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RESUM 
 

Un dels principals problemes de l’aplicació de tècniques de biorecuperació en sòls 

contaminats és el gran nombre de variables que intervenen en l’èxit del procés. Davant la 

dificultat d’establir fórmules generals d’actuació, cada projecte requereix una sèrie d’estudis 

previs (caracterització de la zona, assajos de tractabilitat) que permetin avaluar diferents 

condicions en base a les quals poder realitzar el disseny de la tècnica a aplicar. 
 
Fins ara l’avaluació d’una tècnica de biorecuperació s’efectuava només en termes de grau 

de desaparició del contaminant; actualment, però, s’ha vist la importància de realitzar aquesta 

avaluació també en funció del grau de mineralització i dels metabòlits acumulats en el sòl. 

Així doncs l’objectiu principal d’aquest projecte és la posta a punt d’un sistema físic que 

permeti determinar el grau de mineralització d’un procés de biodegradació i d’un seguit de 

protocols experimentals mitjançant els quals es puguin identificar i quantificar els compostos 

orgànics romanents en el sòl. Paral·lelament, es vol avaluar la influència de l’aplicació de 

determinades condicions (bioaugment i bioestimulació) en el cas concret de la biodegradació 

d’un HAP: el fenantrè. 
 
La successió d’experiments, basats en la mineralització d’una font de carboni fàcilment 

assimilable pels microorganismes com la glucosa, ha permès obtenir el disseny definitiu del 

sistema físic. La seva eficàcia s’ha comprovat en la determinació de l’evolució de la 

mineralització durant la biodegradació de fenantrè. De les diferents condicions estudiades, cal 

destacar els resultats obtinguts en el cas del bioaugment: la inoculació de la soca 

Mycobacterium sp. AP1 no ha tingut cap efecte sobre el grau de mineralització del fenantrè. 
 
A continuació s’ha posat a punt un seguit de protocols experimentals per la identificació i 

quantificació de compostos orgànics en sòls. En base a les característiques del sòl i la ruta 

metabòlica del fenantrè s’ha definit el protocol d’extracció; consisteix en dues extraccions 

diferenciades: una en medi neutre (pH≈7) i una en medi àcid (pH≈2). Seguidament, s’han dut 

a terme els fraccionaments necessaris per condicionar els extractes de cara la seva posterior 

anàlisi per HPLC. Aquest procediment ha permès quantificar el fenantrè romanent en el sòl 

però no s’ha pogut identificar cap metabòlit provinent del procés de biodegradació. En el cas 

que fossin presents en el sòl, la concentració dels metabòlits ha resultat ser massa baixa per la 

sensibilitat del mètode descrit en aquest treball. 
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representatives de l’abundància del compost detectat 

Sp. Espècie. S’utilitza aquest terme quan es coneix el gènere d’una soca però no la 

seva espècie. Per exemple: Mycobacterium sp. AP1 
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DEFINICIONS 

 

Agent tensioactiu: Compost, generalment orgànic, que presenta la propietat de disminuir la 

tensió superficial de l'aigua i la tensió interficial dels sistemes líquids heterogenis. En general, 

és un agent que modifica la tensió superficial entre dos líquids insolubles entre si. 
 
Aigua bidestil·lada: En aquest treball, aigua filtrada a través de resines iòniques (sistema 

MilliQ, Millipore) de conductivitat específica 18,2 µS·cm.  
 
Alquilant: Substància capaç de transferir a una molècula orgànica un grup hidrocarbonat o un 

substitut d'aquest. 
 
Bioaugment: Aportació al sòl que es vol recuperar de nutrients i microorganismes 

degradadors prèviament cultivats al laboratori. 
 
Biodegradabilitat: Capacitat de transformació d'una substància en d'altres més simples per 

mitjà d'agents biològics. 
 
Biodisponibilitat: Accessibilitat dels substrats per als microorganismes; un substrat serà 

biodisponible per un microorganisme quan sigui capaç de travessar la membrana cel·lular 

sense destruir-ne la integritat.  
 
Bioestimulació: Injecció al sòl que es vol recuperar dels nutrients necessaris per estimular el 

creixement dels microorganismes autòctons. 
 
Bioremediació: Aplicació d'agents biològics en un medi contaminat per a degradar els 

contaminants d'origen orgànic o extreure'n els d'origen inorgànic. 
 
Cancerigen: Es diu d’una substància que pot provocar l’inici de la formació de tumors; es 

tracta sovint de mutàgens. 
 
Cicle de Krebs: Procés catabòlic on l’àcid pirúvic és oxidat a CO2 i l’energia resultant 

s’acumula en forma d’ATP i NADH. 
 
Citotòxic: Que és tòxic per a les cèl·lules. 
 
Derivatitzar: Preparar un derivat d’una substància química de propietats definides o 

conegudes. 
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Destoxificació: Procés pel qual s'eliminen substàncies tòxiques o es transformen en 

substàncies innòcues. 
 
Dioxigenasa: Enzim oxidant que catalitza la incorporació de dos àtoms d'oxigen a una 

molècula de substrat. 
 
Eucariota: Dit de la cèl·lula que posseeix el nucli diferenciat. 
 
Genotòxic: Que és tòxic per al gens; capaç de provocar mutacions genètiques. 
 
Grup prostètic: Part no proteica d’un enzim.  
 
Inducció: Procés per el qual un enzim és sintetitzat en resposta a la presència d’una 

substància externa. 
 
Inòcul: Conjunt de microorganismes que es desenvolupen en un medi de cultiu i que pot ser 

dispersat a un medi de manera natural o artificial.   
 
Metabolisme: Engloba totes les reaccions bioquímiques d’una cèl·lula; tant les catabòliques 

com les anabòliques. 
 
Metabòlit: Compost químic que participa en les reaccions químiques del metabolisme 

intermediari on és produït. 
 
Metilació: Reacció química mitjançant la qual s’introdueixen en una molècula grups -CH3, 

els quals poden substituir l’àtom d’hidrogen dels agrupaments –OH, -NH o –SH. 
 
Microcosmos: Dispositiu experimental que manté un sistema ecològic d’extensió limitada 

dintre un recinte controlat. 
 
Microorganismes aerobis: Són aquells que creixen en presència d’oxigen; poden ser 

facultatius o obligats. 
 
Microorganismes anaerobis: Són aquells que creixen en absència d’oxigen. 
 
Microporus: Porus de diàmetre inferior a 10 µm. 
 
Mineralització: S’entén per la degradació completa de contaminants orgànics de manera que 

els únics subproductes siguin diòxid de carboni i aigua. 
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Monooxigenasa: Enzim oxidatiu que transfereix un sol àtom d'oxigen. 
 
Mutagen: Agent físic o químic capaç d’augmentar la taxa de mutació d’un organisme. 
 
Oxidoreductasa: Nom genèric dels enzims que catalitzen les reaccions d'oxidació-reducció: 

transferència d'electrons, transferència d'hidrògens o unió a l'oxigen. 
 
Peroxidasa: Enzim que es troba fonamentalment en els peroxisomes i que catalitza 

oxidacions d'un substrat mitjançant peròxid d'hidrogen. 
 
Procariota: Dit de la cèl·lula sense nucli diferenciat, de manera que el material genètic no és 

separat de la resta del citoplasma per cap membrana. 
 
Reaccions anabòliques: Reaccions bioquímiques implicades en la síntesi de constituents 

cel·lulars a partir de molècules més simples; generalment requereixen energia.  
 
Reaccions catabòliques: Reaccions bioquímiques implicades en la ruptura de compostos 

orgànics en molècules més simples; generalment produeixen energia. 
 
Slurry: Suspensió d’un sòlid en un líquid; en aquest treball, de sòl en aigua. 
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PREFACI 
 
ORIGEN DEL PROJECTE 

 

Un dels principals problemes de l’aplicació de tècniques de biorecuperació en sòls 

contaminats és el gran nombre de variables que intervenen en l’èxit del procés. El destí 

ambiental dels contaminants, les etapes necessàries perquè tingui lloc la degradació 

microbiana, els factors ambientals, entre d’altres; són paràmetres que tenen una gran 

incidència en el grau de biodegradació. Com que aquestes variables depenen del cas concret 

d’estudi, esdevé molt difícil establir fórmules generals d’actuació que permetin assegurar 

l’èxit de les tècniques de biorecuperació. Cada projecte requereix una sèrie d’estudis previs 

(caracterització de la zona, assajos de tractabilitat) que permetin avaluar les variables en base 

a les quals es realitzarà el disseny de la tècnica; i, tot i així, es fa difícil assegurar l’èxit de la 

biorecuperació. 
 
Fins ara l’avaluació d’una tècnica de biorecuperació s’efectuava només en termes de grau 

de desaparició del contaminant; actualment, però, s’ha vist la importància de realitzar aquesta 

avaluació també en funció del grau de mineralització i dels metabòlits acumulats en el sòl. 

Així doncs esdevé necessària la posta a punt d’un sistema de laboratori que simuli les 

condicions reals d’un procés de biodegradació i permeti realitzar un balanç de masses 

complert de la degradació del contaminant. Aquest procediment ha de permetre valorar el 

potencial d’una determinada tècnica en un cas de contaminació concret i en un temps i uns 

costos considerablement inferiors als que suposaria l’aplicació i seguiment de la tècnica 

directament a la zona afectada. 
 
 D’altra banda, aquest procediment té una aplicació directa en la recerca que s’està duent a 

terme actualment sobre les rutes metabòliques que descriuen les etapes de la degradació d’un 

HAP determinat. Els estudis més recents remarquen la importància d’identificar els metabòlits 

que s’acumulen al sòl durant la degradació d’HAPs; s’ha vist que, en alguns casos, la 

presència d’aquests compostos té un impacte més negatiu que el contaminant inicial. Així 

doncs, treballs centrats en la identificació de rutes metabòliques dels HAPs més comuns, 

acompanyats d’estudis de toxicologia i d’impacte ambiental dels metabòlits implicats; 

esdevenen imprescindibles per poder garantir l’èxit d’una tècnica de biorecuperació de sòls. 
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1 INTRODUCCIÓ 

 
1.1 Objectius del projecte 
 

L’objectiu principal d’aquest projecte és la posta a punt d’un procediment de laboratori 

que permeti avaluar una determinada tècnica de biorecuperació a través de microcosmos que 

simulin les condicions ambientals reals i en un temps i uns costos considerablement inferiors 

als que suposaria l’aplicació i seguiment de la tècnica directament a la zona afectada. De 

forma més concreta, es vol posar a punt un sistema físic que permeti determinar el grau de 

mineralització d’un procés de biodegradació i un seguit de protocols experimentals mitjançant 

els quals es puguin identificar i quantificar els compostos orgànics romanents en el sòl. 

Paral·lelament, es vol avaluar la influència de l’aplicació de determinades condicions 

(bioaugment i bioestimulació) en el cas concret de la biodegradació d’un HAP: el fenantrè. 

 

1.2 Abast 
 

Aquest projecte es situa en el marc de la contaminació de sòls per HAPs i una de les 

possibles tècniques de recuperació: la bioremediació. En primer lloc s’ha realitzat una revisió 

bibliogràfica sobre aquesta tècnica: aspectes generals, factors que intervenen en el procés, 

principals tecnologies utilitzades, processos bioquímics implicats. 
 
La part experimental ha consistit, primerament, en el disseny d’un sistema físic per 

determinar el grau de mineralització d’un procés de biodegradació. S’han succeït tres 

experiments: els dos primers s’han realitzat amb glucosa per ser una font de carboni fàcilment 

assimilable pels microorganismes mentre que el tercer s’ha dut a terme amb fenantrè. Aquest 

experiment ha permès avaluar la influència de diferents factors (aportació de nutrients, 

inoculació bacteriana, inhibició biòtica) en la biodegradació del fenantrè. 
 
En segon lloc s’ha posat a punt un seguit de protocols experimentals per la identificació i 

quantificació de compostos orgànics en sòls. En base a les característiques del sòl i la ruta 

metabòlica del fenantrè s’ha definit un possible protocol d’extracció. A continuació, s’han 

posat a punt els protocols de fraccionament necessaris per condicionar els extractes obtinguts 

de cara a la seva posterior anàlisi per cromatografia líquida d’alta resolució (HPLC). 
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2 CONTAMINACIÓ PER HIDROCARBURS AROMÀTICS 

POLICÍCLICS 
 

2.1 Els hidrocarburs aromàtics policíclics 
 

Els hidrocarburs són compostos orgànics en l’estructura dels quals intervenen àtoms de 

carboni i hidrogen. Depenent de la seva estructura molecular es poden classificar en tres tipus 

bàsics: hidrocarburs alifàtics, alicíclics i aromàtics. En els hidrocarburs alifàtics els àtoms de 

carboni que formen la base de l’estructura estan organitzats en forma de cadenes que poden 

ser lineals o ramificades; depenent de la presència o absència d’enllaços múltiples, es poden 

classificar en alcans, alquens o alquins. En els hidrocarburs alicíclics els àtoms de carboni 

formen un anell; poden variar tant el número d’àtoms que formen el cicle, com la presència de 

dobles enllaços o la seva posició en el cicle. Per últim, en les hidrocarburs aromàtics, els 

àtoms de carboni formen anells de sis àtoms en els que els dobles enllaços s’alternen amb els 

senzills. Aquesta alternança en els enllaços confereix a aquests compostos una elevada 

estabilitat i propietats fisicoquímiques i toxicològiques característiques. 
 

Els hidrocarburs aromàtics policíclics consisteixen en compostos de dos o més anells de 

benzè fusionats capaços d’adoptar diferents configuracions angulars possibles. Es poden 

dividir en dos grups segons el seu pes molecular: els de baix pes molecular formats pels HAPs 

de dos i tres anells; i els d’elevat pes molecular que engloben els HAPs de més de tres anells. 

 

2.2 Tipus de contaminació per HAPs 
 

La contaminació antropogènica relacionada amb els HAPs sol ser de dos tipus: la 

contaminació difusa, principalment deguda a l’emissió de partícules en processos de 

combustió; o bé la representada per sòls i sediments contaminats directament per abocaments 

associats a activitats industrials d’obtenció, emmagatzematge, transport i utilització de 

productes derivats de combustibles fòssils. 

 

 

 

 

 



20                                                                                                                                                                 Memòria 

2.2.1 Contaminació difusa 

 

La contaminació difusa té lloc a causa d’emissions gasoses carregades d’HAPs que 

s’alliberen a l’atmosfera. Aquestes emissions poden provenir de fonts naturals com les 

erupcions volcàniques o els incendis forestals, o de fonts antropogèniques com la utilització 

de combustibles fòssils (Taula 2.1). Degut a les seves propietats hidrofòbiques, els HAPs que 

s’alliberen durant la combustió són adsorbits per les partícules de pols i sutge que es 

desplacen amb la circulació de l’aire. Quan assoleixen un determinat pes, aquestes partícules 

es deposen en sòls, llacs, rius, etc.; i quan són lleugeres es mantenen en suspensió. Com a 

resultat de tot el procés, la contaminació ascendeix a 1-5·10-3 g d’HAPs per kg de sòl en zones 

urbanes mentre que en carreteres molt transitades pot arribar a 0,01 g/kg de sòl [Kästner, 

2000]. 
 

Taula 2.1. Exemples de fonts naturals i antropogèniques de contaminació difusa per HAPs 
Partícules de cendres en suspensió en l’atmosfera (activitat volcànica)  
Combustió en el motor dels automòbils 
Combustió del cru de petroli (gasolina, querosè, quitrà, gas-oil) 
Combustió del carbó vegetal 
Fum del tabac 
Incendis forestals 
Incineració de residus 
Processos de liqüefacció i gasificació del carbó 
Font: López, 2003 

 

2.2.2 Emplaçaments contaminats 

 

Els productes derivats dels combustibles fòssils se sotmeten a una sèrie de 

transformacions abans de la seva utilització final. Durant el transport, emmagatzematge i 

processos de transformació d’aquests materials, es poden produir vessaments deguts a 

accidents o tècniques mal controlades d’eliminació de contaminants a aigües o sòls (Taula 

2.2). La concentració d’HAPs en aquests emplaçaments depèn del nivell de desenvolupament 

industrial; els rangs de contaminació van des de 5·10-6g/kg de sòl en àrees no urbanitzades 

fins a 1,79g/kg en refineries. S’ha vist que en sediments marins la concentració d’HAPs pot 

arribar a 1g/kg en estuaris urbans [Kästner, 2000]. 
 
Un exemple de vessadura accidental associada al transport d’hidrocarburs és el del 

petrolier Prestige que ha contaminat les costes del nord-est d’Espanya. El fuel vessat es 

considera poc biodegradable degut a les seves elevades concentracions d’HAPs, resines i 

asfaltens; compostos d’elevat pes molecular i elevada complexitat en la seva estructura. El 
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Prestige contenia al voltant de 33t d’hidrocarburs aromàtics amb poder cancerigen i mutagen, 

143t d’equivalents tòxics de metalls pesats, dels quals més del 50% van ser vessats al mar. 
 
Pel que fa referència a emplaçaments de sòls contaminats amb HAPs, destaquen els 

associats a l’aplicació i emmagatzematge de la creosota. Aquesta mescla, que s’obté de la 

destil·lació del quitrà d’hulla, ha estat extensament utilitzada per preservar la fusta des de 

l’any 1816, tant a Europa com a Estats Units [Ellis, 1991]. La creosota està constituïda per un 

85% d’HAPs, un 10% de fracció fenòlica i un 5% de fracció heterocíclica [Nestler, 1974; 

Cerniglia, 1992]. Una gran part dels compostos d’aquestes fraccions es consideren tòxics 

(mutàgens, genotòxics i cancerígens) i contaminants prioritaris [Mueller, 1989]. 
 

Taula 2.2. Fonts naturals i antropogèniques d’HAPs i altres compostos 
tòxics que donen lloc a emplaçaments de sòls i sediments contaminats 
Filtracions naturals de petroli 
Residus i emmagatzematge de petroli 
Vessadures accidentals de tancs i vaixells petroliers 
Descàrregues d’aigües residuals industrials i urbanes 
Contaminació dels naixements dels rius  
Efluents de la indústria petroquímica 
Residus de processos industrials del quitrà d’hulla, la creosota o altres derivats 
Residus de tractaments de preservació de la fusta com la creosota  
Font: López, 2003 
 

2.3 Origen natural dels HAPs 
 

Les vies naturals de formació dels HAPs són les reaccions de caràcter tèrmic i geològic 

associades a la producció de combustibles fòssils o minerals, la combustió de vegetació en 

zones de boscos o arbustos i, per últim, algunes reaccions de plantes o bacteris específics. 
 

Els HAPs són uns dels constituents principals del petroli, que es forma a partir de restes 

animals i vegetals després de ser sotmesos a condicions geològiques d’elevada pressió i 

temperatura al llarg de milions d’anys. Degut a que la seva densitat és menys elevada que la 

de la roca que l’envolta, el petroli tendeix a ascendir a través seu fins a quedar atrapat sota 

roques impermeables, formant grans dipòsits. El petroli és una mescla complexa de mils 

d’hidrocarburs amb propietats fisicoquímiques molt diverses degut a l’elevada varietat 

d’estructures moleculars que poden adoptar. 
 
Una altra font natural dels HAPs és el carbó natural, que es troba al subsòl, a diferents 

profunditats, formant vetes de diferents mides procedents de la carbonització natural de grans 

masses vegetals enterrades fa milions d’anys. Existeixen quatre varietats de carbó mineral 
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segons el grau de carbonització: torba, lignit, hulla i antracita; de menor a major grau de 

carbonització. 

 

2.4 Gestió de sòls contaminats a Catalunya 
 

Una vegada definits els trets generals de la contaminació per HAPs és interessant fer un 

recull de la normativa vigent en aquest àmbit i dels criteris i línies d’actuació que es marquen 

des de les administracions públiques. Aquest apartat està basat en la informació facilitada per 

l’Agència de Residus de Catalunya (antiga Junta de Residus). 

 

2.4.1 Procés de gestió 

 

La gestió de sòls contaminats ha de consistir en un procés gradual que permeti avançar des 

de nivells en els quals es disposa de poca informació fins a nivells en què la informació és 

més abundant. La Fig. 2.1 representa l’esquema del procés de gestió de sòls contaminats 

assenyalat per l’Agència de Residus de Catalunya. 
 

El primer pas consisteix a identificar els sòls potencialment alterats. Els emplaçaments en 

què alguna de les concentracions de contaminants superi els CQS, són considerats sòls 

alterats. A aquests sòls els correspon una segona fase d'investigació que ha de permetre 

obtenir informació detallada i descriptiva de la distribució i evolució de l'alteració així com de 

les característiques particulars del medi, per tal de realitzar l'anàlisi de risc. Els emplaçaments 

alterats amb un risc no acceptable són considerats sòls contaminats. Aquests hauran de ser 

recuperats: caldrà seleccionar una tecnologia i realitzar el seu disseny. L' anàlisi de risc 

residual es pot utilitzar per establir els nivells de concentració a assolir amb la recuperació o 

bé per tal de determinar si un cop realitzada la recuperació, les concentracions finals assolides 

són suficients i han permès minimitzar o eliminar el risc detectat. 
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Fig. 2.1. Esquema d’un procés de gestió de sòls contaminats 
Font: Agència de Residus de Catalunya 
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2.4.2 Avaluació de la qualitat del sòl 

 

De forma similar a les llistes de concentracions de substàncies contaminants al sòl 

existents en altres països europeus i nord-americans, la Junta de Residus va promoure la 

realització d’un estudi [Busquet, 1997] a partir del qual es va elaborar una guia d’avaluació de 

la qualitat del sòl. Aquesta guia es basa en l’aplicació dels Criteris provisionals de la Qualitat 

del Sòl a Catalunya (CQS) (la Taula 2.3 n’és un fragment) que consisteixen en valors 

numèrics de concentració de substàncies en el sòl. Els CQS han estat dissenyats per facilitar la 

valoració de la contaminació d’un emplaçament en les tasques d’investigació i recuperació de 

sòls contaminats. Cal dir que en l’elaboració dels CQS només s’han tractat els casos de 

contaminació puntual, o focus concentrats de dimensions limitades, i d’origen exògen, és a dir 

prescindint de contaminacions d’origen natural. Com es pot constatar en la Taula 2.3, es 

diferencien dos usos dels emplaçaments: industrial i no industrial. L’ús no industrial engloba 

totes les altres possibilitats: ús agrícola, residencial, parcs d’oci, parcs infantils, etc. 
 

