de OCPs (de les àrees de 60 metres i 800 metres de profunditat 
sumades) entre Vilanova i la Geltrú i el Besòs (s’ha de tenir en compte que se l’hi ha sumat els PCBs). 

Font: Elaboració pròpia. 

 
 

 

Figura 7.7. Comparació de la concentració de total de PAHs (de les àrees de 60 metres i 800 metres de profunditat 
sumades) entre Vilanova i la Geltrú i el Besòs. 

Font: Elaboració pròpia. 

 
Finalment, podem observar que en les zones més distants de la costa (30-54km) amb 800 metres 

de profunditat, l’àrea del Bessos té més concentració de COPs que la de Vilanova i la Geltrú. 

Aquest fet podria ser degut a una menor influència de la deriva litoral sobre aquestes zones ja que 

estem parlant de grans profunditats. 

A les següents figures es pot apreciar les concentracions de cada zona, tenint en compte que s’han 

sumat el 1er i el 2n centímetre. 
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Figura 7.8. Comparació de la concentració de OCPs entre les diferents profunditats (s’ha de tenir en compte que se’ls hi 
ha sumat els PCBs). 

Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 7.9. Comparació de la concentració de PAHs entre diferents profunditats.  
Font: Elaboració propia 
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7.3.1.2. Biomarcadors 

Per a avaluar la procedència dels hidrocarburs analitzats en les mostres, s’han utilitzat les raitos 

Phy/Pris i CPI (veure ―4.1. Biomarcadors de n-alcans‖). 

Les ratios dels n-alcans obtingudes són les següents: 

RÀTIOS Blanc 
F2 BC16 
1er cm 

F2 BC16 
2n cm 

F2 BC9 
1er cm 

F2 BC9 
2n cm 

F2 MC1 
1er cm 

F2 MC1 
2n cm 

F2 MC3 
1er cm 

F2 MC3 
2n cm 

Unitats 
ng/g  
pes sec 

ng/g  
pes sec 

ng/g  
pes sec 

ng/g  
pes sec 

ng/g  
pes sec 

ng/g  
pes sec 

ng/g  
pes sec 

ng/g  
pes sec 

ng/g  
pes sec 

Phy/Pris 0,6 3,3 2,3 1,8 1,8 2,9 1,9 4,6 3,3 

CPI 0,8 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 
Taula 7.11. Càlcul de ratios Phy/Pris i CPI a partir dels resultats obtinguts de n-alcans (ng/g pes sec). 

Font: Elaboració pròpia. 

 
Com ja s’ha citat, si la CPI s’apropa a 1, les mostres són d’origen petrogènic; si està per sobre de 

1,5, aleshores es considera una mescla hidrocarburs naturals i antropogènics; i finalment, si la CPI 

és major que 3, es considera que l’origen és de plantes superiors.Com es pot veure a la taula 7.11. 

Segons les CPI hi ha aports petrogènics a les mostres. 

En principi, una ratio pristano/phytane més petita que 1 indica processos aeròbics de sedimentació 

(en la interfase sediment/aigua), mentre que els valors són majors que 1 reflecteix condicions 

d'anòxia. Els resultats (taula 7.11) ens indiquen que les mostres no tenen procedència petrogènica, 

però com ja s’ha mencionat a l’apartat ―4.1.2. Ratio Pristane/Phytane‖ aquest índex pot ser equívoc 

al estar influenciat per altre factors no tinguts en compte. 

En els cromatogrames de les mostres, no es poden acabar d’apreciar la presència de UCM. Això 

potser es degut a que no es va aplicar un mètode específic per a calcular n-alcans com ja explicat 

en la metedologia. 

No obstant a la figura 7.10 s’observa una possible UCM de la mostra BC9 1. 

Per tant, és difícil dir si hi ha o no un aport petrogènic en les motres analitzades. 

 

Figura 7.10. Cromatograma de n-alcans de la mostra “BC9 1” mitjançant GC-MS on es pot veure una possible UCM. 
Font: Elaboració pròpia 
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7.3.2. Comparació dels resultats observats amb altres estudis 

realitzats 
A continuació, es contrastaran els resultats obtinguts amb altres estudis per tal de poder interpretar 

les concertacions de COPs obtingudes. 