En l’aplicació dels CQS cal considerar els següents punts: 

 Amb la superació dels CQS no es pot afirmar ni que un terreny estigui contaminat, ni 

que sigui necessari dur a terme accions correctives. 

 En aquells casos especialment sensibles, en que les condicions són més desfavorables, 

i sobretot per aquells emplaçaments d’ús no industrial, caldrà utilitzar els CQS amb 

precaució. 

 Cal associar mètodes d’anàlisi per cadascun dels contaminants inclosos en la llista. 
 

Taula 2.3. Criteris provisionals de Qualitat del Sòl a Catalunya per alguns HAPs 
Compost Ús no industrial Ús industrial 

Naftalè 5 15 
Antracè 100 1300 
Fenantrè 5 10 
Fluorantè 15 1000 
Benzo[a]antracè 10 535 
Crisè 1,5 55 
Benzo[a]pirè 0,08 7,5 

Benzo[g,h,i]perilè 100 535 
Benzo[k]fluorantè 50 535 
Indè[1,2,3-cd]pirè 50 535 

Les concentracions estan expressades en mg/kg de mostra de terra seca (ppm) 
Font: Guia d’avaluació de la qualitat del sòl (Agència de Residus de Catalunya) 
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2.4.3 Instruments normatius 

 

El marc normatiu vigent a Catalunya en matèria de sòls contaminats queda limitat a 

l'article 15 de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, que emmarca el 

concepte d'espai degradat i estableix un règim de responsabilitats per a la seva regeneració; i 

als articles 27 i 28 de la Llei bàsica 10/1998, del 21 d'abril, de residus. L'entrada en vigor de la 

Llei bàsica 10/1998 ha suposat l'establiment d'un marc normatiu que preveu el 

desenvolupament per part de l'Estat de legislació específica sobre la regulació d'uns criteris i 

estàndards de contaminació del sòl, la declaració i inventariat de sòls contaminats, les 

activitats potencialment contaminants del sòl, etc. Aquests instruments resten pendents de 

l'elaboració per part del Ministeri de Medi Ambient (MIMAM). 
 

A l’Annex A es poden consultar l’article 15 de la Llei 6/1993 i els articles 27 i 28 de la 

Llei bàsica 10/1998. 
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3 BIOREMEDIACIÓ DE SÒLS 
 

3.1 Aspectes generals dels processos de bioremediació 
 

Fins ara els mètodes més utilitzats per tractar sòls contaminats han consistit bàsicament en 

excavar el sòl afectat i transportar-lo a plantes incineradores o a abocadors especialment 

condicionats. De fet aquestes tècniques no es poden considerar de descontaminació ja que 

l’únic que s’aconsegueix és transportar els contaminants d’un medi a un altre. A més solen ser 

tècniques d’elevat cost econòmic, inapropiades per la zona i inefectives a l’hora de tractar 

complexes barreges de contaminants. Els tractaments biològics constitueixen una alternativa a 

aquest tipus de metodologies; es poden aplicar tant a sòls com a residus en estat líquid, sòlid o 

gasós [Alexander, 1999]. 
 
La bioremediació és la tecnologia que explota la capacitat degradadora natural dels 

microorganismes per eliminar o transformar compostos químics contaminants en productes 

inofensius pel medi. En el sentit estricte, to remedy significa restaurar una determinada àrea 

contaminada. En la majoria de projectes de bioremediació, però, es fa difícil poder parlar de 

restauració completa del medi afectat; és per aquest motiu que molt experts prefereixen el 

terme biorecuperació enlloc de bioremediació [Grifoll i Krysteva, 1998]. 
 
Es coneixen dos mecanismes bàsics per aconseguir que el sòl afectat disposi dels 

microorganismes necessaris per iniciar la biorecuperació. El bioaugment, basat en l’aportació 

de nutrients i microorganismes degradadors prèviament obtinguts; i la bioestimulació que 

consisteix en la injecció dels nutrients necessaris per estimular el creixement dels 

microorganismes autòctons. 
 
Els principals avantatges de la biorecuperació respecte a altres tècniques no-biològiques es 

resumeixen a continuació [Grifoll i Krysteva, 1998]. 

 La biodegradació és un procés natural en el que s’utilitzen microorganismes 

provinents del medi pel tractament de residus. 

 Els productes finals que s’obtenen de la biodegradació completa (CO2 i H2O) entren a 

formar part del cicle geoquímic com a productes inofensius. 

 Els microorganismes com els bacteris i els fongs, poden degradar un rang molt ampli 

de compostos químics diferents. 
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 En els casos de tractament de sòls, fangs i aigües subterrànies; les tècniques de 

biorecuperació solen ser més econòmiques i menys agressives amb el medi que moltes 

de les que s’utilitzen actualment com, per exemple, l’excavació i posterior incineració. 
 

En molts països (Holanda, Dinamarca, Estats Units, entre d’altres) s’han aplicat tècniques 

de biorecuperació per descontaminar sòls amb compostos orgànics obtenint resultats molt 

positius. També s’ha recorregut a la biorecuperació per tractar sòls i aqüífers contaminats amb 

hidrocarburs, fenols, cianurs i compostos clorats [Alexander, 1999]. A banda de la 

descontaminació de sòls i aqüífers, la biorecuperació és una tècnica que també s’està utilitzant 

per rebaixar les concentracions de contaminats orgànics en efluents d’indústries alimentàries, 

de refineries de petroli i de plantes químiques en general. 
 
Abans d’aplicar un tractament de biorecuperació a la zona afectada cal realitzar una sèrie 

d’etapes prèvies per posar a punt la tècnica; d’aquesta manera es pretén maximitzar les 

probabilitats d’èxit del tractament. Les dues etapes prèvies més importants són la 

caracterització de la zona i els assajos de tractabilitat. Caracteritzar la zona afectada implica 

l’estudi del tipus de contaminació, la seva dispersió i la descripció geològica de l’àrea 

contaminada. Els assajos de tractabilitat s’han de realitzar al laboratori i han de permetre 

determinar si la biodegradació pot tenir lloc (problemes de toxicitat, manca de nutrients, etc.) i 

les millors condicions per dur a terme el tractament (addició de nutrients, oxigen, inòculs 

microbians, etc.). La informació obtinguda d’aquests estudis previs serà de gran ajuda a l’hora 

de fixar les reduccions de concentració de contaminants esperades, el tipus de tecnologia i les 

condicions que cal aplicar al tractament de biorecuperació. 

 

3.1.1 Assajos de laboratori 

 

Els assajos de laboratori poden ser tests de caracterització, per avaluar la factibilitat 

d’aplicació de tècniques de biorecuperació a la zona; tests de tractabilitat, per determinar el 

grau de biodegradació que es podria assolir durant la biorecuperació; i tests d’enginyeria, per 

aportar els criteris de disseny necessaris. 
 

Els tests de caracterització inclouen anàlisi de pH i comptatge en placa per determinar si 

les condicions de la zona són favorables al creixement bacterià. Els tests de respirometria, que 

mesuren l’oxigen consumit, encara que no la desaparició de contaminants, permeten 

comprovar que la població microbiana és metabòlicament activa. Aquests tests es poden dur a 
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terme després de l’aportació de nutrients per tenir una idea del seu efecte sobre l’activitat 

microbiana [Vila, 2002]. 
 
Els assajos de tractabilitat sovint es realitzen en microcosmos amb sòl en suspensió en 

aigua, a ser possible de la mateixa zona (slurries) [Guthrie, 1999]. S’efectuen proves aplicant 

diferents condicions als microcosmos; principalment aportació de nutrients, inoculació de 

microorganismes, inhibició biològica i condicions naturals (sense modificació de variables). 

Aquests estudis permeten mesurar la variació de paràmetres que influeixen en el procés de 

biodegradació com el pH o les poblacions microbianes alhora que permeten obtenir dades 

sobre el grau i extensió de la transformació de contaminants. En casos de biodegradació de 

compostos d’elevada toxicitat (com els HAPs), les cinètiques de les reaccions dels 

microorganismes són determinants en el grau de transformació; per tant els assajos de 

laboratori seran d’extrema utilitat en aquests casos [Grifoll i Krysteva, 1998]. 

 

3.1.2 Inoculació microbiana 

 

Un procés de descontaminació es basa en la inoculació microbiana quan s’estenen sobre la 

zona afectada microorganismes amb un gran desplegament d’activitats catabòliques 

[Alexander, 1999]. Els sòls, sediments, aigües de riu o marines, sistemes de depuració 

d’aigües urbanes o industrials; tots aquests sistemes compten amb nombroses i molt diverses 

comunitats microbianes potencialment capaces de degradar la majoria de compostos orgànics. 

Tot i això, alguns compostos químics persisteixen en aquests mateixos medis durant més 

temps; i una de les opcions per accelerar i augmentar el grau de biodegradació d’aquests 

compostos podria ser la inoculació microbiana, aquest tipus d’inoculació es coneix com a 

bioaugment [Unterman, 2000]. 
 
Alguns estudis duts a terme en aquest àmbit [Atlas, 1995] han permès veure que, en 

circumstàncies en les que no hi ha una urgència extrema per eliminar un contaminant, el 

bioaugment no és necessari ja que la població microbiana autòctona, encara que el seu 

nombre inicial sigui petit, s’acabarà adaptant al contaminant. D’altra banda, quan la 

persistència del contaminant constitueixi un perill pel medi i la seva eliminació sigui urgent; 

el bioaugment pot resultar apropiat. 
 
Un altre avantatge del bioaugment és la possibilitat de reduir el període d’aclimatació 

[Unterman, 2000]. Si aquest període es troba entre 1 i 2 dies (zones amb un elevat nombre de 
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comunitats microbianes) no és necessària la inoculació. En zones no contaminades, el període 

d’aclimatació pot durar mesos i, si el perill per l’home i el medi augmenta amb la persistència 

del compost, la inoculació de microorganismes externs podria accelerar la degradació. 
 
Per últim, el bioaugment pot ser necessari en casos en que les condicions de la zona 

afectada impedeixin a les comunitats microbianes autòctones actuar ràpidament. Per exemple, 

quan les concentracions de contaminant són prou elevades per inhibir l’activitat metabòlica de 

les espècies natives, quan la temperatura és massa elevada o quan les comunitats autòctones 

estan sotmeses a condicions d’estrès (manca de nutrients, condicions ambientals 

inadequades). En aquests casos l’addició d’espècies amb capacitat per degradar el 

contaminant específic i per tolerar l’estrès pot fer augmentar el grau de biodegradació [Grifoll 

i Krysteva, 1998].  
 
Com a conclusió, en sistemes controlats (bioreactors, llacunatge) la inoculació pot resultar 

apropiada. En tractaments in-situ, en canvi, semblaria que el bioaugment no millora el grau de 

biodegradació, encara que s’han descrit alguns èxits en aquest àmbit. El que és indiscutible és 

que calen més estudis sobre l’efecte del bioaugment. 

 

3.2 Principals tecnologies utilitzades 
 

Actualment existeix un gran ventall de tecnologies i procediments utilitzats en projectes 

de biorecuperació de sòls. Algunes d’aquestes tecnologies són tractaments in-situ, durant els 

quals el sòl roman al seu emplaçament; solen representar costos poc elevats però tenen 

l’inconvenient d’estar difícilment subjectes a seguiments i controls rigorosos. D’altra banda, 

les tecnologies ex-situ impliquen el desplaçament del material contaminat a zones 

especialment condicionades, fet que pot provocar un augment considerable del cost del 

tractament. El principal avantatge que presenten aquestes tecnologies és la possibilitat de dur 

a terme un control molt més exhaustiu de l’evolució del procés [Alexander, 1999]. A 

continuació es detallen les característiques principals d’algunes tecnologies utilitzades en els 

tractaments de biorecuperació de sòls. El land farming, prepared beds reactors, biopiles, 

bioventeig i biosparging es consideren tecnologies in-situ mentre que els bioreactors són una 

tecnologia ex-situ. 
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3.2.1 Land farming, prepared beds i biopiles 

 

El land farming és una tecnologia que es basa en condicionar l’àrea afectada de manera a 

poder aprofitar les habilitats degradadores dels microorganismes autòctons. Aquesta tècnica 

ha estat sovint utilitzada per biodegradar tot tipus de fangs, residus de plantes de producció de 

metà, sòls contaminats amb creosota i residus d’indústries alimentàries, papereres, etc. 

[Alexander, 1999]. També s’utilitza en casos de vessaments accidentals d’hidrocarburs en 

sòls. Un exemple típic d’aplicació és el tractament de 127.000m3 de sòl a una estació 

d’emmagatzematge i distribució de petroli. Inicialment el sòl contenia 2-75g 

d’hidrocarburs/kg de sòl; al cap de dos mesos de tractament, es va aconseguir rebaixar la 

concentració d’hidrocarburs de manera que un 60% de la superfície afectada es va considerar 

apta per ús residencial [Baldwin, 1997]. 
 
Els residus susceptibles de ser tractats per land farming representen una font de carboni 

prou important com per abastir grans quantitats de biomassa; però, la majoria de vegades, el 

creixement dels microorganismes està limitat per les baixes concentracions de nitrogen i 

fòsfor (entre d’altres nutrients inorgànics) presents en el sòl. Així, en molts tractaments, 

s’afegeix nitrogen i fòsfor, sovint en forma de fertilitzants comercials. D’altra banda, 

l’aportació de carboni al sòl fa augmentar la demanda d’oxigen de la microflora i la velocitat 

de difusió de l’oxigen atmosfèric a través del sòl pot no ser prou elevada per satisfer les 

necessitats de la biodegradació aeròbia. Un altre dels factors limitants de l’efectivitat de la 

transformació microbiana de contaminants és la humitat, ja que la superfície del sòl es pot 

assecar ràpidament. Per això, la tecnologia aplicada engloba una sèrie de modificacions en el 

terreny que han de permetre mantenir el grau d’humitat òptim per l’actuació dels 

microorganismes. L’aportació de fertilitzants amb elevats continguts de nitrogen pot provocar 

l’acidificació del sòl, per tant cal monitoritzar el pH per evitar arribar a límits indesitjables 

pels microorganismes. Per últim, s’ha vist que la temperatura també juga un paper important: 

a la zona temperada, l’efectivitat de la biodegradació és màxima durant les èpoques més 

calentes mentre que en les més fredes de l’any la biodegradació que té lloc és mínima i, en 

alguns casos, fins i tot nul·la [Alexander, 1999]. 
 
Per la biodegradació d’hidrocarburs es calcula la quantitat de nitrogen i fòsfor que cal 

aportar en base a la quantitat de carboni del contaminant a degradar. S’assumeix que un 30% 

del carboni metabolitzat és assimilat pels microorganismes per formar massa cel·lular i, en 
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aquesta biomassa, la proporció de C:N:P és 50:5:1. Per tant la quantitat de N i P que caldrà 

aportar al sòl seran 3 unitats de N i 0,6 de P per cada 100 unitats de carboni presents al 

contaminant [Alexander, 1999]. Cal tenir en compte que aquests càlculs sovint sobreestimen 

les necessitats de N i P degut a que la mateixa biomassa es descompon tornant a alliberar N i 

P al medi i que el sòl, sediments o aigües afectats ja contenen quantitats, de vegades 

considerables, de N i P. L’abús de la utilització de fertilitzants pot tenir un impacte negatiu 

sobre el medi com la contaminació d’aigües superficials i subterrànies per nitrats. En molts 

casos es duen a terme assajos de laboratori previs per determinar les quantitats òptimes de 

nutrients que cal afegir. 
 

Un dels principals avantatges del land farming és el seu baix cost, incloent equipaments, 

construcció i operació. A l’hora de definir el disseny de la tècnica caldrà tenir en compte 

factors com que els contaminants orgànics (i metalls tòxics si es dóna el cas) poden arribar a 

les aigües subterrànies per lixiviació o que es poden produir emissions de volàtils que podrien 

afectar les zones veïnes. Aquestes lixiviacions i volatilitzacions de compostos tòxics s’han de 

prevenir o assegurar-ne el control durant el tractament. 
 

Una tecnologia molt similar és aquella que inclou més sistemes d’enginyeria per tal 

d’optimitzar el procés de biodegradació. L’aportació de nutrients i aigua es realitza mitjançant 

sistemes d’irrigació per aspersió; la renovació d’oxigen s’assegura per un sistema d’aeració; 

es situa una barrera de contenció, de materials argilosos o sintètics, al fons del sòl per impedir 

el pas de lixiviats tòxics i un col·lector d’aquests lixiviats. Aquest sistema es coneix com 

prepared bed reactor (Fig. 3.1). El grau de sofisticació dels diferents components tindrà una 

gran incidència en el cost final del tractament. 
 

    

Aportació de nutrients 

Fig. 3.1. Diagrama d’un prepared bed reactor pel tractament d’un sòl contaminat excavat 
Font: Fogel, 1989 
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Una aproximació més sofisticada d’aquesta tecnologia és el que es coneixen com piles de 

sòl o biopiles. El sòl contenint el contaminant s’excava i es col·loca damunt de materials 

impermeables que retindran els lixiviats tòxics. S’introdueix un sistema de canonades dins la 

pila que injecta aire, oxigen o fa el buit per accelerar la degradació aeròbia del contaminant. 

Per estimular l’activitat microbiana s’afegeix una solució rica en nutrients a la superfície del 

sòl; els lixiviats es col·lecten i recirculen a través de la biopila. Si els compostos que es volen 

eliminar són volàtils o es poden formar compostos volàtils tòxics durant la biodegradació, 

s’han de retenir les emissions gasoses mitjançant filtres de carboni activat, per exemple. 

L’efectivitat d’aquestes biopiles s’ha comprovat en molts casos de descontaminació de HAPs; 

un possible dimensionat que s’ha demostrat òptim són 4m3 per pila de sòl [Alexander, 1999]. 

 

3.2.2 Bioventeig i biosparging 

 

El bioventeig és una tecnologia que ha suscitat molt interès en els últims anys. Es basa en 

l’aplicació de diferents mètodes per introduir aire al sòl que es troba per sobre del nivell 

freàtic (capa d’aeració o zona vadosa) (Fig. 3.2); l’aire proveeix l’oxigen necessari per a dur a 

terme la degradació aeròbia. L’aeració del sòl s’aconsegueix mitjançant el buit creat per un 

sistema d’extracció a baixa pressió o bé forçant aire dins el sòl sotmetent-lo a una pressió 

positiva a través de pous d’injecció. Aquesta tecnologia resulta atractiva per operar in-situ i 

per requerir poc equipament [Held i Dörr, 2000]. 
 
El bioventeig s’ha aplicat sobretot en casos de bioremediació de sòls contaminats amb 

hidrocarburs. Cal tenir en compte, però, que compostos amb elevades pressions de vapor 

podrien volatilitzar-se ràpidament, abans de degradar-se. Aquesta tècnica es desaconsella per 

tractar sòls poc permeables ja que l’aire tindria dificultats per desplaçar-se a través seu prou 

ràpidament com per assegurar l’aportació d’oxigen necessària per mantenir una elevada 

activitat metabòlica dels microorganismes aerobis [Alexander, 1999]. 
 

Cal remarcar que, quan l’aplicació d’aquesta tecnologia es considera apropiada, els costos 

del tractament solen ser raonablement baixos; particularment si no hi ha necessitat de tractar 

les emissions gasoses produïdes.  
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Fig. 3.2. Capes d’un sistema de sòl i aigües subterrànies 

 

El biosparging és molt similar al bioventeig però, aquesta vegada, l’aire s’introdueix a la 

zona saturada, per sota del nivell freàtic (Fig. 3.2). L’objectiu no només és proveir oxigen sinó 

que també es pretén transferir els contaminants volàtils a la zona vadosa contigua, que 

generalment conté poblacions de microorganismes degradadors d’aquests compostos. A més, 

es pot esperar que tingui lloc una certa biodegradació d’aquests compostos al mateix aqüífer, 

degut a l’aportació d’oxigen. Com en el cas del bioventeig, cal controlar que el flux d’aire no 

sigui massa elevat per evitar que els volàtils tòxics travessin la zona vadosa sense tenir temps 

de degradar-se i arribin a l’atmosfera. Algunes modificacions que s’han realitzat per millorar 

l’efectivitat del biosparging inclouen la utilització d’ozó enlloc d’aire [Nelson, 1997] o bé de 

vapor per augmentar la temperatura a la zona vadosa i a la part superior de l’aqüífer [Dablow, 

1997]. La Fig. 3.3 permet visualitzar de forma esquemàtica el funcionament d’un possible 

disseny d’un tractament per biosparging. 
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capa d’aeració 
o 

zona vadosa 

capa mullada

capa impermeable

nivell freàtic 
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bomba de buit aire net pou 
d’injecció 
d’aire tractament 

de vapors

bomba superfície del sòl 

 
Fig. 3.3. Esquema del funcionament d’un procés de biosparging 

 

3.2.3 Bioreactors 

 

Els bioreactors es poden classificar en dos grans grups segons si el creixement dels 

microorganismes té lloc en suspensió en el medi o si les cèl·lules estan immobilitzades. En els 

bioreactors del primer grup, els microorganismes es mantenen en suspensió contínua i creixen 

de forma lliure en el medi aquós o adherits a partícules de sòl, també en suspensió. En aquest 

tipus de reactors l’agitació ha de ser constant, sigui mitjançant un sistema d’agitació mecànica 

o mitjançant la injecció contínua d’aire [Kleijntjens i Luyben, 2000]. El segon grup de 

bioreactors, en els quals el creixement bacterià es dóna de manera que les cèl·lules dels 

microorganismes estan immobilitzades, presenta un gran ventall de dissenys diferents. En 

totes les configuracions però, les cèl·lules bacterianes es fixen en algun tipus de suport per no 

ser arrossegades pel pas de l’efluent. Aquest suport pot estar fixat al reactor, o, si consisteix 

en una matriu particulada de petites dimensions, mantingut en suspensió.  
 