7.3.2.1. PAHs 

De tres a sis anells de PAHs (m / z: 178 (phenanthrene/anthracene), 202, (Pyrene/ fluoranthene), 

228 (benzo[a]anthracene/chrysene, 252 (Benzofluoranthene, Benzo[e]pyrene, Benzo[a]pyrene ), 276 

(indo(1,2,3,cd)pyrene, Benzo[g,h,i]perylene)) <100 ng/g, són indicatius de baixa contaminació, 

mentre que valors superiors a 1000 ng/g corresponen a la contaminació crònica industrialitzats 

zones i ports (Baumard et al, 1998b;. Broman et al., 1988). No obstant això, aquest paràmetre és 

qüestionable en àrees en què es produeixen entrades de petroli ja que no te en compte els PAHs 

derivats de fonts fòssils.  

Segons aquestes premisses, com es pot veure en la següent taula, els valors són propers a 

1000ng/g fet que evidencia la antiga activitat industrial que hi havia al mediterrani català (tot i no 

arribar estrictament a 1000ng/g són valors que s’hi apropen i disten molt de 100ng/g; s’ha de tenir 

en compte la falta de mostres per a fer una validació estadística i contrastar els resultats obtinguts). 

PAHs (m / z: 178 (phenanthrene/anthracene), 202, (Pyrene/ fluoranthene), 228 (benzo[a]anthracene/chrysene, 252 

(Benzofluoranthene, Benzo[e]pyrene, Benzo[a]pyrene ), 276 (indo(1,2,3,cd)pyrene, Benzo[g,h,i]perylene)) ng/g en pes sec 

MOSTRES ANALITZADES DEL PROJECTE 
BIOMARE 

F1 BC16  
1er cm 

F1 BC16 
2n cm 

F1 MC3 
1er cm 

F1 MC3 
 2n cm 

F1 BC9 
1er cm 

F1 BC9 
2n cm 

F1 MC1 
1er cm 

F1 MC1 
2n cm 

UNITATS 
ng/g pes 

sec 
ng/g pes 

sec 
ng/g pes 

sec 
ng/g pes 

sec 
ng/g pes 

sec 
ng/g pes 

sec 
ng/g pes 

sec 
ng/g pes 

sec 

12) Phenanthrene 39,33 34,46 37,19 45,20 37,48 43,45 16,34 14,14 

14) Anthracene 9,35 8,69 20,41 20,86 8,80 9,63 15,00 6,91 

17) Fluoranthene 47,64 42,51 64,44 72,38 43,39 47,25 39,06 25,74 

19) Pyrene 42,92 38,35 72,40 77,57 40,20 43,74 49,71 28,34 

25) Benzo[a]anthracene  44,82 42,88 80,19 85,39 42,87 44,25 62,65 26,52 

26) Chrysene 134,80 125,71 133,33 144,17 132,71 138,75 116,20 47,09 

29) Benzo[b]fluoranthene 144,21 123,82 114,11 130,19 137,59 149,80 141,57 46,81 

30) Benzo[k]fluoranthene 32,36 28,84 30,67 35,29 29,94 34,79 94,96 12,24 

31) Benzo[e]pyrene 46,47 38,46 42,21 47,39 42,57 47,04 33,94 16,71 

32) Benzo[a]pyrene  56,35 47,51 97,00 104,69 48,83 52,06 86,91 31,36 

36) Indo(1,2,3,cd)pyrene 93,63 89,25 74,22 85,38 100,22 105,27 55,05 30,77 

38) Benzo[g,h,i]perylene 47,69 43,59 50,51 58,46 48,89 51,80 36,07 19,76 

Total ng/g en pes sec 739,57 664,07 816,70 906,98 713,48 767,84 747,47 306,38 

 
Taula 7.12. Suma de PAHs (m / z: 178 (phenanthrene/anthracene), 202, (Pyrene/ fluoranthene), 228 

(benzo[a]anthracene/chrysene, 252 (Benzofluoranthene, Benzo[e]pyrene, Benzo[a]pyrene ), 276 (indo(1,2,3,cd)pyrene, 
Benzo[g,h,i]perylene). 

Font: Elaboració pròpia.  

 
Per altra banda, en la taula 7.13. podem veure que les concentracions del total de PAHs (de la EPA) 

en ports mediterranis tenen uns rangs i màxims molt alts. Si les comparem amb la suma dels PAHs 

de la EPA de les mostres avaluades (taula 7.14.), podem veure que les mostres no presenten unes 

concentracions de PAHs tant elevades, sobretot pel que fa a les màximes (295,39 a 845,25 ng/g pes 

sec). 
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Això pot ser degut a que les àrees estudiades no tenen una pressió tant alta pel que fa a 

l’aportament de PAHs d’origen petrogènic de les embarcacions que estan en els ports. De fet, com 

s’ha vist en l’apartat ―7.3.1.2. Biomarcadors‖ no s’han detectat hidrocarburs d’origen petrogènic en 

les mostres analitzades. 

 
Taula 7.13. Concentracions analitzades en diferents ports mediterranis. 

Font: Mzoughi i Chouba (2011). 

 
 

16 PAHS de la EPA 

12) Phenanthrene 39,33 34,46 37,19 45,20 37,48 43,45 16,34 14,14 

14) Anthracene 9,35 8,69 20,41 20,86 8,80 9,63 15,00 6,91 

17) Fluoranthene 47,64 42,51 64,44 72,38 43,39 47,25 39,06 25,74 

19) Pyrene 42,92 38,35 72,40 77,57 40,20 43,74 49,71 28,34 

25) Benzo[a]anthracene  44,82 42,88 80,19 85,39 42,87 44,25 62,65 26,52 

26) Chrysene 134,80 125,71 133,33 144,17 132,71 138,75 116,20 47,09 

29) Benzo[b]fluoranthene 144,21 123,82 114,11 130,19 137,59 149,80 141,57 46,81 

32) Benzo[a]pyrene  56,35 47,51 97,00 104,69 48,83 52,06 86,91 31,36 

36) Indo(1,2,3,cd)pyrene 93,63 89,25 74,22 85,38 100,22 105,27 55,05 30,77 

37) Dibenzo[a,h]anthracene 48,37 41,78 46,07 20,95 41,01 51,74 32,87 17,96 

38) Benzo[g,h,i]perylene 47,69 43,59 50,51 58,46 48,89 51,80 36,07 19,76 

Total de PAHs 709,12 638,54 789,88 845,25 681,98 737,76 651,44 295,39 

Taula 7.14. Concentracions obtingudes dels PAHs de la EPA.  
Font: Elaboració pròpia. 

 

7.3.1.1. OCPs 

En la taula 7.15. podem observar les concentracions d’alguns organoclorats com diferents PCBs, 

HCBs i DDTs segons la seva situació en el mar Mediterrani. Com es pot observar en els valors de 

les mostres analitzades (taula 7.16.), les concentracions de OCPs en les mostres estan dintre dels 

rangs establerts en l’estudi de Gómez et al. (2007). Fet que recolza que les concentracions trobades 

són normals pel fet d’estar en una zona influenciada per un riu i una zona influenciada per una costa 

urbanitzada. 
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Taula 7.15. Nivells de concentracions (ng/g pes sec) de PCBs, DDTs i HCB en sediments del Mediterrani, segons la seva 
localització en la conca marina. 

Font: Gómez et al., 2007.  
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OCPs 

F1 BC16  
1er cm 

F1 BC16 
2n cm 

F1 MC3 
1er cm 

F1 MC3 
 2n cm 

F1 BC9 
1er cm 

F1 BC9 
2n cm 

F1 MC1 
1er cm 

F1 MC1 
2n cm 

ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec ng/g pes sec 

7) PCB 153 0,49 0,78 0,81 2,43 0,60 0,64 0,92 0,89 

8) PCB 180 0,52 0,79 1,16 2,81 0,58 0,63 1,32 1,15 

3) PCB 52 0,07 0,11 0,28 0,06 0,09 0,07 0,32 0,30 

2)Hexachlorobenzene (HCB) 0,72 0,66 0,55 0,06 0,50 0,41 0,59 0,64 

Suma de DDTs 10,36 9,97 8,38 9,78 3,23 6,36 12,03 10,79 

 
Taula 7.16. Concentracions de PCB 153, PCB 180, PCB 52, ) Hexachlorobenzene (HCB), Suma de DDTs de les mostres 

analitzades. 
Font: Elaboració pròpia. 
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8. CONCLUSIONS 

Les conclusions estan organitzades de la següent manera: primer s’exposen les conclusions de 

l’estudi realitzat en aquest projecte i desprès les conclusions pel que fa al projecte en si (valoració 

dels objectius, valoració del projecte en termes generals i propostes de millora i camps a recercar en 

el futur).  