Els bioreactors utilitzats per a dur a terme processos de biodegradació de contaminants 

poden funcionar en mode continu o en mode batch. Els reactors operant en mode batch són 

freqüents en el tractament de sòls, fangs i altres sòlids i, en general, en processos de 

biodegradació que requereixen grans períodes de temps [Alexander, 1999]. 
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vapors 
(COVs) 

aire net 

pou d’extracció 
de vapors

zona insaturada nivell freàtic
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El disseny del funcionament d’un bioreactor ha de permetre l’aeració i l’agitació 

contínues i el control dels paràmetres que afecten el procés de biodegradació. Alguns dissenys 

inclouen un sistema de captura dels compostos orgànics volàtils (COVs) que es puguin 

formar. El nivell d’oxigen dissolt, el pH i la concentració de nutrients s’han de poder 

monitoritzar i controlar. Segons les característiques del procés de bioremediació que es vulgui 

dur a terme, els bioreactors poden estar equipats amb sistemes de calefacció per mantenir els 

rangs de temperatura òptims per la biodegradació; també es poden inocular microorganismes 

(una sola soca o cultius mixtes) quan se sap que la seva activitat és màxima en les condicions 

d’operació [Alexander, 1999]. 
 
En molts assajos de laboratori s’ha demostrat l’eficàcia dels bioreactors per l’eliminació 

d’HAPs; concretament de dos, tres i fins a quatre anells [Pinelli, 1997; Loehr i Webster, 

1997]. Els hidrocarburs heterocíclics, HAPs i alguns fenols de la creosota van ser transformats 

en tan sols 3-5 dies; mentre que els HAPs d’elevat pes molecular només eren eliminats 

parcialment [Mueller, 1991]. 
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4 FACTORS QUE AFECTEN LA BIODEGRADACIÓ 
 

Hi ha un gran nombre de factors que afecten les probabilitats d’èxit d’un procés de 

biorecuperació de sòls. En primer lloc, cal mencionar les propietats inherents als compostos 

aromàtics i al sòl. Les principals propietats del sòl que poden alterar el grau de degradació són 

la quantitat de matèria orgànica present, l’estructura del sòl i la mida de partícula. Factors 

ambientals com la temperatura, el pH o l’aeració del sòl també afecten el grau de 

biodegradació i, en molts casos, es poden modificar per tal de fer augmentar les probabilitats 

d’èxit de la biorecuperació. La presència de contaminants tòxics pels microorganismes com 

metalls i cianurs poden rebaixar molt el grau de biodegradació. 

 

4.1 Propietats dels HAPs 
 

Els HAPs es consideren compostos orgànics persistents perquè poden romandre en el 

medi ambient durant llargs períodes de temps sense modificar les seves propietats tòxiques. 

Aquests compostos recalcitrants presenten, com a característica comú, una baixa solubilitat en 

aigua; a més de ser, la majoria d’ells, lipofílics. D’altra banda aquests compostos representen 

un elevat risc per la salut. L’EPA (Environmental Protection Agency, Estats Units) inclou 16 

HAPs en la llista de contaminants prioritaris, entre els que destaquen els de quatre o més 

anells aromàtics per ser considerats potencialment genotòxics [Dean-Ross, 2002; Heitkamp i 

Cerniglia, 1989] (Taula 4.1). 
 
Tot i que existeixen alguns comportaments en el medi característics de la majoria d’HAPs, 

cada compost en particular té un conjunt de propietats físiques i químiques úniques. 

L’estabilitat d’un HAP ve determinada per la configuració dels anells aromàtics: les 

configuracions lineals essent més inestables que les angulars. Els HAPs són relativament 

insolubles en aigua pel que es solen associar a les fases particulades del sòl i, més 

concretament, a les fases orgàniques. Es coneix un ample rang de solubilitats pels HAPs, 

generalment aquesta propietat disminueix amb l’augment del nombre d’anells aromàtics. De 

la mateixa manera, la volatilitat d’un HAP també decreix amb l’augment del nombre d’anells. 

Per últim la recalcitrància d’un HAP, és a dir la seva capacitat per romandre en el sòl sense 

que es vegin alterades les seves propietats tòxiques, augmenta amb el nombre d’anells del 

compost (Taula 4.1). 
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Taula 4.1. Fórmules estructurals, solubilitats i característiques toxicològiques dels 16 HAPs de la EPA 

HAP 
(Pes Molecular) 

Solubilitat en 
aigua (mg/L) 

Genotòxic Cancerigen 

Naftalè 
(128,2)  

 
31,7 

 
No 

 
No 

Acenaftilè 
(152,2) 

 

 
16,1 

 
? 

 
? 

Acenaftè 
(154,2) 

 

 
3,9 

 
Si 

 
No 

Fluorè 
(166,2)  

 
1,8 

 
No 

 
No 

Fenantrè 
(178,2) 

 

 
1,3 

 
No 

 
No 

Antracè 
(178,2)  

 
0,07 

 
No 

 
No 

Fluorantè 
(202,3) 

 

 
0,26 

 
Reduïda 

 
Reduïda 

Pirè 
(202,3) 

 

 
0,14 

 
Si 

 
No 

Benzo[a]antracè 
(228,3) 

 

 
0,002 

 
Si 

 
Si 

Crisè 
(228,3) 

 

 
0,0006 

 
Si 

 
Si 

Benzo[b]fluorantè 
(252,3) 

 

 
0,0012 

 
? 

 
Si 

Benzo[k]fluorantè 
(252,3) 

 

 
0,00055 

 
? 

 
Si 

Benzo[a]pirè 
(252,3) 

 

 
0,003 

 
Si 

 
Si 

Dibenzo[a,h]antracè 
(278,4) 

 

 
0,0005 

 
Si 

 
Si 

Benzo[g,h,i]perilè 
(276,3) 

 

 
0,00026 

 
? 

 
Reduïda 

Indè(1,2,3-cd)pirè 
(276,3) 

 

 
0,062 

 
Reduïda 

 
Si 

R
ecalcitrància 

Font: López, 2003 
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4.2 Destí ambiental dels HAPs en el sòl 
 

La possible eliminació o reducció de la concentració d’HAPs en el medi ambient es 

produeix per efectes de dilució, volatilització, lixiviació, precipitació, reaccions abiòtiques 

(hidròlisi, fotooxidació, lixiviació), biodegradació microbiana, bioacumulació i segrest (Fig. 

4.1). 
 

 
 
Fig. 4.1. Representació esquemàtica del destí ambiental dels hidrocarburs aromàtics policíclics 
Font: Cerniglia, 1992 

 

En sòls, la volatilització és una via d’eliminació eficaç pel naftalè i els naftalens substituïts 

i, en general, les pèrdues abiòtiques poden jugar un paper important en la biodegradació 

d’HAPs de fins a dos i tres anells [Park, 1990; Wild i Jones, 1993]. Existeix un factor crític 

que contribueix a la dificultat intrínseca d’eliminació d’aquests compostos: l’envelliment. A 

mesura que augmenta el temps de permanència dels HAPs en un sòl, disminueix la seva 

biodisponibilitat degut a la immobilització d’aquests compostos en els microporus i a la seva 

associació a la matriu del sòl, possiblement per reaccions oxidatives d’acoblament [Bollag, 

1992; McFarland, 1992; Eggen, 1999]. Aquest procés s’anomena envelliment i s’explica per 

la gran afinitat dels HAPs per adherir-se a les partícules del sòl [Brenner, 2002]. 
 
En sistemes aquàtics els naftalens i els seus derivats alquilats són relativament solubles 

(Taula 4.1); però els HAPs de més de tres anells, degut a la seva hidrofòbia, tendeixen a unir-

se a fines partícules de matèria orgànica que acaben deposant-se en el fons i, així, els HAPs 

acaben formant part de sediments. Mentre que alguns HAPs poden ser volatilitzats, 

fotooxidats o biodegradats en la superfície aquàtica; els HAPs que acaben formant part dels 

 HAPs 
Volatilització 

Degradació inicial Fotooxidació 
(Biotransformació)

Destoxificació? 

Sedimentació

Bioacumulació 
Oxidació química

Mineralització completaEliminació 
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sediments es troben, generalment, per sota de la zona fotolítica i la seva única via 

d’eliminació és la degradació microbiana. La biodegradació té lloc en la interfase 

aigua/sediments abans que en capes inferiors, ja que en aquesta interfase la concentració 

d’oxigen és més elevada. Els sediments contenen complexes comunitats de bacteris i fongs; la 

seva habilitat per metabolitzar els HAPs vindrà determinada per la combinació de les seves 

capacitats enzimàtiques (constitutives o induïbles) [Heitkamp i Cerniglia, 1989]. 
 
La biodegradació duta a terme pels microorganismes propis del sòl ha resultat ser el 

procés que permet obtenir els graus més elevats de desaparició d’HAPs tant en sistemes de sòl 

multifàsics com en sediments contaminats. Els HAPs poden ser totalment biodegradats 

(mineralització) o parcialment transformats tant per una comunitat de microorganismes com 

per un de sol [Heitkamp i Cerniglia, 1989]. 

 

4.3 Degradació microbiana d’HAPs 
 

4.3.1 Aclimatació i adaptació 

 

En alguns estudis s’ha observat que l’exposició prèvia i l’aclimatació dels 

microorganismes del sòl als HAPs, altres hidrocarburs o sediments presents, es tradueix en un 

augment del grau de degradació d’aquests compostos [Heitkamp i Cerniglia, 1987]. 
 
En molts casos els microorganismes s’adapten a condicions específiques de la zona. Així, 

per reduir el període d’aclimatació i augmentar el grau de biodegradació dels HAPs, els 

microorganismes utilitzats en molts projectes de biorecuperació s’isolen directament de la 

zona afectada. Els que presenten velocitats de transformació d’HAPs més elevades són els 

que es cultiven al laboratori i s’inoculen al sòl contaminat perquè tingui lloc la 

biorecuperació. En casos d’estudi concrets, s’ha vist que la mineralització del pirè 

augmentava considerablement (55% en dos dies) després d’inocular al sòl afectat una soca 

prèviament aïllada del mateix sòl i cultivada al laboratori fins una concentració de 106-108 

cèl·lules/g de sòl [Grosser, 1991]. 
 
També s’han realitzat alguns estudis sobre la utilització de microorganismes modificats 

genèticament per la degradació d’HAPs [Grund i Gunsalus, 1983; Blackburn, 1987]. En 

aquests casos es van detectar problemes amb la supervivència de les soques de laboratori en el 

medi natural durant la biorecuperació. D’altra banda caldria estudiar amb profunditat el destí i 
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efecte d’aquests microorganismes modificats genèticament; de moment la regulació que fa 

referència a la utilització d’aquest tipus de soques és molt severa. 

 

4.3.2 Degradació microbiana en el medi ambient 

 

A l’hora de dur a terme un projecte de descontaminació de sòls, la utilitat d’aplicar 

microorganismes per augmentar el grau de degradació d’HAPs dependrà de la seva 

supervivència i capacitat d’actuació en diferents ecosistemes contaminats. Els factors que 

poden condicionar l’augment del grau de biodegradació degut a la inoculació de soques són la 

competència d’altres soques, l’extinció de la soca, la presència de substrats que es degraden 

abans que els HAPs i les condicions pròpies del medi [Wilson i Jones, 1993]. 
 
Tanmateix existeixen pocs estudis que posin de manifest la supervivència en el medi 

natural de microorganismes aïllats de sòls contaminats, cultivats al laboratori i que siguin 

potencialment degradadors d’HAPs, en particular dels de més de tres anells. A fi que 

l’aplicació de soques degradadores d’HAPs al camp tingui èxit, cal demostrar abans la seva 

efectivitat en diferents medis naturals. 

 

4.3.3 La biodegradació des del punt de vista bioquímic: rutes metabòliques 

 

La finalitat principal de la biorecuperació és degradar completament contaminants 

orgànics de manera que els productes formats, com ara diòxid de carboni i aigua, siguin 

inofensius. S’ha vist que molts dels metabòlits intermedis que es formen durant el procés de 

biodegradació (fenols, dihidrodiols, etc.) són cancerígens i mutàgens [Park, 1988]. A més de 

ser tòxics, els compostos intermedis són sovint més solubles que els contaminants inicials. 
 
La biodegradació d’HAPs depèn de la capacitat dels enzims produïts pels 

microorganismes per incorporar oxigen a la seva estructura. La majoria d’enzims són 

específics, és a dir que només s’adheriran a un substrat determinat; així doncs, es necessitaran 

molts microorganismes diferents per transformar tots els HAPs d’una zona. La biodegradació 

aeròbia és la via de biorecuperació més comú en sòls contaminats amb HAPs. 
 
Tot i que les primeres reaccions de degradació i els compostos formats per l’oxigenació 

inicial són específics de cada HAP, tan sols es produeixen uns quants metabòlits intermedis 

comuns per la majoria de substrats inicials. Aquests metabòlits són el catecol, el protocatecoïc 

 



42                                                                                                                                                                 Memòria 

i l’àcid gentísic; d’entre ells, el catecol és el que es forma amb més freqüència. Al Capítol 5 

d’aquest treball es detallen els processos bioquímics implicats en la biodegradació aeròbica 

dels HAPs. 

 

4.3.4 Microorganismes 

 

Els microorganismes poden degradar els HAPs utilitzant-los com a única font de carboni i 

energia o bé per cometabolisme (o cooxidació en els cas que aquesta tingui lloc). El 

cometabolisme té lloc quan un enzim produït per transformar algun substrat que el 

microorganisme utilitzaria com a font de carboni degrada algun altre compost que no 

s’aprofita directament pel creixement cel·lular [Wilson i Jones, 1993]. Encara es coneixen 

molt poc els mecanismes i factors que regulen el cometabolisme però s’ha observat que, en 

alguns casos, contribueix a l’augment del grau de degradació d’HAPs d’elevats pesos 

moleculars, en particular dels de quatre o més anells [Keck, 1989]. Els HAPs d’elevats pesos 

moleculars són molt difícils de transformar en un sòl desproveït d’altres compostos orgànics 

mentre que, en el mateix sòl amb una barreja de diferents contaminants orgànics, el grau de 

degradació és més elevat. 
 
Durant un procés de biorecuperació, la via de degradació en la que els microorganismes 

utilitzen els HAPs com a única font de carboni i energia es considera favorable ja que pot 

donar lloc a l’oxidació completa del substrat obtenint diòxid de carboni i aigua com a únics 

subproductes. En molts estudis [Heitkamp i Cerniglia, 1989; Mueller, 1989] s’ha demostrat 

que la mineralització completa es pot donar en sòls contaminats amb HAPs de baixos pesos 

moleculars (dos o tres anells) duta a terme per una varietat de microorganismes autòctons que 

utilitzen els HAPs com a única font de carboni i energia.  
 

Els HAPs amb quatre o més anells són menys solubles que els de menor pes molecular, 

més estables i, per tant, més recalcitrants (Taula 4.1). En molts estudis s’ha vist que la 

mineralització d’aquests compostos tenia lloc via cometabolisme [Heitkamp i Cerniglia, 1989; 

Mueller, 1990]. Tot i això, en els últims anys, s’ha aconseguit aïllar soques de sòls 

contaminats que han demostrat tenir la capacitat per mineralitzar HAPs de quatre anells 

utilitzant-los com a única font de carboni i energia. Un exemple d’aquestes soques és la 

Mycobacterium sp. AP1, degradadora de pirè, [Vila, 2001] que s’utilitza en la part 

experimental d’aquest treball.  
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4.4 Factors ambientals 
 

Els principals factors ambientals que afecten al procés de biodegradació són [Grifoll i 

Krysteva, 1998]: 

 els acceptors d'electrons 

 els nutrients: C, N, P 

 la temperatura 

 el pH 

 el grau d'humitat 

 la biodisponibilitat 

 la presència de substàncies tòxiques 
 

Tot procés de degradació microbiana requereix la presència d’un acceptor d'electrons que, 

en la majoria de casos de biodegradació d'hidrocarburs, és l'oxigen. L’aeració natural del sòl 

difícilment assegurarà una bona renovació de l’oxigen per permetre als microorganismes 

aerobis mineralitzar els contaminants orgànics. Tanmateix una aeració forçada del sòl 

mitjançant sistemes mecànics o una aportació d'oxigen externa pot fer augmentar 

considerablement el grau de biodegradació. El problema de la falta de disponibilitat d’oxigen 

és especialment rellevant en projectes in-situ degut a la seva baixa solubilitat en aigua. En 

alguns casos s’ha utilitzat peròxid d’hidrogen (H2O2) per proveir oxigen a nivells més elevats 

que els assolits amb les tècniques mecàniques d’aeració [Barenschee, 1990]; malauradament 

el peròxid d’hidrogen és altament reactiu i pot arribar a ser tòxic a elevades concentracions. 

Algunes empreses del sector han posat a punt compostos alliberadors d’oxigen com l’ORC 

(Oxygen Release Compound) format per peròxid de magnesi amb fosfat intercalat. En 

contacte amb aigua, el peròxid de magnesi reacciona alliberant oxigen; els grups fosfats són 

necessaris, entre d’altres, per retardar aquesta alliberació [Regenesis]. 
 

A banda de l’oxigen, el creixement dels microorganismes aerobis no es pot donar sense 

nutrients. El carboni constitueix els blocs de construcció del creixement cel·lular i, sovint, 

aportarà l'energia per aquest creixement; però les cèl·lules microbianes també necessiten 

macronutrients com el nitrogen, el fòsfor, el calci, el magnesi i el ferro, i nutrients traça com 

el cobalt, el níquel i el bor. Normalment la biodegradació està limitada per la disponibilitat de 

nitrogen i fòsfor perquè es necessiten en concentracions més elevades que la resta de 

nutrients, sovint en excés a l'entorn. En la biodegradació d’hidrocarburs, la concentració 

 



44                                                                                                                                                                 Memòria 

òptima de nitrogen i fòsfor per al creixement dels microorganismes dependrà de la 

concentració de contaminant. Tenint en compte que aproximadament el 30% del carboni 

s’assimila en forma de massa cel·lular [Alexander, 1999], la relació de C:N:P més apropiada 

és la de 300:10:1. 
 

Com en la majoria d'activitats microbianes, el procés de biodegradació està fortament 

influenciat per la temperatura. Per al creixement de la majoria de microorganismes del sòl el 

rang òptim de temperatura és 20-24ºC. Molts dels bacteris del sòl ja no presenten creixement 

a 37ºC i seran inactius per sota dels 5ºC. Generalment, en els tractaments de biorecuperació 

de sòls contaminats, es procura mantenir la temperatura entre 20 i 24ºC [Grifoll i Krysteva, 

1998].  
 

El pH òptim pel creixement de la majoria de microorganismes aerobis sol estar entre 6,0 i 

8,0, especialment per la biodegradació d’hidrocarburs [Held i Dörr, 2000]. De totes maneres 

en sòls que tinguin caràcter àcid o bàsic de forma natural, també s'hi poden trobar 

microorganismes que s'hagin adaptat i siguin capaços de degradar contaminants en aquestes 

condicions.  
 

En sòls i altres sistemes en estat sòlid, el grau d'humitat pot ser un factor crític en el 

procés de biodegradació. El paràmetre que s’utilitza per definir el grau d’humitat d’un sòl és 

la capacitat de camp que expressa la quantitat d’aigua que conté un sòl quan està saturat. Els 

microorganismes necessiten un ambient humit per sobreviure, però un excés d'aigua podria 

limitar el flux d'aire a través del sòl i reduir així la disponibilitat d'oxigen. Així doncs s'ha 

establert que el grau d'humitat òptim per a un procés de biodegradació correspon a un 40-80% 

de la capacitat de camp del sòl [Alexander, 1999]. De totes maneres el grau d'humitat òptim 

acabarà depenent del tipus de sòl, de la seva permeabilitat i de la concentració de 

contaminant. 
 

La biodisponibilitat del contaminant determinarà en gran mesura la seva velocitat de 

degradació. Aquesta biodisponibilitat depèn de les característiques químiques pròpies del 

contaminant, de la naturalesa del sòl i de la presència d'agents solubilitzants com ara solvents 

(alguns alcans) o agents tensioactius. Avui se sap que la biodisponibilitat és un dels factors 

claus en la biodegradació [Mahro, 2001]. 
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Cal tenir en compte que la presència de substàncies tòxiques pot inhibir la biodegradació. 

En el cas de bacteris degradadors d’HAPs, la presència de metalls pesats inhibeix el seu 

creixement reduint així el grau de biodegradació. 
 
Així doncs assolir les condicions ambientals òptimes per la degradació d’HAPs ha 

esdevingut un dels objectius principals de qualsevol projecte de biorecuperació de sòls 

contaminats. A mode de conclusió, a la Taula 4.2 es resumeixen els rangs que delimiten 

l’activitat microbiana i les condicions òptimes per la biodegradació d’HAPs. 
 

Taula 4.2. Condicions ambientals que afecten la degradació de contaminants orgànics en sòls 
 

Paràmetre 
 

Condicions necessàries per l’activitat microbiana 
Valors òptims per la 
degradació d’HAPs 

Humitat 25-85% de la capacitat de camp  40-80% 
pH 5,5-8,5 6-8 
Potencial redox aerobis i aerobis facultatius >50mV,  

anaerobis <50mV 
 

Contingut d’oxigen aerobis: mínim un 10% del volum de porus del 
sòl ple d’aire, 
anaerobis: menys de l’1% 

10-40% d’O2

Contingut de nutrients N i P pel creixement microbià, 
C:N:P 100:10:1 (proporció aproximada) 

C:N:P 300:10:1 

Temperatura (ºC) 5-37 20-24 
C = carboni, N = nitrogen, P = fòsfor 
Font: adaptat de Sims, 1990 
 

4.5 Addició d’agents tensioactius 
 

Molts HAPs s’adsorbeixen fortament a les partícules de sòl disminuint així la seva 

disponibilitat pels microorganismes degradadors. De fet, en molts casos, la baixa solubilitat 

en aigua és el factor que controla el grau de degradació dels HAPs d’elevats pesos moleculars 

en sòls. En aquest àmbit, l’addició d’agents tensioactius ha permès augmentar la desorció i 

solubilització dels HAPs [Edwards, 1991; Jafvert, 1991] afavorint així la seva biodegradació. 
 