8.1. Conclusions de l’estudi realitzat 
Desprès de ser analitzats els COPs i n-alcans de les mostres de sediments del projecte BIOMARE, 

ubicades en la desembocadura del riu Besòs i davant del municipi de Vilanova i la Geltrú, i tenint en 

compte les característiques d’aquest estudi, es conclou: 

 No s’han analitzat suficients mostres per a poder fer un estudi estadísticament fiable de les 

concentracions (ng/g en pes sec) obtingudes. No obstant això, es poden fer interpretacions 

dels resultats, ja siguin qualitatives o quantitatives, comparant-les amb altres estudis 

científics realitzats sobre els mateixos conceptes. 

 No hi ha una diferència clara de les concentracions de COPs entre els primers i els segons 

centímetres de les àrees analitzades. Fet que pot ser degut als organismes detrítics del fons 

marí. 

 Entre 8-10 km de distància respecte la costa (60 metres de profunditat), no hi ha una 

concentració total de COPs més elevada davant del la desembocadura del riu Besòs sinó 

davant de Vilanova i la Geltrú. Fet que pot ser degut a la deriva litoral en sentit NE-SW. 

 Entre 30-50 km de distància respecte la costa (800 metres de profunditat), l’àrea del Bessos 

té més concentració de COPs que la de Vilanova i la Geltrú. Fet que pot ser degut a la poca 

influència de la deriva litoral sobre aquestes profunditats. 

 Segons les ràtios CPI i Phy/Pris i la UCM, l’origen dels hidrocarburs analitzats de les 

mostres podria ser petrogènic. No obstant això, la poca fiabilitat de les UCM trobades i les 

ràtios Phy/Pris, indiquen que s’haurien d’emprar d’altres indicadors existents a partir 

d’hopans, diesterans i esterans (per exemple) o aplicar una metodologia explícita per a 

esbrinar la procedència dels hidrocarburs.  

 Les concentracions de PAHs de les mostres analitzades evidencien l’activitat industrial del 

litoral català. 

 Les concentracions de OCPs analitzades en les mostres, presenten valors que coincideixen 

amb altres estudis, en tractar-se de zones influïdes per la desembocadura d’un riu i de zones 

influïdes per costes urbanitzades 

8.2. Conclusions del projecte 

8.2.1. Valoració dels objectius. 
Al començament d’aquest projecte, es van marcar uns objectius. En aquest apartat, es valorar si 

s’han assolit o no. 

Pel que fa a l’objectiu ―Estudiar la naturalesa dels COPs i els seus antecedents‖, s’ha de dir que sí 

s’ha assolit. Durant aquest projecte s’ha dut a terme una recerca bibliogràfica de COPs exhaustiva, 

cercant tan articles científics com llibres. Aquesta recerca ha estat fonamental per tal de poder 

entendre tan la metodologia de ―Determinació de PAHs, PCBs, OCPs en sediments‖ (protocol 2.10 

del laboratori LERA ICTA) com la metodologia de ―Preparació de columnació de PAH, PCBs i 

OCPs‖ (protocol 2.8 del laboratori LERA ICTA), poder fer els Resultats i Discussions d’aquesta 

memòria i poder, en general, fer aquest projecte. 
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Els objectius ―Dur a terme l’aprenentatge del mètode de quantificació de PAHs, PCBs, OCPs en 

sediments marins‖ i ―Quantificar els PAHs, PCBs, OCPs en els sediments marins analitzats extrets 

davant del riu Bessos i davant de Vilanova i la Geltrú‖ han estat assolits. Fet que es pot contrastar 

en l’apartat ―7. Resultats i Discussions‖ d’aquesta memòria on s’explica tant l’evolució del procés 

com els resultats obtinguts. 

Finalment, pel que fa a l’objectiu ―Analitzar i comparar els resultats trobats en les dues àrees 

d’estudi juntament amb dades d’altres estudis científics‖, es pot dir que ha estat assolit. En aquest 

projecte s’han analitzat i interpretat els resultats obtinguts, s’han comparat amb altres estudis 

científics i s’han plantejat diferents hipòtesis pel que fa al comportament de les dades obtingudes. 