La concentració d’agents tensioactius afegida al sòl és important: concentracions elevades 

poden inhibir l’activitat microbiana o provocar que els microorganismes assimilin l’agent 

tensioactiu enlloc del substrat. A això s’hi suma el fet que l’adquisició d’agents tensioactius a 

elevades concentracions té un preu molt elevat. Per poder determinar amb exactitud la 

concentració òptima d’agent tensioactiu que cal aplicar en cada cas encara calen molts estudis 

que permetin definir els mecanismes d’actuació d’aquests compostos de forma més acurada. 
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Un altre aspecte que cal tenir en compte a l’hora d’afegir agents tensioactius a un sòl és la 

seva degradabilitat. Alguns estudis han demostrat que existeixen microorganismes autòctons 

capaços de degradar compostos tensioactius quan aquests es troben a baixes concentracions 

[Knaebel, 1990]. D’altra banda s’han trobat microorganismes que poden produir agents 

tensioactius propis en forma de glicolípids [Oberbremer i Muller-Hurtig, 1989]. De fet s’han 

obtingut bons resultats en la degradació d’hidrocarburs utilitzant aquests agents tensioactius 

d’origen biològic després d’un període d’aclimatació dels microorganismes. Degut a que els 

costos relacionats amb la utilització d’agents tensioactius són molt elevats, els 

microorganismes capaços de produir-ne en condicions de degradació d’HAPs podrien ser 

molt útils de cara a reduir costos. 
 
Finalment cal dir que l’aportació d’agents tensioactius al sòl s’ha de considerar amb 

prudència ja que alguns són tòxics si es troben en elevades concentracions, alguns poden fer 

augmentar la demanda d’oxigen degut a la seva pròpia biodegradació i alguns poden no 

estimular als microorganismes a concentracions econòmicament raonables. 
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5 PROCESSOS BIOQUÍMICS IMPLICATS EN LA 

DEGRADACIÓ AERÒBICA D’HIDROCARBURS 

AROMÀTICS 
 

Fins ara s’han descrit un nombre molt elevat de bacteris i fongs capaços de biodegradar 

contaminants orgànics, entenent-se per biodegradació la reducció de la complexitat dels 

compostos químics catalitzada biològicament [Alexander, 1999]. La biodegradació té dues 

vessants: creixement i cometabolisme. El creixement té lloc quan els contaminants orgànics 

s’utilitzen com a única font de carboni i energia i, en general, implica una degradació 

completa del substrat (mineralització). D’altra banda, quan un compost orgànic és 

metabolitzat en presència d’un substrat de creixement utilitzat com a font de carboni i energia, 

es parla de cometabolisme [López, 2003]. 
 

Les reaccions enzimàtiques clau en la biodegradació aeròbia d’HAPs són les oxidacions 

catalitzades per oxigenases i peroxidases. Les oxigenases són oxidoreductases que utilitzen 

l’oxigen per incorporar-lo al substrat; per tant, a més de necessitar-lo al final de la cadena 

respiratòria, els organismes degradadors també necessitaran l’oxigen a l’inici del 

metabolisme. 

 

5.1 Principis generals de les rutes de degradació aeròbia pel metabolisme 

d’hidrocarburs aromàtics 
 

Per desestabilitzar l’anell aromàtic, els microorganismes han desenvolupat una estratègia 

comú basada en l’activació de l’anell mitjançant la introducció de grups hidroxil. En el cas 

dels bacteris, se succeeixen una sèrie de transformacions donant lloc a un nombre limitat de 

productes que seran posteriorment catabolitzats per les rutes centrals del metabolisme 

cel·lular. Les reaccions involucrades en el metabolisme bacterià de compostos aromàtics 

poden agrupar-se en tres grans etapes: la formació de derivats hidroxilats, la ruptura d’aquests 

per dioxigenases i, finalment, la conversió del producte de ruptura en compostos capaços 

d’entrar directament al metabolisme central de la cèl·lula [Harayama i Timmis, 1992]. 
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5.1.1 Formació de derivats hidroxilats 

 

Els HAPs són degradats tant per bacteris com per fongs (Fig. 5.1). Un dels primers passos 

en la degradació de compostos aromàtics implica la introducció d’un o dos grups hidroxil en 

l’anell aromàtic [Harayama i Timmis, 1989]. Un mateix compost pot estar sotmès a diferents 

tipus d’atacs que condueixin a la forma activada de dos grups hidroxil. La introducció d’un o 

de dos grups, mono o dihidroxilació, és duta a terme per enzims denominats oxigenases que 

catalitzen la incorporació de l’oxigen a substrats orgànics com ara els grups hidroxil. Les 

oxigenases que catalitzen la incorporació d’un sol àtom d’oxigen en el substrat es denominen 

monooxigenases; el segon àtom de la molècula d’oxigen es redueix a H2O. Les dioxigenases 

introdueixen dos àtoms d’oxigen al substrat a expenses d’oxigen i NAD(P)H [Harayama i 

Timmis, 1992]. 
 
En les cèl·lules eucariotes, intervenen monooxigenases en l’atac inicial a l’anell aromàtic. 

El fong Cunninghamela elegans, per exemple, inicia l’oxidació mitjançant la citocrom P-450 

monooxigenasa per incorporar un àtom d’oxigen molecular en el nucli aromàtic i redueix 

l’altre àtom a aigua per formar un arè oxidat. L’epòxid resultant pot ser hidrolitzat per 

l’epoxi-hidrolasa donant lloc a fenols que seran, posteriorment, conjugats amb sulfats, àcids 

glucurònics o glucosa. Els organismes eucariotes utilitzen aquests sistemes de transformació 

per incrementar la solubilitat dels compostos aromàtics; per tant es tracta d’un procés de 

destoxificació [Cerniglia, 1992]. 
 
En el cas dels procariotes, l’atac inicial a l’anell benzènic es produeix generalment 

mitjançant dioxigenases; encara que en alguns estudis se suggereix que les monooxigenases 

podrien estar implicades en la biodegradació protagonitzada principalment per espècies 

pertanyents al gènere Mycobacterium [Cerniglia i Heitkamp, 1990]. La dioxigenació inicial 

dóna lloc a cis-hidrodiols que, posteriorment, es deshidrogenen als diols corresponents 

recuperant així l’aromaticitat de l’anell. 

 

5.1.2 Ruptura de l’anell aromàtic 

 

En el cas dels bacteris, una vegada formats els derivats hidroxilats, actuen diferents 

dioxigenases encarregades de la ruptura de l’anell aromàtic [Harayama i Rekik, 1989]. S’han 

descrit dos tipus de fissió: la fissió meta i la fissió orto. 
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Quan la fissió té lloc entre un àtom de carboni amb un grup hidroxil i l’adjacent sense 

grup hidroxil (extradiòlica) es produeix un semialdehid; aquest tipus de ruptura es coneix com 

a fissió meta [Dagley, 1965] (Fig. 5.1). Un exemple de dioxigenases de meta-ruptura és la 

catecol 2,3-dioxigenasa. El producte derivat de l’acció d’aquesta dioxigenasa és el 

semialdehid de l’àcid 2-hidroximucònic (o el derivat substituït) que és de color groc. El perfil 

de substrats d’aquest enzim és molt ampli i s’ha descrit que oxida als 3-metil, 3-etil i 4-

metilcatecols. Cal dir que el 3-clorcatecol inhibeix irreversiblement l’activitat d’aquest enzim 

[Bartels, 1984]. 
 
Quan la ruptura té lloc entre els dos grups hidroxil (intradiòlica) es produeix un derivat de 

l’àcid cis,cis-mucònic; aquest tipus de ruptura es coneix com a fissió orto [Ornston, 1966] 

(Fig. 5.1). Els enzims típics que duen a terme aquest tipus de fissions són la catecol 1,2-

dioxigenasa i la protocatecoïc 3,4-dioxigenasa. La diferència principal entre aquests enzims i 

els que intervenen en les ruptures meta és que aquests contenen Fe3+ com a grup prostètic. A 

més a més, en comparació amb les dioxigenases de fissió meta, aquests enzims estan 

generalment composats per una subunitat o dues subunitats diferents [Ludwig, 1984]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. Reaccions inicials en la degradació i/o transformació dels hidrocarburs 
aromàtics en bacteris i fongs 
Font: López, 2003 

 

La naturalesa de les substitucions de l’anell determinarà, en gran mesura, si la fissió serà 

orto o meta. Tot i que els enzims inicials que intervenen en aquestes rutes mostren sovint una 

baixa especificitat de substrat, essent capaços de transformar substrats amb diferents 
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substituents; les rutes meta s’utilitzen, generalment, en la transformació d’aromàtics amb 

substituents alquílics i de HAPs. Les rutes orto, en canvi, són més freqüents en el cas d’anells 

no substituïts o amb substitucions d’àtoms halògens. 

 

5.1.3 Conversió dels productes de ruptura en intermedis del cicle de Krebs 

 

Els productes monoaromàtics intermedis comuns de les vies metabòliques dels HAPs 

poden ser degradats per via orto o meta donant lloc a productes intermedis que es poden 

incorporar al cicle de Krebs (Fig. 5.2). 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2. Intermedis comuns en la biodegradació d’HAPs 

 

Els productes de fissió orto d’anells aromàtics, l’àcid cis,cis-mucònic o els seus derivats, 

són transformats fins a un producte intermedi comú, el β-cetonadipat, i aquest fins a succinat i 

acetil-CoA que s’acaben degradant per les vies centrals del metabolisme cel·lular. Els 

compostos derivats del semialdehid de l’àcid 2-hidroximucònic, producte de la fissió meta 

d’anells aromàtics, es poden processar a través de dues vies alternatives però que poden tenir 

lloc simultàniament a la cèl·lula. Una de les vies implica l’actuació d’una deshidrogenasa que 

produeix 4-oxalocrotonat, que és posteriorment tautomeritzat i descarboxilat fins a 2-oxo-

pent-4-enolat [Nishizuka, 1962]. La segona via es va descriure posteriorment i implica una 

activitat de caràcter hidrolasa del semialdehid de l’àcid 2-hidroximucònic que dóna lloc 

directament a 2-oxo-pent-4-enolat [Bayly i Dagley, 1969]. Aquest compost és finalment 

degradat fins a productes intermedis del cicle de Krebs. Mentre que el catecol i el 4-

metilcatecol són substrats de la deshidrogenasa, el 3-metilcatecol és atacat per l’hidrolasa. 
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Com que les dues vies descrites anteriorment s’indueixen simultàniament, que s’activi una o 

altra és funció de la constant de Michaelis (Km) de la deshidrogenasa i de l’hidrolasa per el 

catecol i els metilcatecols. A mode de recordatori, la constant de Michaelis es defineix com la 

meitat de la velocitat màxima que apareix en l’equació de Michaelis-Menten; aquesta equació 

relaciona la velocitat de reacció enzimàtica en funció de la concentració del substrat.  

 

5.2 Ruta metabòlica del fenantrè 
 

L’hidrocarbur aromàtic policíclic més estudiat des del punt de vista de degradació 

bacteriana és el naftalè; de manera que la seva ruta metabòlica ha estat sovint utilitzada com a 

model per proposar vies de degradació d’altres HAPs [López, 2003]. Tot i això aquest apartat 

fa referència a la ruta metabòlica del fenantrè per ser l’HAP d’estudi en la part experimental 

d’aquest treball. 
 
Els resultats obtinguts en estudis de la degradació del fenantrè per la soca Mycobacterium 

sp. AP1 [Vila, 2002] posen de manifest dues vies per la metabolització d’aquest HAP, totes 

dues induïbles (Fig. 5.3). L’acumulació de formil benzoat fa pensar que la soca AP1 degrada 

el fenantrè seguint la via descrita per Kiyohara i Nagao (1978). Aquesta via es basa en la 

dioxigenació i meta-ruptura d’un dels anells laterals del fenantrè per formar l’àcid 1-hidroxi-

2-naftoic. La posterior orto-ruptura d’aquest àcid seguit de l’alliberament d’una molècula de 

piruvat, donarien lloc al formil benzoat que, finalment, s’oxidaria formant l’àcid ftàlic. La 

segona via metabòlica (Fig. 5.3), s’ha establert en base a la detecció de petites quantitats 

d’àcid difènic en incubacions de cèl·lules induïdes amb fenantrè [Vila, 2002]. De totes 

maneres aquesta via alternativa s’ha d’acabar de demostrar en estudis posteriors. Tot i que en 

aquest estudi no es va poder detectar l’àcid-1-hidroxi-2-naftoic, cal dir que aquest àcid ja ha 

estat definit com un metabòlit del fenantrè en estudis previs [Langbehn i Steinhart, 1995]. 
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Fig. 5.3. Metabolisme del fenantrè per la soca Mycobacterium sp. AP1 
Les fletxes en discontinu indiquen dues o més reaccions 
Font: Vila, 2002  
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6 PART EXPERIMENTAL: POSTA A PUNT D’UN 

PROCEDIMENT DE LABORATORI PER L’AVALUACIÓ 

D’ESTRATÈGIES DE BIORECUPERACIÓ DE SÒLS 

 

6.1 Introducció 
 

El procediment de laboratori que es vol posar a punt en la part experimental d’aquest 

treball es composa d’un sistema físic que hauria de servir per determinar el grau de 

mineralització que té lloc durant un procés de biodegradació; i d’un conjunt de protocols que 

haurien de permetre identificar i quantificar els compostos orgànics presents en el sòl.  
 
El sistema físic es basa en uns microcosmos on es reproduiran les condicions necessàries 

per la biodegradació; un microcosmos es defineix com un “dispositiu experimental que manté 

un sistema ecològic d’extensió limitada dintre un recinte controlat”. En el sistema que es 

proposa, els microcosmos seran unes ampolles de vidre estanques que contindran el sòl, el 

substrat, els nutrients i els microorganismes depenent de les condicions d’estudi. S’entén per 

mineralització d’un contaminant orgànic la seva degradació completa de manera que els 

subproductes es limitin a diòxid de carboni i aigua. Així doncs el grau de mineralització serà 

proporcional a la quantitat de diòxid de carboni produït durant la biodegradació. Per tal de 

quantificar aquest CO2, es col·loquen unes trampes de sosa a la sortida de cada microcosmos. 

L’aire provenint dels microcosmos es fa bombollejar dins la sosa i, mitjançant una reacció 

àcid-base, es capta el diòxid de carboni que conté. Finalment, s’utilitza una valoració indirecta 

àcid-base per quantificar aquest CO2. Els càlculs basats en el nombre de carbonis equivalents 

del contaminant inicial permetran quantificar la mineralització que ha tingut lloc durant la 

biodegradació. 
 
S’ha dissenyat un circuit d’aeració que té dues funcions: renovar les atmosferes dels 

microcosmos per assegurar l’oxigenació del sòl i arrossegar el diòxid de carboni produït cap a 

les trampes. En el disseny d’aquest circuit cal tenir present que l’aire que arriba als 

microcosmos ha d’estar humit per no assecar el sòl i desproveït de diòxid de carboni i de 

compostos orgànics per no interferir en les deteccions analítiques. Per satisfer aquests 

requisits, el circuit consta d’una bomba que subministra el flux d’aire necessari, una trampa 

inicial de sosa per capturar el diòxid de carboni de l’aire ambient, un filtre de carboni activat 
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per eliminar els compostos orgànics, un filtre biològic per assegurar que no s’introdueixen 

nous microorganismes i un humitejador on l’aire es satura d’aigua. En aquestes condicions 

l’aire arriba als microcosmos i desplaça les atmosferes cap a les trampes de sosa 

corresponents. Per últim, cal dir que aquest sistema s’ha dimensionat per poder realitzar 

experiments de fins a 24 microcosmos diferents. 
 
El grau de mineralització serveix per quantificar la biodegradació en termes de degradació 

completa de substrat però no permet obtenir informació sobre els productes resultants de 

degradacions parcials. El segon gran bloc del procediment de laboratori que es vol posar a 

punt consisteix en un conjunt de protocols que permetin identificar i quantificar els compostos 

orgànics d’un sòl. D’aquesta manera, analitzant els compostos romanents en el sòl, s’hauria 

de poder realitzar un balanç de masses complert d’un procés de biodegradació determinat. 
 
El primer protocol que cal posar a punt és el d’extracció en fase sòlida, que hauria de 

permetre extreure els compostos orgànics d’un sòl. El rendiment de l’extracció dependrà 

principalment de les característiques del sòl i de la naturalesa dels compostos que es vulguin 

recuperar. Una vegada obtinguts els extractes, caldrà fraccionar-los per optimitzar l’anàlisi 

posterior per HPLC. El protocol de fraccionament també s’haurà de posar a punt prèviament. 

Finalment, l’anàlisi per HPLC hauria de permetre identificar i quantificar els compostos 

orgànics romanents en el sòl després del procés de biodegradació: contaminant inicial i 

possibles metabòlits formats. La identificació per HPLC es realitza per comparació 

d’espectres i temps de retenció entre compostos a identificar i patrons. 

 

6.2 Materials i mètodes 
 

6.2.1 Material i reactius 

 

 Material fungible i de vidre 

 - vasos de precipitats 

 - flascons Erlenmeyer 

 - balons de rotavapor 

 - embuts 

 - provetes 

 - bureta de 25mL 
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 - ampolla de 500mL amb unió roscada i tub difusor per gasos 

 - matrassos aforats de 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250 i 500mL 

 - vials de 1 i 4mL 

 - tubs de centrífuga 

 - sedàs (llum de malla de 2,0 mm) 

- paper de filtre (Whatman, 90mm) 

 -  filtres de niló (Teknokroma, 0,2µm)   

 - filtre biològic d’acetat de cel·lulosa (Millipore, 0,5µm)  

- columnes de vidre (Bakerbond, 8mL) i frits (Bakerbond) pel sistema d’extracció 

- pipetes automàtiques (Finnpipette 40-200µL, Pipetman 1000µL, Eppendorf 5000µL)  

 - puntes de pipeta 

- pipetes de vidre de simple i doble enrassat 

 - xeringues Hamilton (Teknokroma, Microliter Syringes) 

- pipetes Pasteur  

- peres de goma 

- mosques magnètiques 

- espàtules 

 - suports 

 - tubs de silicona i de tefló (entre 1 i 8mm de diàmetre) 

 - plaques de Petri 

 - nanses de Kolle i de Drigalski 

 

 Petit equipament 

- cronòmetre 

 - agitador magnètic 

 - pH metre (Crison, micropH 2000) 

 - sistema d’extracció en fase sòlida (Baker, spe-12G) 

 - bomba d’aire (Air Admiral, Cole Parmer) 

 - rotavapor (Büchi, Rotavapor-R) 

  

 Aparells grans 

- campana d'extracció de gasos (Burdinola NST 1500) 

 - estufes de 55, 80 i 125ºC 

- mufla (Nabertherm, Tmax = 1100ºC) 

 



56                                                                                                                                                                 Memòria 

 - autoclau (Rayoa, Sterilclav-S) 

 - centrífuga (Beckman, model J2-21 Centrifuge) 

 - cabina de seguretat biològica de flux laminar horitzontal (Teistar, Micro-H) 

 - balança (Sartorius) 

 - balança de precisió (German Weber, Mettler H10w) 

 - sistema de purificació d'aigua (Millipore, model MilliQ-Plus) 

 - cromatògraf líquid HPLC (Hewlett Packard) equipat amb detector de diodes 

 - espectrofotòmetre (Beckman Coulter, DU 640) 

- bany d'ultrasons (P-Selecta) 

 - cambra de 4ºC 

  

 Reactius 

- HAPs i derivats oxidats: fenantrè, àcid difènic, àcid ftàlic, àcid-1-hidroxi-2-naftoic 

- dissolvents: acetona, metanol, clorur de metilè, hexà 

- sals per la preparació del medi mineral (veure apartat 6.1.2) 

- glucosa (Panreac Química S.A.) 

 - azida sòdica (Merck) 

 - solució comercial d'hidròxid sòdic 5N (Panreac Química S.A.) 

 - hidròxid sòdic en llenties (Panreac Química S.A.) 

 - solució comercial d'àcid clorhídric al 37% (Panreac Química S.A.) 

 - fenolftaleïna (Panreac Química S.A.) 

- clorur de bari (Merck) 

 - carbonat sòdic (Panreac Química S.A.) 

- sulfat de sodi anhidre (Panreac Química S.A.) 

- òxid d'alúmina (Merck) 

- gel de sílica (Merck) 

 - rebliment de columna octadecil, C18 (Bakerbond, 40µm Prep. LC) 

 - carboni activat granular (Aldrich Chemical Co.) 

 - fibra de vidre (Aldrich Chemical Co.) 

 

Els HAPs i derivats oxidats han estat adquirits a Aldrich Chemical Co., Inc. (Milwaukee, 

WI, USA), la seva puresa variant entre 98 i 99%. Els dissolvents utilitzats són de la casa 

comercial Baker (Deventer, Holanda) o Panreac Química S.A. (Barcelona, Espanya). Les sals 

utilitzades per la preparació del medi mineral són de Panreac Química S.A. (Barcelona, 
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Espanya) o Merck (Darmstadt, Alemania). Tots els dissolvents i reactius essent d'una elevada 

puresa. 

 

 Sòls 

- sòl de Barcelona: sòl no contaminat; es va anar a buscar a la Carretera de les Aigües 

(Tibidabo, Barcelona) el 30/09/2003 a les 9:15, es va tamisar amb un sedàs de 2mm de 

llum de malla i es va conservar a la cambra de 4ºC. 

- sòl de Jaén: sòl no contaminat, es tracta d'un sòl agrícola que es troba a prop d'un 

terreny contaminat amb creosota als voltants de Jaén, va arribar al laboratori el 

26/03/2003 on es va tamisar i es va conservar a la cambra de 4ºC. 