També s’haurien d’emprar altres indicadors existents a partir d’hopans, diesterans i esterans (per 

exemple). 

Per tant, es pot afirmar que s’han assolit els objectius que es van plantejar al començament d’aquest 

projecte. 

8.2.2. Valoració del projecte en termes generals 
Com ja s’ha explicat anteriorment, aquest projecte ha estat immers en el projecte BIOMARE 

(Identificació de biomarcadors de l'impacte Antropogènic en Comunitats Marines: una aproximació 

Ecosistemàtica) que duu a terme l’ICTA (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals). La finalitat del 

projecte BIOMARE és incrementar el coneixement existent sobre biomarcadors útils per determinar 

el grau d'impacte antropogènic en la dinàmica d'ecosistemes marins de la plataforma continental i 

del talús del litoral mediterrani. 

Formar part d’aquest doncs, és una manera d’aprofundir i aventurar-se en la investigació científica 

des del punt de vista mediambiental i entendre el món de la investigació en aspectes generals. Per 

tant és una molt bona via d’informació per tal d’avaluar la perspectiva de professional personal. 

Altrament, he de dir que en el transcurs d’aquest projecte he après molt des del punt de vista 

científic pel que fa a la química orgànica, a mètodes analítics d’extracció de components químics 

orgànics en el laboratori, a l’instrumentalització (GC-MS, etc.) i a la recerca bibliogràfica científica. 

8.2.3. Propostes de millora 
Suggereixo les següents: 

 Utilitzar un mètode d’extracció que no impliqui fer un fraccionament a posteriori: Els 

protocols utilitzats per a la mesura de concentracions de COPs ja estan més que contrastats 

i assentats en el laboratori LERA de l’ICTA. No obstant això, com ja s’està començant a 

investigar a l’ICTA, hi ha mètodes d’extracció de components orgànics que no necessiten un 

fraccionament a posteriori. Per tant, si es podia assolir aquesta fita a l’ICTA, s’estalviarien 

molts recursos, tant materials com humans. 

 Analitzar més mostres: com que l’aprenentatge de la metodologia és molt dificultós, i 

analitzar mostres també ho és i requereix molt de temps, no s’han pogut quantificar 

suficients mostres per a poder obtenir resultats estadísticament fiables. 

 Aplicar un mètode d’hidrocarburs i utilitzar altres índexs per a avaluar-ne la procedència. La 

metodologia emprada en aquest projecte no és la més adequada per a l’anàlisi específic 

d’hidrocarburs. També es podrien utilitzar d’altres indicadors existents a partir d’hopans, 

diesterans i esterans (per exemple) per a poder contrastar millor els resultats obtinguts. 
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8.2.3. Camps a recercar en el futur 
Seguint el context del projecte BIOMARE i del també relacionat projecte ANTROMARE (Variabilitat 

natural i canvis induïts per l'impacte ANtropogènic en la diversitat i les xarxes TRÒfiques en el MAR 

profund a la MEditerrània) que duu a terme l’ICTA; els camps a recercar no són més que seguir 

treballant i fent recerca per tal de poder anar resolent els misteris científics que aquests projectes 

tenen com a objectiu a assolir.  
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10. ACRÒNIMS I PARAULES CLAU 

10.1. Acrònims 
 ANTROMARE: Variabilitat natural i canvis induïts per l'impacte ANtropogènic en la diversitat 

i les xarxes TRÒfiques en el MAR profund a la Mediterrània. 

 BIOMARE: Identificació de BIOmarcadors de l'impacte antropogènic en comunitats Marines, 

una aproximació Ecosistèmica  

 CFCs: clorofluorocarbons 

 COPs: Contaminants Orgànics Persistents 

 CPI: Carbon Preference Index 

 DCM: Diclormetà  

 DDD: Diclordifenildicloretà  

 DDE: Diclordifenildicloetilè  

 DDT: Diclorodifeniltricloroetà  

 EEA: European Environmental Agency 

 EPA: Agència de Protecció del Medi Ambient en EE.UU. 