 

 Microorganismes 

- soca AP1: Mycobacterium sp. AP1 va ser aïllada de sorres de platja contaminades 

amb cru de petroli de Tarragona [Vila, 2001]. 

 

6.2.2 Medis de cultiu 

 

En aquest apartat es detalla la composició dels medis de cultiu que s’han fet servir en el 

treball, referida a 1L d’aigua bidestil·lada. 
 
- Medi mineral basal amb metalls traça (BMTM) [Hareland, 1975]. S’ha preparat a partir 

de les dues solucions següents: 

Solució A: KH2PO4·3H2O, 42,5g;NaH2PO4·H2O, 10g; NH4Cl, 20g. 

Solució B: MgSO4·7H2O, 2g; FeSO4·7H2O, 0,12g; MnSO4·H2O, 0,03g; ZnSO4·7H2O, 

0,03g; CoCl2·6H2O, 0,01g; C6H7NO6Na2, 1,23g. 
 
- Medi LB (Luria Bertrani) suplementat amb glucosa: medi mineral BMTM amb 10g de 

Bactopeptona (Difco, Detroit, MI), 5g d’extracte de llevat (Scharlau Chemie S.A., 

Barcelona), 2,5g de NaCl, 2g de glucosa. El medi sòlid s’ha obtingut afegint 15g/L d’agar 

bacteriològic (Scharlau Chemie S.A., Barcelona). 
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6.2.3 Protocols experimentals 

 

 Determinació de la humitat (HR) i capacitat de camp (FC) del sòl 

 

- Pesar 50g (PH) de sòl humit en un embut de vidre amb paper de filtre; 

- assecar 24 hores a 105ºC; 

- pesar l'embut (PS); 

- inundar, homogèniament i lentament, el sòl amb aigua fins a la saturació (cal parar 

d'afegir aigua quan es vegi baixar una gota pel coll de l'embut); 

- pesar l'embut (PI). 
 

Finalment, 
H

SHS

P
PPT

HR
−+

=
)(

, gH2O/gsòl 

H

SISI

P
TTPP

FC
)( −−−

= , gH2O/gsòl 

on  TS: tara seca (embut + filtre) 

   TI: tara inundada (embut + filtre) 

 

 Determinació del pH d'un sòl 

 

- Pesar 5g de sòl; 

- afegir-hi 12,5mL d'aigua; 

- agitar durant 30min; 

- mesurar el pH amb el pH metre. 

 

 Protocol d’extracció en fase sòlida del sòl 

 

L’extracció de compostos orgànics del sòl s’ha dut a terme en dues etapes diferenciades. 

La primera etapa consisteix en una extracció de caràcter neutre (pHsòl≈7) en la que s’haurien 

d’extreure els compostos més apolars; mentre que la segona etapa, de caràcter àcid (pHsòl≈2), 

hauria de permetre extreure els compostos més polars. L’Apartat 6.5 detalla la posta a punt 

d’aquest protocol; en l’Annex B es pot consultar el protocol complert, referit a 20g de sòl. 
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 Protocol de fraccionament 

 

S’han posat a punt dos tipus de fraccionaments diferents: un pels extractes neutres i un 

altre pels àcids. En el fraccionament dels extractes neutres s’obtenen quatre fraccions 

recuperades a base de clorur de metilè i hexà (fracció 1), clorur de metilè i metanol (fracció 2) 

i metanol acidificat (fraccions 3 i 4). Els extractes àcids, en canvi, se sotmeten a un clean-up 

amb hexà. El protocol complert i la seva posta a punt es detallen a l’Apartat 6.5. 

 

6.2.4 Mètodes analítics 

 

 Quantificació del diòxid de carboni captat per una solució de sosa 

 

El mètode que s’ha fet servir per quantificar el diòxid de carboni captat per les trampes de 

sosa és una valoració indirecta amb àcid clorhídric utilitzant fenolftaleïna com a indicador. 
 
L’equilibri del diòxid de carboni en aigua és: 

3222 )( COHOHgCO ⇔+  

 
En presència d’hidròxid sòdic: 

32232 22 CONaOHCOHNaOH +⇔+  

 
Per evitar que l’equilibri de la reacció de formació de carbonat de sodi es desplaci cap a 

l’esquerra tornant a alliberar el diòxid de carboni, caldrà afegir clorur de bari en excés a la 

mostra abans de la valoració. 
 
La reacció que tindrà lloc és la següent: 

NaClsBaCOBaClCONa 2)(3232 +→+  

 
El carbonat de bari és un precipitat blanc insoluble que assegurarà que el diòxid de 

carboni captat no es torna a alliberar. 
 
El resultat que s'obté d'aquesta valoració és el volum d’àcid clorhídric necessari per 

neutralitzar els hidròxids lliures de la mostra; per obtenir la quantitat de diòxid de carboni 

captat per la trampa cal aplicar els càlculs que es detallen a continuació: 
 

 



60                                                                                                                                                                 Memòria 

[ ] [ ]
mM

V
HClV

OH
mostra

HCl
lliure ,

⋅
=   i [ ] [ ]( ) mmolOHNaOHVCOn lliuretrampa ,

2
1)( 02 −⋅⋅=  

Per tant, [ ] [ ]
mmol

V
HClV

NaOHVCOn
mostra

HCl
trampa ,

2
1)( 02 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
−⋅⋅=  

on  : quantitat de CO)( 2COn 2 captat, mmol 

   : volum de sosa a la trampa, mL trampaV

   : concentració inicial de sosa a la trampa, mM [ 0NaOH ]

]
   : volum de HCl consumit en la valoració, mL HClV

   : concentració de HCl, mM [HCl

   : volum de la trampa que es valora, mL mostraV

 
Nota: L'àcid clorhídric que servirà per valorar les trampes de sosa s'ha de preparar a partir 

d'una solució comercial al 37% (aproximadament 12N) per tant caldrà estandarditzar-lo abans 

de la valoració. Per aquest fi s’ha valorat amb la solució comercial de sosa que, al no 

considerar-se patró primari, ha calgut estandarditzar prèviament amb hidrogenftalat de potassi 

seguint el protocol descrit per Jeffery (1989). 

 

 Cromatògraf líquid d’alta resolució: HPLC de fase revers 

 

Els anàlisis per HPLC s’han realitzat mitjançant un equip Hewlett Packard constituït per 

una bomba HP1050 i un detector ultraviolat-visible (UV-vis) de diodes en fila HP1040M 

sèrie II. S’ha muntat una columna Chromspher C18 (Chrompack) de 25cm de longitud, 

4,6mm de diàmetre intern i una mida de partícula de 5µm. Els cromatogrames s’han 

enregistrat amb el detector a 254nm. Els programes de funcionament que s’han fet servir al 

llarg d’aquest treball han estat:   
 
Programa 1: Gradient lineal de metanol en aigua acidificada (0,6% d’H3PO4) que s’inicia 

amb un 10% de metanol per arribar a un 95% en 20min, aquesta concentració es manté 

constant durant 10min més. El flux és constant a 1mL/min. 
 
Programa 2: S’inicia amb un gradient lineal de metanol en aigua acidificada (0,6% 

d’H3PO4) que passa del 50 al 95% de metanol en 20min i es manté al 95% durant 10min. El 

flux és constant a 1mL/min. 
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6.3 Descripció del sistema 
 

El sistema dissenyat es composa d'un circuit d’aeració, de 24 microcosmos, de 24 trampes 

de CO2 i de diferents tubs per connectar tots els elements anteriors. A la Taula 6.1 es presenta 

una breu descripció de cada un d’aquests elements. 
 

Taula 6.1. Descripció dels elements físics que composen el sistema 
Circuit d'aeració  
     Bomba d’aire  Model d’Air Admiral (Cole Parmer). 
     Trampa inicial de CO2  Ampolla de 500mL amb unió roscada i tub difusor per gasos. 
     Filtre de carboni activat Columna de vidre amb tap roscat, una entrada per la part inferior i 

una sortida per la superior; s'ha omplert amb carboni activat granular. 
     Filtre biològic Filtre d’acetat de cel·lulosa de 0,5µm de tamany de porus; una de les 

sortides sempre s'haurà de mantenir estèril. 
     Distribuïdor És de vidre i té 1 entrada i 4 sortides. 
     Humitejadors Ampolla de vidre de 100mL amb unió roscada i tap de silicona amb 7 

orificis per la connexió dels tubs de tefló. 
Microcosmos Ampolla de vidre de 100mL amb unió roscada i taps de tefló i 

silicona amb dos orificis. 
Trampes de CO2
 

Ampolla de vidre de 100mL amb unió roscada i tap de silicona amb 
dos orificis. 

Vàlvules Estranguladors de plàstic regulats per un cargol 
Tubs de connexió Tub Nº Material Dint (mm) Dext (mm) 

[1] silicona 4 8 
[2] silicona 3 5 
[3] silicona 3 6 
[4] silicona 2 4 
[5] tefló 1 3  

Dint = diàmetre interior; Dext = diàmetre exterior 
 

6.3.1 El circuit d'aeració 

 

La bomba d'aire dóna un cabal constant que es pot regular mitjançant un bypass a 

l'atmosfera i una vàlvula. Degut a la resistència que ha de superar l'aire per recórrer el sistema, 

la tendència natural és la de sortir pel bypass; així doncs, la vàlvula permet forçar la circulació 

d'aire pel sistema alhora que facilita la regulació del cabal amb un alt grau de precisió. 
 
Aquest aire es fa passar, primerament, per la trampa inicial de diòxid de carboni que conté 

300mL d'una solució de sosa 2M. La funció d'aquesta trampa inicial és alliberar de diòxid de 

carboni l’aire ambient. Seguidament l'aire recorre un filtre de carboni activat que constitueix 

la fase de neteja física: el carboni activat retindrà els compostos orgànics tant si es troben en 

fase sòlida com si són volàtils. A continuació el corrent ha de travessar un filtre biològic que 

assegura que l’aire entra als microcosmos lliure de microorganismes, correspon a la fase de 

neteja biològica. El distribuïdor divideix el cabal inicial en quatre per tal de facilitar la 
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distribució del flux d’aire als 4 humitejadors. Cada un dels quatre conductes que surten del 

distribuïdor es fa passar per un humitejador on, també mitjançant un bombolleig, l’aire es 

satura d’aigua. La seva funció principal és la de mantenir el grau d’humitat òptim per 

l’activitat bacteriana evitant que la contínua arribada d’aire nou als microcosmos assequi el 

sòl provocant una disminució del rendiment de la biodegradació. Aquests humitejadors també 

fan la funció de distribuïdor ja que divideixen el cabal d’aire que reben en sis, és a dir que 

cada humitejador subministra aire a 6 microcosmos. 

 

6.3.2 Els microcosmos  

 

Cada microcosmos s’omple amb una quantitat coneguda de sòl al que se li afegeixen el 

substrat, els nutrients i els microorganismes en funció de les condicions d’estudi. Per 

assegurar una disponibilitat d’oxigen òptima es renovarà l’atmosfera dels microcosmos 

almenys una vegada per setmana; per això, cada microcosmos té un tub encarregat de 

subministrar l’aire nou i un altre que conduirà l’aire carregat de diòxid de carboni a la trampa 

corresponent. El tub d'entrada ha d'estar el més a prop possible del sòl i el de sortida ran del 

tap si es vol optimitzar el procés d'escombrat. Cada microcosmos es tanca mitjançant dos taps 

i una unió roscada: el tap de dins ha de ser de tefló per no introduir compostos orgànics 

procedents de la silicona que podrien interferir en les deteccions analítiques, el tap de silicona 

i la unió roscada permetran assegurar l'estanquitat del recinte.  

 

6.3.3 Les trampes de diòxid de carboni 

 

Cada trampa conté 50mL de sosa a la concentració definida prèviament per l'experiment. 

L’aire que surt dels microcosmos es fa passar a la trampa mitjançant un tub submergit en la 

solució de sosa; l'aire bombolleja dins la sosa i s'acaba perdent a l'ambient. És important 

col·locar una vàlvula a la sortida de la trampa que haurà de romandre tancada mentre no 

funcioni el circuit d'aeració per evitar que el diòxid de carboni atmosfèric precipiti dins la 

sosa. 

 

6.3.4 Els tubs de connexió 

 

La diferència principal entre el tefló i la silicona és que el primer és un material inert 

mentre que la silicona podria arribar a descompondre's amb el pas del temps i contaminar amb 
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productes orgànics l'aire amb el que estigués en contacte. Si aquests contaminants arriben al 

sòl dels microcosmos podrien interferir en les deteccions analítiques. D'altra banda, els 

principals avantatges de la silicona respecte el tefló són la seva elevada elasticitat i el seu preu 

menys elevat. Semblaria doncs que la millor opció és la d'utilitzar tubs de tefló per tal de 

poder garantir que l'aire circula en condicions inerts. En el cas del nostre sistema, s'empraran 

majoritàriament tubs de tefló excepte en els casos on sigui imprescindible comptar amb 

l’elasticitat característica de la silicona. 
 

La Fig. 6.1 és una representació esquemàtica de cada un dels elements descrits 

anteriorment. En l'Annex C es presenta una guia d'utilització del sistema en la que es detallen 

tots els passos que s'han de seguir per muntar-lo correctament, renovar les atmosferes dels 

microcosmos i prendre les mostres.  

 

6.4 Determinació del grau de mineralització 
 

Al llarg d’aquest apartat s'exposen els passos que s'han seguit per posar a punt el sistema 

de manera que permeti quantificar el grau de mineralització que ha tingut lloc al llarg d’un 

determinat procés de biodegradació. S’han succeït tres experiments de manera a poder 

introduir les millores necessàries a cada etapa. La Taula 6.2 és un resum de les 

característiques més significatives d'aquests experiments. 
 
Taula 6.2. Característiques principals dels experiments realitzats per la posta a punt del sistema 
 Experiment 1 Experiment 2 Experiment 3 
Procedència del sòl Barcelona Barcelona Jaén 
Quantitat de sòl a cada microcosmos 10g 10g 20g 
Ajust de la capacitat de camp  80% 50% 80% 
Volum de NaOH a les trampes 4mL 50mL 50mL 
Concentració de NaOH a les trampes 1M 0,2M 0,05M 
Concentració de HCl en les valoracions 0,2M 0,2M 0,05M 
Diferents condicions estudiades sòl 

sòl+glu 
sòl+Az  

∅ 
sòl 
sòl+glu(1%) 
sòl+glu(0,1%) 
sòl+Az 

sòl 
sòl+fen 
sòl+fen+soca 
sòl+fen+Az 

Durada total de l’experiment 11dies 11dies 42dies 
Nombre de temps de mostreig 8 2 3 
Nombre de microcosmos 24 6 24 
Principals diferències de disseny     

- trampes (tipus de recipient) 2 x vial 4mL 1 x ampolla 100mL 1 x ampolla 100mL 
- aeració (nombre de microcosmos) 24 de cop de 6 en 6 de 6 en 6 
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Fig. 6.1. Esquema del sistema  
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6.4.1 Experiment 1 

 

 Objectius 

 

En aquest primer experiment es vol valorar el funcionament físic del sistema. Per això cal 

avaluar la seva estanquitat; el paràmetre que s’utilitza és l’homogeneïtat de les rèpliques. En 

segon lloc cal determinar la sensibilitat del disseny actual per poder optimitzar el sistema de 

cara a nous experiments. 

 

 Disseny experimental 

 

 Assignació de les condicions 
 
Per tal de comprovar la sensibilitat del sistema, s’han establert tres condicions del sòl que 

haurien de causar diferències molt acusades pel que fa referència a la producció de diòxid de 

carboni: 

 sòl amb medi mineral (sòl) 

 sòl amb medi mineral i glucosa (sòl+glu) 

 sòl amb medi mineral i azida sòdica (sòl+Az) 
 
S’ha escollit la glucosa per ser una font de carboni fàcilment assimilable pels 

microorganismes, per tant es pot esperar que la producció de diòxid de carboni sigui 

considerable. La concentració de glucosa al sòl serà del 0,1% (1000ppm). 
 
L’azida sòdica (Na3N) és un inhibidor biòtic: entre els efectes que provoca als 

microorganismes es poden destacar l’impediment de la transferència d’electrons a l’oxigen en 

l’últim pas de la respiració i la inhibició d’alguns enzims clau del metabolisme. D’aquesta 

manera s'assegura que l’activitat microbiana és mínima i, per tant, la producció de diòxid de 

carboni que s'hauria d’obtenir és pràcticament nul·la. La concentració d’azida sòdica que 

s’utilitzarà al llarg de tot aquest estudi és del 0,05% (500ppm). 
 
El medi mineral constitueix una aportació de macronutrients (nitrogen i fòsfor) i de 

micronutrients (potassi, sodi, magnesi, etc.), elements imprescindibles per tal que tingui lloc 

l’assimilació de carboni per part dels microorganismes. Així doncs el medi mineral no 
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representa cap font de carboni; en aquest cas s'estarà analitzant la biodegradació de la pròpia 

matèria orgànica del sòl per part dels microorganismes autòctons. 
 
Per tal de comprovar el funcionament físic del sistema, caldrà realitzar rèpliques en 

diferents punts i esperar obtenir resultats similars. Un dels punts crítics sembla ser 

l’estanquitat en els diferents punts del circuit d’aeració, per avaluar aquest paràmetre es 

col·locaran rèpliques en diferents sistemes humectants i també dins d’un mateix sistema 

humectant. 
 
Finalment, les diferents condicions acabades de descriure s’han d’assignar a cada un dels 

24 microcosmos disponibles per l’experiment. La Taula 6.3 mostra com s’ha realitzat aquesta 

assignació. De forma general, els humitejadors C i D aportaran les dades necessàries per 

avaluar la sensibilitat del sistema, mentre que els A i B s’han dissenyat per comprovar la seva 

estanquitat.  
 

Taula 6.3. Assignació de les condicions a cada microcosmos (experiment 1) 
Condició Humitejador A Humitejador B Humitejador C Humitejador D 
sòl+glu A1...A6 B1...B6 C1, C2 D1, D2 
sòl   C5, C6 D3, D4 
sòl+Az   C3, C4 D5, D6 

 

 Disseny de les trampes 
 
El disseny d’aquest primer experiment s’ha adaptat de l’utilitzat per Guthrie (1999). Les 

trampes dels microcosmos s’han concebut com dos vials de 4mL: l'atmosfera carregada de 

diòxid de carboni de cada microcosmos es fa passar primer per l'un i després per l'altre vial 

(Fig 6.2). Cada vial s'omple amb 2mL d’una solució de sosa 1M. Tenint en compte que la 

quantitat de glucosa per microcosmos és de 10mg, la producció màxima de diòxid de carboni 

serà de 0,33mmol per microcosmos. D’altra banda en 2mL de sosa 1M pot precipitar fins a 

1mmol de CO2, així doncs tot el diòxid de carboni produït en els microcosmos es capturaria 

en el primer vial i la segona trampa es podria dir de seguretat. 
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Fig. 6.2. Muntatge final del sistema (experiment 1) 

 

 Definició del mostreig: 
 
Com que es vol obtenir una corba de l’evolució de producció de diòxid de carboni en 

funció del temps, s'ha decidit agafar 7 mostres repartides al llarg de l’experiment però tenint 

en compte que la producció hauria de ser més important durant els primers dies. S'ha definit 

una durada total d’11 dies degut a que la glucosa, essent la única font de carboni externa que 

s'afegeix, s'assimila molt ràpidament pels microorganismes. Els temps de mostreig són: 

t0 = 0 dies  t1 = 0,5 dies t2 = 1 dia t3 = 2 dies 

t4 = 3 dies  t5 = 5 dies t6 = 7 dies t7 = 11 dies 
 
Prendre una mostra significa canviar les trampes per unes de noves, així doncs serà 

interessant tenir microcosmos amb trampes acumulatives per tenir una idea de l’error 

relacionat amb la presa de mostra. Els microcosmos de l’humitejador C s'utilitzaran pel 

mostreig instantani mentre que els de l’humitejador D només es podran avaluar a temps final, 

seran les mostres acumulatives. Els humitejadors A i B permetran obtenir dades sobre la 

variabilitat entre rèpliques. La Taula 6.4 resumeix com s'efectua el mostreig. 

 

 

 

 



68                                                                                                                                                                 Memòria 

Taula 6.4. Planificació de la presa de mostres (experiment 1) 
Temps Humit. A Humit. B Humit. C Humit. D 

t0 A1 B1 C1...C6  
t1   C1...C6  
t2 A1, A3, A5 B1, B3, B5 C1...C6  
t3   C1...C6  
t4 A2, A4, A6 B2, B4, B6 C1...C6  
t5   C1...C6  
t6   C1...C6  
t7   C1...C6 D1...D6 

 

 Resultats 

 

Les valoracions de les trampes de sosa s'han realitzat amb àcid clorhídric 0,2M 

estandarditzat prèviament. La Taula 6.5 mostra la quantitat de diòxid de carboni capturat a les 

trampes per cada microcosmos. 
 
La Fig. 6.3, que representa la quantitat de CO2 en funció del temps, permet determinar 

qualitativament si l'evolució de producció de CO2 és coherent amb cadascuna de les 

condicions dels microcosmos. Aquestes dades corresponen als microcosmos del sistema 

humectant C, que és el que s’ha escollit per l'obtenció de mostres a cada instant de temps. 
 
La Taula 6.6 permet avaluar la variabilitat entre rèpliques, microcosmos d'una mateixa 

condició i d'un mateix sistema humectant, i entre humitejadors, microcosmos d'una mateixa 

condició i de sistemes humectants diferents. Per determinar la variabilitat del sistema s’utilitza 

el càlcul de la desviació estàndard entre rèpliques (Annex D). Cal dir, però, que les 

desviacions relatives a l'humitejador A són les úniques fiables: quan es vol determinar la 

variabilitat intrínseca d'un procés en experiments d'aquest tipus s'han de fer, com a mínim, 

triplicats. Degut a que es van perdre algunes mostres, les dades relatives als microcosmos B 

només es tenen per duplicat. Així doncs no podrem determinar la variabilitat entre rèpliques 

de diferents sistemes humectants. 
 