 FC: Factor recuperació  

 GC: Cromatògraf de gasos  

 GC-MS: Cromatògraf de gasos acoblat a espectròmetre de masses  

 GPS: Global Positioning System 

 HCB : Hexaclorbenzè  

 HCHs: Hexaclorciclohexans  

 HCl: Àcid clorhídric  

 IARC: Agència Internacional per la Investigació del Càncer  

 ICTA: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals 

 IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemist  

 Kow : Coeficient de repartició octanol-aigua  

 LERA: Laboratori de l’esfera ambiental 

 m/z : relació massa/càrrega  

 MAE: Extracció asistida amb microones  

 MAP: Mediterranean Action Plan. 

 Milli-Q : l'aigua purificada i desionitzada en un alt grau per un sistema de purificació d'aigua 

fabricat per Millipore Corporation 

 MS: Espectòmetre de masses  

 OCPs: Compostos organoclorats persistents  

 PAHs :Hidrocarburs aromàtics policíclics  

 PCBs :Bifenils policlorats  

 POPs: Persistent Organic Pollutants  

 SIM: Monitoreig selectiu d'ions  

 TBB: Tetrabromobenzè  

 UCM: Unresolved Complex Mixture 

 UNEP: Programa Ambiental de les Nacions Unides  
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10.2. Paraules clau 
 COPs: Contaminants Orgànics Persistents 

 CPI: Carbon Preference Index 

 GC-MS: Cromatògraf de gasos acoblat a espectròmetre de masses  

 Mar Mediterrani 

 N-alcans: compostos usats per estudiar l’origen dels hidrocarburs (de plantes superiors o del petroli) 

 OCPs: Compostos organoclorats persistents  

 PAHs :Hidrocarburs aromàtics policíclics  

 PCBs :Bifenils policlorats  

 Ràtio Pristane/Phytane 

 UCM: Unresolved Complex Mixture 
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11. PRESSUPOST 

 

PRESSUPOST 

Descripció Unitats Preu unitari Subtotal (€) Total (€) 

RECURSOS HUMANS 

Remuneració 

Despesa Personal 680 h 7€ (16000 € anuals) 4.760 €   

TOTAL DE RECURSOS HUMANS 4.760 € 

RECURSOS MATERIALS 

Material d'oficina 

Llibreta 1 u. 5,00 € 5,00 €   

Bolígraf Vbal 0,5 negre 2 u. 1,50 € 3,00 €   

Bolígraf Vbal 0,5 blau 2 u. 1,50 € 3,00 €   

Retolador permanent 1 u. 2,50 € 2,50 €   

Paper 100% reciclat DIN-A4 80g. Pack 
500 fulls 

1 u. 5,55 € 5,55 €   

CD-R 700 Mb. 80 minuts 4 u. 1,25 € 5,00 €   

Impressió  3 u. 55,00 € 165,00 €   

Enquadernació 3 u. 3,50 € 10,50 €   

Material de laboratori fungible 

Vials  156 u. 0,80 € 124,80 €   

Taps vials MS  78 u. 0,20 € 15,60 €   

Taps vials  206 u. 0,10 € 20,60 €   

Inserts  78 u. 0,15 € 11,70 €   

Caixa guants làtex (100u.)  1 u. 9,50 € 9,50 €   

Pipetes curtes  780 u. 0,15 € 117,00 €   

Pipetes llargues  430 u. 0,20 € 86,00 €   

Caixa de parafilm  1 u. 26,50 € 26,50 €   

Paper d’alumini  1 u. 32,50 € 32,50 €   

Acetona 1 L 25,50 € 25,50 €   

DCM 5 L 45,50 € 227,50 €   

Hexà 7 L 25,30 € 177,10 €   

Isoectà 0,5 L 50,00 € 25,00 €   

MeOH 1 L 23,50 € 23,50 €   

Alúmina 1,25 Kg 23,50 € 29,38 €   

Sulfat de Sodi 0,75 Kg 23,50 € 17,63 €   

Llana de vidre 0,35 Kg 23,50 € 8,23 €   
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Material del laboratori reutilitzable           