Per valorar si la sensibilitat del mètode és prou elevada cal veure si els límits de detecció 

s'ajusten als límits superior i inferior de variabilitat que presenten les dades experimentals 

(Taula 6.7). 
 
Per avaluar l'error derivat del canvi de vials a la presa de mostres instantànies, cal 

comparar la producció de CO2 detectada a l'humitejador C (mostreig instantani) amb la de 

l'humitejador D (mostres acumulades) (Taula 6.8). 
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Taula 6.5. Producció de CO2 als microcosmos (experiment 1) 
Temps Microcosmos Condició V(HCl), mL n(CO2), mmol 

t0 A1 sòl+glu 17,8 0,0499 
 B1 sòl+glu 17,6 0,0699 
 C1 sòl+glu 17,7 0,0599 
 C2 sòl+glu 17,7 0,0599 
 C3 sòl+Az 17,9 0,0399 
 C4 sòl+Az 17,9 0,0399 
 C5 sòl 17,5 0,0799 
 C6 sòl 17,8 0,0499 

t1 C1 sòl+glu 17,3 0,0998 
 C2 sòl+glu 17,3 0,0998 
 C3 sòl+Az - - 
 C4 sòl+Az 17,4 0,0899 
 C5 sòl 17,8 0,0499 
 C6 sòl - - 

t2 A1 sòl+glu 16,9 0,1398 
 A3 sòl+glu 17,2 0,1098 
 A5 sòl+glu 17,1 0,1198 
 B1 sòl+glu 17,3 0,0998 
 B3 sòl+glu 17,2 0,1098 
 B5 sòl+glu - - 
 C1 sòl+glu 18,2 0,0100 
 C2 sòl+glu 17,6 0,0699 
 C3 sòl+Az 18,0 0,0300 
 C4 sòl+Az 17.9 0,0399 
 C5 sòl 18,3 0,0000 
 C6 sòl 18,0 0,0300 

t3 C1 sòl+glu 17,7 0,0599 
 C2 sòl+glu 17,8 0,0499 
 C3 sòl+Az 17,9 0,0399 
 C4 sòl+Az 17,9 0,0399 
 C5 sòl 17,8 0,0499 
 C6 sòl 18,1 0,0200 

t4 A2 sòl+glu 16,9 0,1398 
 A4 sòl+glu 17,0 0,1298 
 A6 sòl+glu 17,0 0,1298 
 B2 sòl+glu 16,4 0,1897 
 B4 sòl+glu 16,3 0,1997 
 B6 sòl+glu - - 
 C1 sòl+glu 17,2 0,1098 
 C2 sòl+glu 17,2 0,1098 
 C3 sòl+Az 17,4 0,0899 
 C4 sòl+Az 17,5 0,0799 
 C5 sòl 17,3 0,0998 
 C6 sòl 17,3 0,0998 

t5 C1 sòl+glu 17,8 0,0499 
 C2 sòl+glu 17,9 0,0399 
 C3 sòl+Az 18,2 0,0100 
 C4 sòl+Az 18,1 0,0200 
 C5 sòl 17,9 0,0399 
 C6 sòl 17,9 0,0399 

t6 C1 sòl+glu 17,1 0,1198 
 C2 sòl+glu 16,9 0,1398 
 C3 sòl+Az 17,4 0,0899 
 C4 sòl+Az 16,4 0,1897 
 C5 sòl 17,2 0,1098 
 C6 sòl 16,7 0,1597 

t7 C1 sòl+glu 16,9 0,1398 
 C2 sòl+glu 16,9 0,1398 
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 C3 sòl+Az 16,7 0,1597 
 C4 sòl+Az 16,5 0,1797 
 C5 sòl 16,7 0,1597 
 C6 sòl 15,8 0,2496 
 D1 sòl+glu 14,8 0,3494 
 D2 sòl+glu 15,7 0,2596 
 D3 sòl 15,4 0,2895 
 D4 sòl 15,1 0,3195 
 D5 sòl+Az 15,6 0,2696 
 D6 sòl+Az 15,4 0,2895 

Nota: Es van conservar les trampes al congelador de -80ºC; aquesta 
temperatura va resultar ser massa baixa i alguns vials es van trencar perdent-
se el seu contingut (-). 

 
Taula 6.6. Variabilitat entre rèpliques d’un mateix sistema humectant (experiment 1) 

Temps 
Micro- 
cosmos 

V(HCl) 
mL 

Desviació 
estàndard 

Variabilitat 
% 

n(CO2) 
mmol 

Desviació 
estàndard 

Variabilitat 
% 

t2 A1 16,9   0,1398   
 A3 17,2 0,1528 0,90 0,1098 0,0152 12,39 
 A5 17,1   0,1198   
 B1 17,3   0,0998   
 B3 17,2 0,0707 0,41 0,1098 0,0071 6,73 
 B5 -   -   

t4 A2 16,9   0,1398   
 A4 17,0 0,0577 0,34 0,1298 0,0058 4,33 
 A6 17,0   0,1298   
 B2 16,4   0,1897   
 B4 16,3 0,0707 0,43 0,1997 0,0071 3,63 
 B6 -   -   

 
Taula 6.7. Màxims i mínims detectats (experiment 1) 

  V(HCl), mL CO2, mmol % OHs lliures
Mínim 14,8 0 80,9 
Màxim 18,3 0,3494 100 

 
Taula 6.8. Suma de valors instantanis (humitejador C) i acumulats 
(humitejador D) 

Condició Producció de CO2, mmol Variabilitat (%) 
 Humitejador C Humitejador D  

sòl 0,6439 0,3045 50,61 
sòl+glu 0,6789 0,3045 53,84 
sòl+Az 0,6140 0,2795 52,93 
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Fig. 6.3. Evolució de la producció de CO2 per cada condició (experiment 1) 

 

 Interpretació de resultats 

 

La Fig. 6.3 mostra com totes les condicions aplicades als microcosmos provoquen una 

producció de CO2 creixent en el temps, però no apareix una diferència significativa entre les 

diferents condicions. Aquesta és la primera gran contradicció amb els resultats esperats. 
 
En segon lloc, la sensibilitat del sistema és massa baixa. Els límits de detecció del mètode 

van de 0 a 25mL de clorhídric per la valoració, i de 0 a 100% d'hidròxids lliures per les 

trampes de sosa. Les dades obtingudes, en canvi, es mouen entre 14,8 i 18,3mL de clorhídric i 

entre 80,9 i 100% d'hidròxids lliures a les trampes (Taula 6.7); així doncs semblaria que la 

sensibilitat del conjunt és massa baixa. Cal tenir en compte que això afecta negativament tots 

els resultats i que dificulta poder arribar a conclusions fiables. 
 
La Taula 6.6 permet avaluar l'homogeneïtat del sistema de distribució d'aire (comparant 

els volums de clorhídric necessaris en les valoracions) al mateix temps que permet comprovar 

que, efectivament, la sensibilitat del mètode és massa baixa. Centrant-nos en els volums de 

clorhídric relatius a l'humitejador A, es pot dir que la variabilitat entre rèpliques és acceptable, 

entre un 0,41 i un 0,90%. Si, en canvi, es compara la quantitat de diòxid de carboni produïda 

entre aquests mateixos microcosmos, les diferències són considerables (fins a 12,39% de 

variabilitat) degut a que un petit canvi en el volum de clorhídric consumit en la valoració es 

tradueix en una quantitat molt elevada de CO2. 
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Finalment, la Taula 6.8 posa de manifest la gran diferència entre la quantitat de CO2 

acumulada durant els 11 dies (humitejador D) i la suma de les quantitats acumulades en cada 

una de les 8 mostres (humitejador C); per cada condició. El percentatge de variabilitat es mou 

als voltants del 50% per totes les condicions. La primera hipòtesi explicativa es basa en que 

existeix un error de mostreig, principalment de pèrdua de petites quantitats de sosa a l'hora de 

canviar els vials, que en el cas de les trampes acumulatives s'hauria de comptabilitzar una 

vegada mentre que en les relatives a l'humitejador C s'hauria de comptabilitzar set vegades. 

En el context de la valoració indirecta, la pèrdua de mostra es tradueix en una disminució de 

la concentració d’hidròxids lliures i, per tant, en un augment de la quantitat de diòxid de 

carboni detectada. Això explica que la quantitat de CO2 detectada al sistema humectant D 

sigui molt inferior a la suma de les quantitats detectades a l'humitejador C. 
 
Així doncs, els resultats obtinguts no són gaire satisfactoris ja que la tendència general de 

les corbes no s’ajusta al que s’esperava en aquest primer disseny, la sensibilitat del mètode no 

és prou elevada i els valors acumulats no corresponen amb la suma de valors instantanis per 

una condició donada. 

 

 Conclusions 

 

Els resultats obtinguts en aquesta primera prova són molt útils per pensar millores de cara 

als pròxims experiments. A continuació es presenten algunes d'aquestes possibles millores. 
 
- Ajustar la quantitat d’hidròxids inicials per millorar la sensibilitat modificant 

concentració i volum de les trampes. 

- Per tal d'evitar el potencial efecte negatiu del mostreig instantani seria convenient que 

totes les trampes fossin acumulatives. 

- Millorar el disseny de les trampes per evitar pèrdues de sosa degut a un bombolleig 

massa fort. 

- Realitzar la renovació de les atmosferes de cada sistema humectant per separat; 

d'aquesta manera és molt més senzill controlar el bombolleig a les trampes. 

- Ajustar la capacitat de camp a la que s'ha de portar el sòl per aconseguir una aplicació 

més homogènia dels estocs al sòl. 
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6.4.2 Experiment 2 

 

 Objectius 

 

Molts dels objectius plantejats en l'experiment anterior han resultat estar íntimament 

relacionats entre ells. Així, aquest nou experiment hauria de servir tan sols per realitzar dues 

comprovacions: l'efectivitat de la trampa inicial de CO2 i la possibilitat d'augmentar la 

sensibilitat del sistema mitjançant un redisseny de les trampes. 

 

 Disseny experimental 

 

 Disseny de les trampes 
 

La principal modificació del sistema físic és referent a les trampes dels microcosmos. Si 

es vol mantenir la quantitat d’hidròxids inicials lliures, disminuir la concentració de sosa 

significa augmentar el volum de la trampa; això obliga a substituir els dos vials per una 

ampolla de 100mL (Fig. 6.4). Aquest canvi també té l’avantatge de millorar el bombolleig a 

dins la trampa: l’aire estarà més estona en contacte amb la solució de sosa i, a més a més, es 

podrà deixar prou espai entre la superfície de la solució i el tub de sortida com per no perdre 

volum de sosa cada vegada que fem funcionar el sistema d’aeració. La concentració de sosa 

d’aquestes trampes també es modifica considerablement: es passa de 1M a 0,2M. D’aquesta 

manera s'espera augmentar la sensibilitat del sistema. 
 

 
Fig. 6.4. Redisseny de les trampes de CO2

humitejador 

trampa de CO2

microcosmos 
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 Assignació de les condicions 
 
Les condicions que es volen analitzar en aquesta nova prova són: 

 el microcosmos buit (∅) 

 sòl amb medi mineral (sòl) 

 sòl amb medi mineral i glucosa a l'1% (sòl+glu(1%)) 

 sòl amb medi mineral i glucosa al 0,1% (sòl+glu(0,1%)) 

 sòl amb medi mineral, glucosa al 0,1% i azida sòdica (sòl+glu+Az) 
 

De cara als nous objectius plantejats, cal modificar tant el sistema físic com alguns dels 

paràmetres fixats en el primer experiment. En primer lloc cal simplificar considerablement el 

sistema: aquest experiment només constarà d’1 humitejador i de 6 microcosmos. Això 

permetrà renovar les atmosferes de cada microcosmos per separat i, així, controlar que el 

bombolleig sigui òptim en cada cas. 
 
D’altra banda convé augmentar la concentració de l’estoc de glucosa per accentuar les 

possibles diferències respecte a les altres condicions. S’ha decidit avaluar dues concentracions 

de glucosa: 0,1% i 1% (1000 i 10000ppm respectivament). 
 
Per tal de comprovar l’efectivitat de la trampa inicial de diòxid de carboni, un dels 

microcosmos del sistema estarà buit. D’aquesta manera la producció de CO2 que detecti la 

trampa corresponent es podrà associar directament a un mal funcionament del circuit 

d’aeració i, més concretament, a una mala captació del CO2 ambiental per part de la trampa 

inicial. 
 
Respecte al control abiòtic, es contínua fent amb azida sòdica a la mateix concentració que 

en l'experiment anterior: 0,05%. 
 

La Taula 6.9 mostra com s'han assignat aquests nous paràmetres de disseny. 
 

Taula 6.9. Assignació de les condicions 
a cada microcosmos (experiment 2) 

Microcosmos Condició 
1 ∅ 
2 sòl 
3 sòl+glu(1%) 
4 sòl+glu+Az 
5 sòl+glu(0,1%) 
6 sòl+glu(0,1%) 
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 Definició del mostreig 
 
Per tal d'eliminar qualsevol error derivat de canviar les trampes a l'hora de prendre 

mostres a diferents temps, les trampes d'aquest segon experiment només s'analitzaran a temps 

final.  

 

 Resultats 

 

Les valoracions de les trampes de sosa s'han realitzat amb clorhídric 0,2M estandarditzat 

prèviament. La Taula 6.10 mostra la quantitat de diòxid de carboni capturat a les trampes per 

cada microcosmos. El diagrama de barres permet visualitzar les diferències més significatives 

de producció de diòxid de carboni de les diferents condicions (Fig. 6.5). Per avaluar la 

sensibilitat del mètode es presenten els màxims i mínims detectats (Taula 6.11). 
 
Taula 6.10. Producció de CO2 als microcosmos (experiment 2) 
Microcosmos Condició V(HCl), mL n(CO2), mmol 

1 ∅ 16,60 0,0257 
2 sòl 16,50 0,0515 
3 sòl+glu(1%) 13,70 0,7719 
4 sòl+glu+Az 16,45 0,0643 
5 sòl+glu(0,1%) 16,10 0,1544 
6 sòl+glu(0,1%) 16,00 0,1801 

 
Taula 6.11. Màxims i mínims detectats (experiment 2) 

  V(HCl), mL CO2, mmol % OHs lliures
Màxim 16,6 0,7719 99,4 
Mínim 13,7 0,0257 82,0 
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Fig. 6.5. Producció total de CO2 per cada condició (experiment 2) 
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 Interpretació de resultats 

 

Aquesta vegada els resultats obtinguts són més coherents: les diferències de producció de 

diòxid de carboni per les diferents condicions s’ajusten a l’activitat microbiana que es podia 

esperar en funció de la quantitat de font de carboni aportada, la presència d’inhibidor, etc. La 

concentració de l'1% de glucosa ha donat lloc a una diferència considerable pel que fa a la 

producció de diòxid de carboni en comparació amb la resta de condicions. Respecte a la 

trampa inicial i al control abiòtic, els valors obtinguts es consideren acceptables. 
 
Les dues rèpliques presenten una variabilitat prou baixa però, de totes maneres, continua 

havent-hi un problema amb la sensibilitat del mètode. La Taula 6.11 posa de manifest que el 

percentatge d’hidròxids inicials que queden lliures continua essent massa alt (del 82 al 99%). 

L’ideal seria poder ajustar encara més la quantitat d’hidròxids inicials de manera que aquest 

percentatge disminuís considerablement; per això caldrà reduir encara més la concentració de 

sosa de les trampes dels microcosmos de cara al pròxim experiment. 

 

 Conclusions 

 

Aquest segon experiment ha permès acabar de definir físicament el sistema. A partir 

d'aquest punt els esforços de millora s'haurien d'enfocar a ajustar tant la concentració de sosa 

de les trampes com la de clorhídric per tal de maximitzar la sensibilitat del sistema. Aquest 

paràmetre ha d'adquirir una importància considerable de cara a l'èxit d'experiments de 

mineralització d’HAPs ja que, al tractar-se d'una font de carboni més difícilment assimilable 

pels microorganismes que la glucosa, la producció esperada de diòxid de carboni serà menys 

elevada. 

 

6.4.3 Experiment 3 

 

 Objectius 

 

Els dos experiments anteriors han servit per posar a punt el sistema, i més concretament, 

per veure la incidència de la modificació d'alguns paràmetres en la seva resposta. Això té una 

gran importància a l'hora de dissenyar un nou experiment que, aquesta vegada, hauria de 
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permetre obtenir resultats concloents sobre la mineralització del fenantrè en les condicions 

d’estudi. 
 
Així, els objectius d’aquest tercer experiment són comprovar el bon funcionament del 

sistema i obtenir corbes representatives de l’evolució de la mineralització del fenantrè per 

diferents condicions de biodegradació aplicades al sòl. 

 

 Disseny experimental 

 

Aquest tercer experiment s’ha definit en base a les millores de disseny realitzades en el 

segon experiment: les trampes dels microcosmos són ampolles de 100mL emplenades amb 

50mL de sosa, l’aeració es realitza a cada sistema humectant per separat (6 microcosmos a la 

vegada). La Fig. 6.6 mostra el disseny final complert. 

 

 
Fig. 6.6. Muntatge final del sistema (experiment 3) 

 
 Concentració de les trampes 

 
La font de carboni ja no serà la glucosa com fins ara sinó un hidrocarbur aromàtic 

policíclic: el fenantrè. Com s'ha explicat anteriorment, un HAP és una font de carboni més 

difícil d'assimilar pels microorganismes que no la glucosa, aquest fet s'haurà de tenir en 

compte a l'hora de fixar la concentració de les trampes. Per definir la màxima producció de 

CO2 esperada s'ha escollit la producció detectada als microcosmos de sòl+glu(0,1%) del 

segon experiment. La concentració de sosa a les trampes hauria de permetre arribar a aquesta 

producció màxima mantenint aproximadament un 50% dels hidròxids inicials sense precipitar, 
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per assegurar-nos de no arribar mai prop dels límits de saturació. Després de realitzar els 

càlculs oportuns s'ha vist que la concentració de sosa òptima seria la de 0,03M, deixant 53% 

d'hidròxids lliures quan la producció fos màxima, però aquesta concentració és molt baixa i 

caldria veure si el mecanisme de precipitació del CO2 no es veu afectat. D'altra banda, una 

concentració de 0,05M deixaria un 72% d'hidròxids lliures en les mateixes condicions i es 

considera prou elevada com perquè la reacció àcid-base de captació de diòxid de carboni 

tingui lloc correctament. Sabent que la producció de CO2 que s'ha definit com a màxima 

només és aproximada, s'ha preferit optar per l'opció més conservadora: 0,05M. 
 

 Assignació de les condicions 
 
En aquest experiment es volen estudiar quatre condicions diferents: 

 sòl amb medi mineral (sòl) 

 sòl amb medi mineral i fenantrè (sòl+fen) 

 sòl amb medi mineral, fenantrè i soca (sòl+fen+soca) 

 sòl amb medi mineral, fenantrè i azida sòdica (sòl+fen+Az)   
 
La condició sòl+fen ha de servir per avaluar la degradació de fenantrè que poden dur a 

terme els microorganismes autòctons del sòl. La quantitat de fenantrè present serà de 20mg 

per microcosmos (1000ppm) i s’afegirà dissolt en acetona. Als microcosmos marcats com 

sòl+fen+soca, se'ls inocularà la soca Mycobacterium sp. AP1, degradadora de pirè [Vila, 

2001]; la densitat òptica abans d’inocular és de 0,56Å (Annex C). D’altra banda, la condició 

sòl, en la que tan sols s’afegeixen nutrients, permetrà determinar la mineralització provinent 

de la degradació de la matèria orgànica del sòl per part dels microorganismes autòctons. És 

necessari realitzar aquest control per assegurar que el CO2 detectat en els microcosmos que 

contenen fenantrè prové, efectivament, de la mineralització del fenantrè. I, per últim, ha 

d’existir un control abiòtic (sòl+fen+Az). 
 
La Taula 6.12 resumeix com s'ha assignat cada una d'aquestes condicions als 24 

microcosmos disponibles. 
 
Taula 6.12. Assignació de les condicions a cada microcosmos (experiment 3) 

Condició Humitejador A Humitejador B Humitejador C Humitejador D 
sòl   B4, B5, B6  D4, D5, D6 
sòl+fen  B1, B2, B3  D1, D2, D3 
sòl+fen+soca A1, A2, A3  C1, C2, C3  
sòl+fen+Az A4, A5, A6  C4, C5, C6  
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 Definició del mostreig 
 
En aquesta prova s'agafaran tres mostres: la de temps inicial, una al cap de tres setmanes 

(t1 = 21 dies) i l'altre a temps final (t2 = 42 dies). Paral·lelament a la determinació de les 

corbes de mineralització, aquest experiment ha de servir per posar a punt el seguiment de 

protocols per la identificació i quantificació de compostos orgànics en sòls. Així, la presa de 

mostra d'un microcosmos consistirà en retirar la trampa de sosa corresponent però també el 

mateix microcosmos. Més concretament, caldrà desconnectar el microcosmos del sistema i 

aturar el procés de biodegradació (afegint-hi 10mL de clorur de metilè). Cada mostra es 

realitzarà per triplicat. La presa de mostres s’efectuarà de manera a desconnectar dos sistemes 

humectants al cap de tres setmanes i els dos restants a temps final (Taula 6.13). 
 

Taula 6.13. Planificació de la presa de mostres (experiment 3) 
Temps Humitejador A Humitejador B Humitejador C Humitejador D 

t0 B4, B5, B6    
t1   C1...C6 D1...D6 
t2 A1...A6 B1...B6   

 

 Resultats 

 

Les valoracions de les trampes de sosa s'han realitzat amb clorhídric 0,05M estandarditzat 

prèviament. La Taula 6.14 mostra la quantitat de diòxid de carboni capturat a les trampes per 

cada microcosmos; a partir d’aquests valors s’han calculat les mitjanes per cada condició i les 

desviacions entre rèpliques (Taula 6.15). Finalment s’ha realitzat la representació gràfica 

d’aquests valors (Fig. 6.7). Per avaluar la sensibilitat del mètode es presenten els màxims i 

mínims detectats (Taula 6.16). 
 