Material del laboratori reutilitzable Unitats 
Cost del 
material 

Vida útil (anys) 
Temps utilitzat 

(dies) 
Subtotal 

Embuts de vidre 15 23,50 € 1 3 2,90 € 

Pots de vidres  40 24,60 € 3 70 62,90 € 

Provetes de vidre de 10ml 10 26,50 € 3 5 1,21 € 

Pots esmerilats 4 15,00 € 3 10 0,55 € 

Matrassos en forma de cor (o balons) 
de 100ml 

10 25,00 € 2 80 
27,40 € 

Matrassos en forma de cor (o balons) 
de 50ml 

10 23,00 € 2 80 
25,21 € 

Matrassos en forma de cor (o balons) 
de 25ml 

20 22,00 € 2 4 
2,41 € 

Columnes de vidre de 10mm de 
diàmetre i 300mm de longitud 

10 24,00 € 3 8 
1,75 € 

Columnes de vidre de 12mm extern i 
400mm de longitud 

10 23,50 € 3 60 
12,88 € 

Tubs d’assaig 8 0,70 € 3 3 0,02 € 

Claus de tefló, femella plàstica i cargol 
plàstic per a columnes de vidre de 
10mm de diàmetre i 300mm de 
longitud 

20 6,00 € 5 75 4,93 € 

Claus de pas de tefló, femella plàstica 
i cargol plàstic per a columnes de 
vidre de 12mm extern i 400mm de 
longitud 

20 6,00 € 5 20 1,32 € 

GC-MS 1 65.000,00 € 20€ per anàlisis 6 anàlisis 120,00 € 

Microones MARSX  1 2.716,00 € 15 80 39,69 € 

Rotavapor Büchi  1 271,00 € 10 80 5,94 € 

Generador de N2  1 79,50 € 5 60 2,61 € 

Ultrasons Selecta  1 582,00 € 15 60 6,38 € 

Estufa Memmert  1 1.632,00 € 15 6 1,79 € 

Desecador  1 225,00 € 10 4 0,25 € 

Xeringues del MS  2 41,00 € 0,5 60 26,96 € 

Nevera 1 400,00 € 10 70 7,67 € 

Congelador 1 550,00 € 10 150 16,44 € 

TOTAL DE RECURSOS MATERIALS 1.548,76 € 

Descripció Unitats Preu unitari Subtotal (€) Total (€) 

DESPLAÇAMENTS I DIETES           

Desplaçaments en FCG anda i tornada 280 u. 1,64 € 459,20 €   

Dinars 140 u. 4,00 € 560,00 €   

TOTAL DESPLAÇAMENTS I DIETES 1.019,20 € 

TOTAL BRUT 7.327,96 € 

16% IVA 1.172,47 € 

TOTAL PRESSUPOST PROJECTE 8.500,43 € 

Taula 11.1. Pressupost. 
Font: Elaboració pròpia 
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12. PROGRAMACIÓ 

A continuació es presenta la programació d’activitats realitzades al llarg de l’estudi. A la taula 

s’especifiquen cada una de les tasques portades a terme indicant el temps de realització, dividit per 

setmanes. 

La llegenda utilitzada és la següent:  

Realització de la tasca  

Període de vacances  
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Mesos Desembre'10 Gener'11 Febrer'11 Març'11 Abril'11 Maig'11 Juny'11 Juliol'11 Agost'11 Setembre'11 

 
Activitats\Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 Contacte amb els tutors - ICTA 
                                                                                

2 Reunió inicial                                                                                 

3 Enfocament i planificació                                                                                 

4 
Estudi de projectes BIOMARE i 

ANTROMARE                                                                                 

5 
Recerca bibliogràfica sobre COPs i mètodes 

de mesura 
                                                                                

6 
Estudi de protocols de seguretat per a 

treballar al laboratori 
                                                                                

7 
Estudi de protocols ICTA per determinar 

COPs en sediments marins 
                                                                                

8 Aprenentatge de Fraccionament de COPs 
                                                                                

9 
Aprenentatge de determinació de PAHs, 

PCBs, OCPs, Hopans i Esterans 

                                                                                

10 
Acord amb els tutors de les mostres a 

mesurar                                                                                 

11 
Determinació de PAHs, PCBs, OCPs, Hopans 

i Esterans de les mostres seleccionades 

                                                                                

12 Redacció de la memòria                                                                                 

13 Redacció de l'article                                                                                 

14 Preparació de la presentació oral 
                                                                                

15 Entrega de la memòria                                                                         8       

16 Defensa del projecte                                                                               28 

                                          Taula 12.1 Programació del projecte. 
Font: Elaboració pròpia.
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