A partir de la quantitat de CO2 captat a les trampes es pot determinar la quantitat 

equivalent de fenantrè i, així, el grau de mineralització que ha tingut lloc. La Taula 6.17 

mostra el tant per cent de fenantrè mineralitzat, calculat en base als 20mg de fenantrè 

introduïts inicialment  a cada microcosmos. 
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Taula 6.14. Producció de CO2 als microcosmos (experiment 3) 
Temps Microcosmos Condició V(HCl), mL n(CO2), mmol 

t0 B4 sòl 15,1 0,0392 
 B5 sòl  15,0 0,0457 
 B6 sòl  15,0 0,0457 

t1 C1 sòl+fen+soca 9,6 0,4683 
 C2 sòl+fen+soca 10,3 0,4136 
 C3 sòl+fen+soca 9,6 0,4683 
 C4 sòl+fen+Az 14,7 0,0702 
 C5 sòl+fen+Az  15,1 0,0390 
 C6 sòl+fen+Az  15,3 0,0234 
 D1 sòl+fen 10,6 0,3902 
 D2 sòl+fen  9,6 0,4683 
 D3 sòl+fen  8,6 0,5463 
 D4 sòl 13,9 0,1306 
 D5 sòl  14,0 0,1241 
 D6 sòl  14,1 0,1175 

t2 A1 sòl+fen+soca 7,3 0,6478 
 A2 sòl+fen+soca 8,6 0,5463 
 A3 sòl+fen+soca 8,2 0,5775 
 A4 sòl+fen+Az 14,7 0,0702 
 A5 sòl+fen+Az  13,6 0,1561 
 A6 sòl+fen+Az  14,7 0,0702 
 B1 sòl+fen 8,4 0,5619 
 B2 sòl+fen  8,2 0,5775 
 B3 sòl+fen  8,4 0,5619 
 B4 sòl 13,0 0,2024 
 B5 sòl  11,9 0,2873 
 B6 sòl  12,3 0,2612 

 
Taula 6.15. Variabilitat entre rèpliques (experiment 3) 
Temps Condició Producció mitja de 

CO2, mmol 
Desviació entre 

rèpliques 
t0  0,0435 0,0038 
t1 sòl+fen+soca 0,4501 0,0315 
 sòl+fen+Az 0,0442 0,0238 
 sòl+fen 0,4683 0,0780 
 sòl 0,1241 0,0065 

t2 sòl+fen+soca 0,5905 0,0520 
 sòl+fen+Az 0,0989 0,0496 
 sòl+fen 0,5671 0,0090 
 sòl 0,2503 0,0435 

 
Taula 6.16. Màxims i mínims detectats (experiment 3) 

 V(HCl), mL CO2, mmol % OHs lliures
Màxim 15,3 0,6478 98,1 
Mínim 7,3 0,0234 46,8 

 
Taula 6.17. Percentatge de fenantrè mineralitzat 
Temps sòl+fen+soca sòl+fen+Az sòl+fen 

t0 2,8  2,8  2,8  
t1 28,6  2,8  29,8  
t2 37,5  6,3  36,1  
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Fig. 6.7. Evolució de la producció de CO2 per cada condició (experiment 3) 

 

 Interpretació de resultats 

 

Els resultats obtinguts són satisfactoris. La Fig. 6.7 mostra diferències molt accentuades 

entre les condicions estudiades: totes les corbes presenten la mateixa tendència creixent en el 

temps, però el control abiòtic i de respiració natural del sòl tenen una producció de diòxid de 

carboni molt més baixa que no els microcosmos amb fenantrè o amb fenantrè i soca. En 

aquests microcosmos la mineralització de fenantrè arriba al 37% (Taula 6.17). D'altra banda, 

el fet que les corbes de sòl+fen+soca i de sòl+fen siguin tant semblants fa pensar que, en les 

condicions d'aquest experiment, l’inòcul de la soca AP1 ha tingut poca incidència. 
 
Pel que fa a la sensibilitat del mètode, aquesta vegada el percentatge d'hidròxids lliures a 

les trampes es mou entre un 46 i un 98% (Taula 6.16). Aquest rang de sensibilitat és adient 

donat que s'observen diferències prou marcades entre les quatre condicions estudiades. 
 
Per últim, cal dir que la variabilitat entre rèpliques es considera acceptable (Taula 6.15). 

Per tant, si es controla el bombolleig a dins les trampes, la captació de CO2 es pot caracteritzar 

d’homogènia en tots els microcosmos. 
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 Conclusions 

 

Aquest últim experiment ha permès, d’una banda, comprovar el bon funcionament físic 

del sistema i, d’altra banda, determinar l’evolució del grau de mineralització del fenantrè per 

diferents condicions de biodegradació aplicades a un sòl. 

 

6.5 Anàlisi de compostos orgànics en sòls 
 

Arribats a aquest punt, es vol identificar i quantificar els compostos orgànics que han 

quedat en el sòl dels microcosmos d’aquest últim experiment per poder caracteritzar de forma 

més precisa el procés de biodegradació que ha tingut lloc. 
 
Per això, el primer que cal és posar a punt un seguit de protocols que permetin extreure els 

compostos orgànics del sòl i condicionar-los pel seu posterior anàlisi per HPLC. 

 

6.5.1 Extracció en fase sòlida 

 

El principi bàsic de qualsevol tipus d’extracció es basa en l’afinitat existent entre 

estructures moleculars similars. Un alcohol que contingui un grup hidroxil i un petit residu 

orgànic, per exemple, serà completament soluble en aigua degut a que els grups funcionals 

(grup hidroxil) de cada substància poden interacccionar de manera similar. De forma més 

general, també poden interacccionar dues substàncies que, tot i tenir grups funcionals 

diferents, presentin polaritats similars; seria el cas, per exemple, de l’elevada solubilitat que 

presenten els àcids carboxílics en aigua degut a que ambdues substàncies tenen grups 

funcionals polars [Durst i Gokel, 1985]. 
 

La majoria de solvents utilitzats en processos d’extracció són polars. La polaritat d’una 

substància es manifesta a través del dipol elèctric permanent que es genera en les seves 

molècules degut a que els àtoms tenen diferents electronegativitats. Els àtoms d’oxigen i de 

nitrogen, per exemple, confereixen dipolaritat a una molècula actuant de pol negatiu respecte 

als àtoms de carboni o hidrogen que, eventualment, els envolten. El moment dipolar µ és el 

paràmetre que s’utilitza per mesurar la polaritat; s’expressa en debye (1D = 3,336·10-30C.m). 

L’aigua es considera una substància molt polar tot i que el seu moment dipolar és moderat 

(Taula 6.18); això es deu a que pot interaccionar amb d’altres compostos mitjançant la 
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formació de ponts d’hidrogen. Les substàncies que tenen un moment dipolar nul es coneixen 

com a apolars. De fet molts hidrocarburs pertanyen a aquesta categoria [Rydberg, 1992]. La 

constant dielèctrica, ε, dóna idea del grau de reorientació que presenten les molècules al estar 

sotmeses a un camp elèctric. 
 
Taula 6.18. Algunes propietats dels dissolvents utilitzats 

 
Nom 

 
Densitat 

Solubilitat en 
aigua, g/100mL 

Moment 
dipolar µ, D 

Constant 
dielèctrica, ε 

Hexà 0,659 insol 0,09 1,88 
Diclormetà 1,325 2 1,14 8,90 
Acetona 0,791 misc 2,69 20,7 
Metanol 0,791 misc 2,87 32,7 
Aigua 1,000 - 1,83 78,4 

polaritat 

insol = insoluble, misc = miscible 
Font: Durst i Gokel, 1985; Rydberg, 1992 

 
Aquests conceptes s’han aplicat al cas concret d’aquest treball per posar a punt un 

protocol d’extracció que permeti recuperar els compostos orgànics presents en els 

microcosmos de l’experiment 3. Així els compostos que s’esperen extreure són els que 

apareixen a la ruta metabòlica de descomposició del fenantrè (Apartat 5.2). A banda del 

fenantrè, s’han definit tres àcids representatius del conjunt de metabòlits; s’admet que 

qualsevol dels àcids que es poden formar a partir del fenantrè tenen un comportament similar 

a algun d’aquests tres davant del procés d’extracció. Aquests tres compostos són l’àcid 

difènic, l’àcid ftàlic i l’àcid 1-hidroxi-2-naftoic (Apartat 5.2). 
 
L’extracció es durà a terme mitjançant solvents orgànics: clorur de metilè i acetona (en la 

proporció 2:1). L’afinitat entre el clorur de metilè i la majoria d’HAPs, entre ells el fenantrè, 

és elevada. De totes maneres, en el sòl, els àcids orgànics poden trobar-se en forma iònica 

degut a la presència d’aigua; així doncs esdevé necessari una acidificació prèvia a l’extracció 

per protonar-los. Degut a la seva elevada solubilitat en aigua, l’acetona facilitarà el contacte 

entre aquests àcids i el clorur de metilè. 

 

 Objectius 

 

Aquesta part del treball consisteix en la posta a punt d'un procediment de laboratori que 

permeti extreure els components orgànics d’un sòl per la seva posterior identificació i 

quantificació per cromatografia líquida. Cal tenir en compte que el rendiment d’un protocol 

d’extracció de sòls depèn en gran mesura del tipus de sòl i de la naturalesa dels compostos 
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que es volen extreure. Així doncs la major part de les conclusions d’aquest apartat no es 

poden extrapolar a altres sistemes de sòls. 
 
En el cas concret d’aquest treball, aquesta tècnica ha de permetre extreure els compostos 

orgànics del sòl dels microcosmos de l’experiment 3. 

 

 Proves experimentals 

 

Una vegada definits el tipus de sòl i la naturalesa dels compostos que es vol extreure, es 

poden començar a realitzar les proves experimentals. Les primeres han estat les proves de pH, 

dutes a terme seguint el protocol detallat en el Subapartat 6.2.3; la Taula 6.19 posa de 

manifest la relació entre l'àcid afegit i el pH del sòl, d'aquesta manera es podrà classificar el 

tipus d'extracció com bàsica, neutre o àcida. Més concretament, es designarà com a bàsica 

una extracció que es realitzi sense acidificació prèvia, com a neutre quan es rebaixi el pH del 

sòl als voltants de 7, com a àcida-1 si el pH arriba aproximadament a 5 i, finalment, una 

extracció serà de tipus àcida-2 en el cas que es disminueixi el pH fins a 2. És important 

remarcar que inicialment el sòl té caràcter bàsic. 
 

Taula 6.19. Proves de pH 
HCl afegit,  
mL/g de sòl 

concentració 
d'HCl, M 

 
pH del sòl 

tipus 
d'extracció 

- - 8,29 bàsica 
0,05 1 7,12 neutre 
0,1 6 4,94 àcida-1 
0,1 12 1,99 àcida-2 

 

Com a punt de partida, s’ha adaptat el protocol utilitzat per Meyer i Steinhart (2000) 

donant lloc a la prova A. Els passos que s’han seguit es detallen a continuació: 

- Preparar artificialment un microcosmos amb 20g de sòl a les mateixes condicions 

d'humitat de l'experiment 3; 

- introduir-hi una quantitat coneguda dels compostos orgànics d'estudi; 

- realitzar l'extracció del sòl seguint el protocol que es vol provar; 

- identificar i quantificar els compostos orgànics extrets per cromatografia líquida (HPLC);

- comparar aquests valors amb les quantitats de l'estoc inicial; 

- calcular el rendiment de l’extracció a través del percentatge de recuperació. 
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En total s'han provat cinc protocols diferents, la Taula 6.20 descriu les característiques 

d'aquestes proves. Les lletres A, B, C, D i E fan referència als cinc protocols estudiats; els 

subíndexs s’utilitzen per diferenciar les rèpliques entre elles. 
 

Taula 6.20. Característiques de les proves d’extracció  
Acidificació amb HCl Prova Compostos 

d’estudi Volum,mL Concentració,M 
Número 

d’extraccions 
Tipus 

d’extracció 
A1 {1},{2},{3} 1 1 5 neutre 
A2 {1},{2},{3} 1 1 5 neutre 
B {1},{2},{3} 2 6 5 àcida-1 
C {1},{2},{3} 2 12 5 àcida-2 
D1 {1},{2},{3},{4} - - 3 bàsica 
  1 1 3 neutre 
  2 12 3 àcida-2 
D2 {1},{2},{3},{4} - - 3 bàsica 
  1 1 3 neutre 
  2 12 3 àcida-2 
E1 {1},{2},{3},{4} 1 1 5 neutre 
  2 12 5 àcida-2 
E2 {1},{2},{3},{4} 1 1 5 neutre 
  2 12 5 àcida-2 

{1}= àcid-1-hidroxi-2-naftoic, {2}= àcid difènic, {3}= àcid ftàlic, {4}= fenantrè 
 

 Resultats 

 

Els resultats obtinguts en la realització d’aquestes proves (Taula 6.21) permeten formular 

alguns conceptes que poden ser gran interès en l’estudi d’extraccions de sistemes similars. Els 

àcids ftàlic i difènic només s'extreuen en condicions d'elevada acidesa: a pH≈5 no es detecten 

(prova B) mentre que a pH≈2 es recuperen en un alt percentatge. El número d'extraccions té 

una gran incidència en el rendiment global del procés. Si es comparen els resultats de la prova 

C amb els de la prova D, es veu que amb 3 extraccions (prova D) es recupera només un 22% 

d'àcid ftàlic i un 31% de difènic del que es recuperava amb 5 extraccions (prova C). 
 
En el cas concret d’aquest estudi, cal dir que el compost que presenta més problemes 

d’extracció és l’àcid 1-hidroxi-2-naftoic. La Taula 6.21 posa de manifest que els rendiments 

d’extracció més elevats corresponen a extraccions de caràcter neutre, en les de caràcter 

fortament àcid (pH≈2) el rendiment disminueix de forma considerable. Semblaria doncs que 

en condicions d’acidesa massa elevada, l’àcid 1-hidroxi-2-naftoic podria arribar a protonar-se 

donant lloc a una espècie H3L+ enlloc de la forma H2L esperada. 
 
Després de comparar els resultats obtinguts en les diferents proves, s’ha vist que el 

protocol que dóna el rendiment més elevat, tenint en compte els quatre compostos analitzats, 
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és el protocol utilitzat en la prova E. Aquest serà el que es seguirà a l’hora d’extreure els 

compostos orgànics presents en els microcosmos de l’experiment 3. 
 
Els cromatogrames d’HPLC obtinguts en aquestes proves es poden consultar a l’Annex E; 

la descripció detallada dels passos del protocol escollit, a l’Annex B. 
 
Taula 6.21. Percentatge de recuperació de cada compost en les diferents proves realitzades 

1-OH-2-naftoic Fenantrè Prova Tipus 
d’extracció Per etapes Total Per etapes Total 

Àcid 
ftàlic 

Àcid 
difènic 

A1 neutre 35,5 35,5 - - - - 
A2 neutre 51,2 51,2 - - - - 
B àcida-1 36,9 36,9 - - - - 
C àcida-2 32,3 32,3 - - 78,1 97,7 
D1 bàsica 13,9 63,0 44,5 82,8 - - 

 neutre 27,6  37,6  - - 
 àcida-2 21,5  0,8  26,9 37,3 

D2 bàsica 6,4 51,4 36,9 89,4 - - 
 neutre 23,3  48,8  - - 
 àcida-2 21,6  3,6  11,6 24,8 

E1 neutre 66,8 74,1 92,4 92,5 - - 
 àcida-2 7,3  0,1  90,0 101,0 
E2 neutre 62,1 89,3 91,0 93,2 - - 

 àcida-2 27,2  2,2  88,9 107,8 
 

6.5.2 Fraccionament dels extractes 

 

La tècnica que s’utilitza per fraccionar els extractes obtinguts és la cromatografia en 

columna. L’alúmina (Al2O3) o el gel de sílice (SiO2·xH2O) són la fase estacionària i la fase 

mòbil és de tipus orgànic. L’adsorbent es col·loca dins una columna (generalment de vidre) i 

la fase mòbil s’hi deixa caure a través; així, la força motriu en la cromatografia en columna és 

la gravetat. El procés de separació es basa en la distribució específica de cada compost entre 

la fase líquida mòbil i la fase estacionària. En la cromatografia en columna els compostos de 

la mescla s’adsorbiran a la superfície del sòlid amb diferents forces d’unió. La fase mòbil 

desplaçarà i dissoldrà aquests compostos en funció de la seva solubilitat amb el dissolvent i de 

la seva afinitat per la superfície sòlida. Els dos adsorbents més corrents, el gel de sílice i 

l’alúmina, són diferents però actuen essencialment de la mateixa manera. En tots dos s’efectua 

la separació per retenció dels compostos orgànics sobre la superfície mitjançant una 

combinació de forces d’àcid de Lewis i base de Lewis. També juga un paper important en la 

separació les quantitats variables d’aigua en la superfície de l’adsorbent. La selecció entre una 

i altre fase estacionària dependrà de nombrosos factors [Durst i Gokel, 1985]. 
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En el cas concret dels microcosmos de l’experiment 3, el més probable és que les 

quantitats de fenantrè romanent siguin molt superiors a les dels metabòlits formats. Si 

s’analitzessin les mostres obtingudes de l’extracció del sòl directament per cromatografia 

líquida, els pics dels metabòlits estarien emmascarats pel del fenantrè. Per això esdevé 

necessari fraccionar les mostres abans d’analitzar-les. L’objectiu d’aquest fraccionament és 

separar el fenantrè per una banda i els metabòlits per l’altra. 
 
Cal tenir en compte que durant l’extracció del sòl ja té lloc un cert grau de fraccionament 

degut a que es realitzen dues extraccions diferenciades: la primera en medi neutre (pH≈7) i la 

segona en medi àcid (pH≈2). Previsiblement l’extracte neutre hauria de contenir 

majoritàriament fenantrè i l’àcid 1-hidroxi-2-naftoic que s’hagi pogut formar; mentre que 

l’extracte àcid hauria d’englobar els metabòlits que tinguin un comportament similar al de 

l’àcid ftàlic i difènic (Taula 6.21). Així doncs el fraccionament dels extractes neutres haurà de 

permetre separar el fenantrè de la resta de compostos minoritaris. Els extractes àcids, en 

canvi, necessiten un tractament que tingui més caràcter de clean-up que no pas de 

fraccionament ja que, en principi, no hi ha d’haver cap compost prou majoritari com per 

dificultar la visualització de la resta de components en l’anàlisi per HPLC, com en el cas del 

fenantrè. 

 

 Fraccionament dels extractes neutres 

 

Per posar a punt el protocol de fraccionament dels extractes neutres s’han seguit els 

mateixos passos que en l’optimització del protocol d’extracció. En primer lloc s’ha definit un 

protocol de fraccionament basat en l’utilitzat per Meyer (1999). A continuació es prepara una 

mostra amb quantitats conegudes dels compostos per separar (fenantrè i àcid 1-hidroxi-2-

naftoic) que es fracciona seguint el protocol a avaluar. Un cop identificats i quantificats per 

HPLC els compostos presents en cada fracció, es pot calcular el rendiment del fraccionament. 
 
Després de realitzar quatre proves diferents, s’ha establert el protocol que s’utilitzarà per 

fraccionar els extractes neutres obtinguts dels microcosmos de l’experiment 3: 
 
- Activar el gel de sílice: 24 hores a 125ºC; 

- desactivar-lo afegint-hi un 5% d’aigua; 

- col·locar un frit al fons de la columna de fraccionament; 

- omplir-la amb 2,5g del gel de sílice prèviament desactivat; 

 



88                                                                                                                                                                 Memòria 

- col·locar-la al sistema d’extracció en fase sòlida; 

- passar-hi 12mL d’hexà a fi d’equilibrar-la. 
 
FRACCIÓ 1 (F1): 

- Preparar 10mL de clorur de metilè:hexà (1:4); 

- ressuspendre la mostra amb 0,5mL dels 10mL totals per carregar la columna; 

- passar els 9,5mL restants per la columna; 

- passar-hi 2mL de clorur de metilè. 
 
FRACCIÓ 2 (F2): 

- Passar 1mL de clorur de metilè; 

- passar 6mL de metanol. 
 
FRACCIÓ 3 (F3): 
- Passar 3mL de metanol acidificat amb HCl (0,05M). 
 
FRACCIÓ 4 (F4): 
- Passar 6mL de metanol acidificat amb HCl (0,05M). 

 
Una vegada s’han recollit les quatre fraccions en els balons de rotavapor, tal com s’indica 

en la Fig. 6.8, caldrà evaporar els dissolvents i ressuspendre cada fracció en metanol abans 

d’analitzar-les per HPLC. 
 
F1: es ressuspen amb 10mL de metanol; a continuació, per obtenir una mostra més 

diluïda, se’n extreuen 100µL per portar-los a 1mL de volum final. 

F2: es ressuspen amb metanol fins a 1mL. 

F3: es ressuspen amb metanol fins a 1mL. 

F4: es ressuspen amb metanol fins a 1mL. 
 
Les mostres ja estan a punt per analitzar a l’HPLC, s’injectaran 10µL de les fraccions F1 i 

F2 i 50µL de les fraccions F3 i F4. 
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2mL CH2CL2

Fig. 6.8.  Fraccionament dels extractes neutres 

 

Abans de fraccionar els extractes neutres de l’experiment 3 es va fer una última prova amb 

els extractes obtinguts de les proves E1 i E2 durant la posta a punt del protocol d’extracció 

(Subapartat 6.5.1). Els percentatges de recuperació (Taula 6.22) es van considerar acceptables 

tot i que el de l’àcid 1-hidroxi-2-naftoic continuava essent baix. Només es va detectar fenantrè 

en la fracció F1 (el 84,8% de mitjana), la fracció F2 contenia l’àcid 1-hidroxi-2-naftoic i les 

fraccions F3 i F4 no presentaven pics significatius. De totes maneres, tenint en compte que la 

probabilitat de que el fenantrè quedés retingut a la columna és molt baixa, es considera que, 

encara que no s’hagi detectat, la fracció F2 conté el fenantrè extret restant. A partir d’aquest 

moment, es va procedir a fraccionar els extractes neutres dels microcosmos de l’experiment 3. 
 

Taula 6.22. Percentatge de recuperació de fenantrè i àcid 1-hidroxi-2-
naftoic després de fraccionar els extractes neutres de les proves E1 i E2

Prova Fracció 1-OH-2-naftoic Fenantrè 
E1 F1 - 86,1 
 F2 59,0 - 
 F3 - - 
 F4 - - 

E2 F1 - 83,5 
 F2 54,4 - 
 F3 - - 
 F4 - - 

 

Els cromatogrames dels extractes neutres dels microcosmos de l’experiment 3 obtinguts 

per HPLC es recullen a l’Annex E, s’exposen només els de les fraccions F1 i F2 ja que en els 

cromatogrames de les fraccions F3 i F4 no s’apreciaven pics significatius. 

 

 

 

 

6mL MeOH acidificat

F4 F2 F3 F1 

mostra + 0,5mL CH2CL2:C6H6 

9mL CH2CL2:C6H6 6mL MeOH

1mL CH2Cl2 3mL MeOH acidificat
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 Clean-up dels extractes àcids 

 

Mentre que en els extractes neutres s’espera recuperar gran part del fenantrè romanent i 

els metabòlits de caràcter més apolar que eventualment s’haurien format; en els extractes 

àcids la quantitat de fenantrè hauria de ser molt inferior. Així doncs, resulta innecessari 

fraccionar-los de la mateixa manera que els extractes neutres ja que no hauria d’haver-hi cap 

compost en una concentració prou elevada com per dificultar la detecció de la resta. 
 
El clean-up dels extractes àcids també està basat en l’utilitzat per Meyer (1999). Es 

realitza mitjançant un rebliment de columna C18 per la que es faran passar els extractes àcids; 

la fase mòbil és metanol acidificat amb àcid clorhídric a 0,05M. La Fig. 6.9 permet visualitzar 

de forma esquemàtica com s’ha realitzat aquest clean-up. 
 

 
Fig. 6.9. Clean-up dels extractes àcids 
 

Una vegada s’han recollit les dues fraccions caldrà evaporar els dissolvents i ressuspendre 

cada fracció en metanol abans d’analitzar-les per HPLC. Totes dues fraccions es ressuspenen 

amb metanol fins a 1mL. Les mostres ja estan a punt per analitzar a l’HPLC, s’injectaran 

10µL de la fracció F1 i 50µL de la fracció F2. 

 
Els cromatogrames dels extractes àcids dels microcosmos de l’experiment 3 obtinguts per 

HPLC es recullen a l’Annex E, s’exposen només els de la fracció F1 ja que en els 

cromatogrames de la fracció F2 no s’apreciaven pics significatius. 
 
A mode de conclusió, en la Fig. 6.10 s’han representat esquemàticament els processos 

analítics que es van succeint per la detecció dels compostos orgànics presents en el sòl dels 

microcosmos de l’experiment 3. 
 

F1 

mostra + 0,5mL MeOH acidificat

4,5mL MeOH acidificat

10mL MeOH acidificat

F2 
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Fig. 6.10. Esquema de les etapes del procés d’anàlisi de 
compostos orgànics pels microcosmos de l’experiment 3 

 

6.5.3 Quantificació per HPLC del fenantrè romanent 

 

A banda de la possible detecció i identificació de metabòlits, l’anàlisi de compostos 

orgànics del sòl té una aplicació directa en la quantificació del grau de biodegradació en 

termes de desaparició del contaminant inicial; en aquest cas, del fenantrè. 
 
Després de realitzar la recta patró corresponent, l’anàlisi per HPLC permet quantificar el 

fenantrè de cada fracció dels extractes neutres i àcids. A la Taula 6.23 es pot observar la 

quantitat de fenantrè recuperat per cada temps i condició estudiats. A partir d’aquests resultats 

s’han realitzat les corbes de desaparició de fenantrè per cada condició definida en 

l’experiment 3; s’ha agafat com a temps inicial la quantitat detectada en el primer temps del 

control abiòtic (Fig. 6.11). Cal dir que, en el cas concret d’aquest treball, les fraccions F3 i F4 

dels extractes neutres així com les dues fraccions dels extractes àcids presentaven una 

quantitat de fenantrè menyspreable (Annex E); per tant aquestes fraccions no s’han tingut en 

compte en els càlculs. 
 
Les dues corbes de les condicions sòl+fen+soca i sòl+fen+Az presenten una disminució 

en el temps de la quantitat de fenantrè detectada; tot i que la disminució en els microcosmos 

amb fenantrè i la soca AP1 és més significativa que en el control abiòtic (sòl+fen+Az). 

Respecte a la corba de la condició sòl+fen+soca també s’observa que la disminució de 

fenantrè és més important durant els primers 21 dies (de 22,65 a 12,85mg per microcosmos) 

que entre els dies 21 i 42 (de 12,85 a 12,06mg per microcosmos). D’altra banda, la corba de 

desaparició de fenantrè de la condició sòl+fen presenta un perfil especialment contradictori 

Extractes neutres 

fraccionament

F1 F2 F3 F4

Extractes àcids

clean-up 

Microcosmos (exp.3)

extracció neutra extracció àcida

F1 F2
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amb els valors esperats; tot i que l’enorme variabilitat entre les rèpliques indueix a tractar els 

valors mitjans amb prudència. És a dir que la tendència que presenta la corba de disminució 

de fenantrè fins als 21 dies i d’augment entre els 21 i els 42 dies no és significativa. Degut a 

l’enorme variabilitat de les rèpliques, es fa difícil poder parlar de tendència general de 

desaparició de fenantrè per la condició sòl+fen en concret. 
 

Taula 6.23. Recuperació del fenantrè romanent en els microcosmos de l’experiment 3 
Temps Microcosmos Condició Fenantrè 

recuperat, mg 
Mitjana Desviació 

estàndard 
t1 C1 sòl+fen+soca 13,87 12,85 1,07 

(21 dies) C2 sòl+fen+soca 12,96   
 C3 sòl+fen+soca 11,73   
 C4 sòl+fen+Az 24,34 22,65 1,52 
 C5 sòl+fen+Az 22,23   
 C6 sòl+fen+Az 21,39   
 D1 sòl+fen 6,72 8,54 3,38 
 D2 sòl+fen 12,44   
 D3 sòl+fen 6,45   

t2 A1 sòl+fen+soca 12,05 12,06 2,20 
(42 dies) A2 sòl+fen+soca 9,86   

 A3 sòl+fen+soca 14,26   
 A4 sòl+fen+Az 17,61 20,31 2,35 
 A5 sòl+fen+Az 21,57   
 A6 sòl+fen+Az 21,76   
 B1 sòl+fen 18,28 15,32 4,96 
 B2 sòl+fen 18,09   
 B3 sòl+fen 9,59   
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Figura 6.11. Corbes de desaparició de fenantrè per les condicions de l’experiment 3 
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6.6 Discussió de resultats 
 

6.6.1 Determinació del grau de mineralització a partir del sistema dissenyat 

 

Després de la realització dels tres experiments successius s’ha aconseguit posar a punt el 

sistema per la determinació del grau de mineralització que es produeix en cada microcosmos. 
 

El primer experiment ha estat de gran utilitat per avaluar el disseny físic del sistema i 

plantejar les millores necessàries de cara a experiments posteriors: principalment el redisseny 

de les trampes dels microcosmos (de 2 vials de 4mL a 1 ampolla de 100mL) i l’augment del 

control de l’aeració (dels 24 microcosmos de cop a l’aeració de cada sistema humectant per 

separat). 
 

El segon experiment, reduït a 6 microcosmos, ha servit per comprovar el bon 

funcionament del nou disseny de les trampes alhora que ha permès obtenir les primeres 

concordances entre la quantitat de diòxid de carboni detectada i les condicions d’estudi. 

Aquest segon experiment també ha servit per determinar el paràmetre que té més influència 

en la quantificació de CO2: la sensibilitat global del sistema. La variable que permet ajustar-

la, sense modificar el disseny del sistema, és la concentració de les trampes de sosa dels 

microcosmos.  
 

Arribats a aquest punt, l’últim experiment havia de permetre comprovar el bon 

funcionament del sistema, aquesta vegada amb 24 microcosmos, mitjançant la quantificació 

del grau de mineralització per cada unes de les condicions aplicades als microcosmos en el 

marc de la biodegradació d’un HAP: el fenantrè. Els resultats obtinguts han estat francament 

bons: el sistema ha funcionat correctament, les corbes de producció de CO2 per cada condició 

són coherents amb els resultats esperats i la variabilitat entre rèpliques es considera acceptable 

(Fig. 6.7). 
 

Els microcosmos corresponents al control abiòtic han tingut una producció de CO2 quasi 

bé nul·la durant els primers 21 dies. El dia 42 es detecten prop de 0,1mmol de CO2 que, de 

totes maneres, es troba molt per sota de les quantitats captades per les trampes corresponents a 

la resta de condicions. Aquesta petita producció de CO2 s’atribueix a una certa mineralització 

duta a terme per microorganismes que haurien sobreviscut a la presència d’azida sòdica. Això 

es deu a que no es pot garantir la distribució homogènia d’aquest inhibidor en el sòl dels 
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microcosmos ja que, per estar treballant en condicions d’esterilitat, es fa difícil homogeneïtzar 

el sòl després d’aplicar els estocs. 
 

En contraposició, les corbes corresponents a les condicions sòl+fen+soca i sòl+fen són 

les que presenten la producció de CO2 més significativa. En primer lloc s’observa que la 

producció en ambdues condicions és molt similar (Fig. 6.7) per tant semblaria que la 

inoculació de la soca Mycobacterium sp. AP1 no ha tingut cap efecte sobre el grau de 

mineralització en les condicions d’aquest estudi. En tots dos casos la mineralització ha estat 

més important durant els primers 21 dies que durant la segona meitat de l’experiment; de fet 

al cap de 21 dies ja s’ha produït prop del 80% de la mineralització total. Això és coherent amb 

la tendència general de les corbes de biodegradació que, en termes de desaparició de 

contaminant, presenten un perfil exponencial decreixent [Vila, 2002]. Generalment, si els 

microorganismes no presenten problemes d’aclimatació, la biodegradació és més important 

durant els primers dies degut a que el contaminant és més biodisponible. Cal dir que en els 

microcosmos de les condicions sòl+fen+soca i sòl+fen s’ha arribat a mineralitzar fins a un 

37,5% del fenantrè present inicialment. 
 

Per últim, en el cas en que només s’afegeixen nutrients al sòl també s’observa una certa 

producció de CO2 deguda a la mineralització de la matèria orgànica present en el sòl per part 

dels microorganismes autòctons. Tot i això, la producció en aquest cas és significativament 

inferior a la que s’observa en els casos de sòl+fen+soca i sòl+fen. Aquest control permet 

assegurar que la mineralització detectada en els microcosmos amb fenantrè prové de la 

degradació d’aquest. 

 

6.6.2 Anàlisi de compostos orgànics en sòls: cas dels microcosmos de l’experiment 3 

 

 Detecció de metabòlits 

 

Després del condicionament de les mostres de sòl dels microcosmos de l’experiment 3, 

extracció i fraccionament posterior, ha estat impossible identificar cap compost orgànic en els 

cromatogrames a banda del fenantrè. De totes maneres, en alguns cromatogrames s’han 

detectat pics que es podrien atribuir a metabòlits; les mostres corresponents a aquests 

cromatogrames requereixen, per tant, un tractament posterior (derivatització per metilació i 

anàlisi per GC–MS) a fi de poder identificar aquests compostos. 
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En primer lloc, pel que fa als extractes neutres, cal recordar que el fraccionament realitzat 

havia de servir per separar el fenantrè (fracció F1) de la resta de possibles compostos orgànics 

(fraccions F2, F3 i F4). Després d’analitzar els cromatogrames resultants, s’ha vist que la 

fracció F1 només contenia fenantrè; que els cromatogrames de la fracció F2 presentaven 

restes de fenantrè i, en alguns casos, altres pics que encara no s’han pogut identificar; que en 

els cromatogrames corresponents a F3 i F4 no apareixen pics significatius. 
 

En segon lloc, pel que fa als extractes àcids, la majoria de cromatogrames de la fracció F1 

presenten restes de fenantrè mentre que en els de la fracció F2 no s’observen pics 

significatius. 
 

Tot i això no es pot assegurar l’absència de metabòlits en les mostres de sòl analitzades. 

De fet en alguns cromatogrames (Fig. 6.12) apareixen pics que podrien atribuir-se a 

metabòlits. És interessant remarcar que aquests dos cromatogrames presenten una 

característica essencial: l’abundància màxima dels pics detectats és de 140mAU per C1 i de 

120mAU per C3 mentre que en la resta de cromatogrames va de 350mAU a 2000mAU. Així 

doncs semblaria que una possible explicació de perquè no s’ha pogut identificar cap metabòlit 

ve donada per l’elevada concentració de fenantrè respecte la de la resta de compostos; el 

fenantrè acaba emmascararant la presència de qualsevol compost minoritari en gran part dels 

cromatogrames analitzats. 
 

Cal recordar que cada etapa de separació del fenantrè de la resta de compostos tenia un 

rendiment elevat però en cap cas igual al 100%. 
 
En el protocol d’extracció escollit en el Subapartat 6.5.1, aproximadament un 98,8% del 

fenantrè recuperat es trobava en l’extracte neutre, mentre que un 1,2% no es recuperava fins a 

l’extracció àcida. Aquesta petita quantitat de fenantrè és la que apareix en els cromatogrames 

de la fracció F1 dels extractes àcids. 
 
D’altra banda, en el protocol de fraccionament dels extractes neutres detallat en el 

Subapartat 6.5.2, es pretenia separar el fenantrè (F1) de la resta de compostos (F2) a fi de 

poder detectar-los correctament. Malauradament, després d’analitzar els cromatogrames dels 

extractes neutres, s’ha vist que la mitjana del percentatge de fenantrè en la fracció F2 respecte 

el total detectat és del 15,4%; la resta es recupera en la fracció F1 (Taula 6.24). Així doncs la 

major part del fenantrè present en els extractes neutres s’ha detectat, en efecte, a la fracció F1; 

amb la qual cosa el fraccionament hauria funcionat correctament, encara que no amb 
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l’efectivitat desitjada. El percentatge de fenantrè present en les fraccions F2 ha estat, en la 

majoria de cromatogrames, massa important com per permetre la detecció de possibles 

metabòlits presents. Els dos únics cromatogrames que presenten pics atribuïbles a metabòlits 

coincideixen amb els dos percentatges més baixos de fenantrè en la fracció F2 respecte al total 

detectat (casos C1 i C3, Taula 6.24). La baixa concentració en la que es troben aquests 

compostos, però, fa impossible la seva identificació per HPLC. 
 

Més endavant es tractaran les fraccions F2 dels extractes neutres C1 i C3 a fi d’identificar 

aquests compostos. Caldrà concentrar les mostres amb corrent de N2(g) per tal d’evaporar el 

dissolvent en condicions inerts, derivatitzar-les per metilació amb diazometà i, per últim, 

analitzar-les per cromatografia de gasos-masses (GC–MS). 
 
Taula 6.24. Percentatge de fenantrè en la fracció F2 dels 
extractes neutres respecte el total detectat 
Temps Microcosmos Condició Fenantrè en F2 

t1 C1 sòl+fen+soca 2,8 
(21 dies) C2 sòl+fen+soca 13,7 

 C3 sòl+fen+soca 0,8 
 C4 sòl+fen+Az 15,0 
 C5 sòl+fen+Az 10,1 
 C6 sòl+fen+Az 8,0 
 D1 sòl+fen 6,6 
 D2 sòl+fen 8,7 
 D3 sòl+fen 6,7 

t2 A1 sòl+fen+soca 9,1 
(42 dies) A2 sòl+fen+soca 9,0 

 A3 sòl+fen+soca 12,2 
 A4 sòl+fen+Az 16,6 
 A5 sòl+fen+Az 14,7 
 A6 sòl+fen+Az 13,8 
 B1 sòl+fen 11,8 
 B2 sòl+fen 4,4 
 B3 sòl+fen 20,2 
  mínim 0,8 
  màxim 20,2 
  mitjana 15,4 
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Fig. 6.12. Cromatogrames en els que s’han detectat possibles metabòlits provinents de la biodegradació del 
fenantrè 

 

 Quantificació del fenantrè romanent 

 

Els resultats obtinguts en el Subapartat 6.5.3 sobre la quantificació del fenantrè romanent 

no es poden qualificar d’homogenis: pel que fa a les condicions sòl+fen+soca i sòl+fen+Az, 

les tendències generals de les corbes semblen correctes; mentre que respecte a la condició 

sòl+fen es fa difícil parlar de tendència general degut a l’enorme variabilitat que presenten les 

rèpliques (Fig. 6.11). 
 

La disminució de fenantrè en els microcosmos de la condició sòl+fen+soca és més 

significativa que la que es detecta en el control abiòtic (sòl+fen+Az). A banda de la 

possibilitat que alguns microorganismes degradadors hagin sobreviscut a la presència d’azida 

sòdica, la disminució que s’observa en el control abiòtic pot ser deguda a un cert grau de 

volatilització o bé a processos de fotooxidació. 
 
Respecte a la corba de la condició sòl+fen+soca s’observa que la disminució de fenantrè 

és més important durant els primers 21 dies (de 22,65 a 12,85mg per microcosmos) que entre 

els dies 21 i 42 (de 12,85 a 12,06mg per microcosmos). Així doncs semblaria que més del 

90% de la biodegradació de fenantrè que ha tingut lloc s’hauria produït durant la primera 

meitat de la durada total de l’experiment; com s’ha comentat anteriorment, aquesta és una 

característica comú de la majoria de processos de biodegradació. 
 

Les principals discordances corresponen als valors relatius a la condició sòl+fen; la 

variabilitat de les rèpliques és enorme i la tendència general de les mitjanes (Fig. 6.11) no es 

correspon amb la realitat. L’únic que cal tenir en compte a l’hora d’analitzar aquests resultats 
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és que quan es parla de rèpliques, es fa referència a tres microcosmos en els que s’ha aplicat 

les mateixes condicions. De fet cada microcosmos és un sistema diferent que evolucionarà de 

forma independent a la resta encara que tots estiguin sotmesos a les mateixes condicions de 

disponibilitat de nutrients, de font de carboni, d’aeració, de temperatura, etc. Per tant no es pot 

exigir que la variabilitat entre microcosmos d’una mateixa condició i mateix temps de 

mostreig sigui menyspreable. De totes maneres els valors relatius als microcosmos de la 

condició sòl+fen presenten una variabilitat massa elevada i no s’han trobat raons amb prou 

pes com per justificar-la. 
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7 PRESSUPOST DEL PROJECTE 
 

En aquest capítol es detallen totes les despeses relatives a la realització d’aquest projecte. 

 
RECURSOS HUMANS    
    
Activitat Quantitat (h) Cost unitari (€/h) Cost total (€) 
Recerca i estudi bibliogràfic 100 10 1.000 
Realització experimental 1.100 12 13.200 
Estudi i tractament de dades 50 15 750 
Confecció de la memòria 80 12 960 
 Subtotal recursos humans 15.910 
    
MATERIAL     
    
Material de laboratori Quantitat Cost unitari (€) Cost total (€) 
Bomba 1 177,54 177,54 
Filtre biològic 1 6,3 6,3 
Filtres nylon (HPLC), 100un/lot 1 lot 84,7 84,7 
Ampolla amb tub difusor per gasos 1 34,79 34,79 
Tub de tefló, D=1-3mm 10m 2,58 25,8 
Tub de silicona, D=2-4mm 5m 0,4 2 
Tub de silicona, D=3-5mm 5m 0,5 2,5 
Distribuïdor 1 31,79 31,79 
Ampolles microcosmos 24 10,29 246,96 
Ampolles trampes de CO2 24 10,29 246,96 
Tubs de centrífuga 10 12,39 123,9 
Septums de vials de 4mL,100un/lot 1 lot 24,53 24,53 
Vàlvules 25 0,75 18,75 
Material general de laboratori   300 
 Subtotal material de laboratori 1.326,52 
    
Reactius  Quantitat Cost unitari (€/lot) Cost total (€) 
Acetona 2,5L x2 28,64 57,28 
Clorur de metilè 2,5L x4 40,85 163,4 
Hexà 2,5L x1 24,6 24,6 
Metanol 2,5L x4 18,64 74,56 
Àcid clorhídric 37% 1L x1 8,76 8,76 
Solució d’hidròxid sòdic 5N 1L x1 19,3 19,3 
Gel de sílice 1kg x1 98,5 98,5 
Rebliment de columna C18 100g x1 173,26 173,26 
Carboni activat granular 250g x1 35,1 35,1 
Sulfat de sodi anhidre 1kg x3 11,56 34,68 
Heli HPLC 9,1m3 x1 141,41 141,41 
 Subtotal reactius 830,85 
Els reactius de l’Apartat 6.2 que no es comptabilitzen aquí s’han utilitzat en quantitats tan petites que el seu cost 
és menyspreable. 
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Material d’oficina   Cost total (€) 
Oficina   20 
Informàtic   50 
 Subtotal material d’oficina 70 
    
Cromatografia per HPLC Quantitat (h) Cost unitari (€/h) Cost total (€) 
203 anàlisis en programes  118,4 31,4 3.718,28 
de 35min de durada Subtotal cromatografia per HPLC 3.718,28 
    
 Subtotal material 5.945,65 
    
DESPESES GENERALS   Cost total (€) 
Llum, gas, aigua, etc. Subtotal despeses generals 250 
    
    
 SUBTOTAL RECURSOS HUMANS 15.910 
 SUBTOTAL MATERIAL 5.946 
 SUBTOTAL DESPESES GENERALS 250 
   
 SUMA 22.106 
 IMPREVISTOS (15%) 3.316 
   
 SUMA  25.422 
 I.V.A. (16%) 4.067 
   
 TOTAL 29.489 
 arrodonit 29.500 
 

Així doncs el cost aproximat que es pot associar a aquest treball és de 29.500€. 
 
A l’Annex F es poden consultar els principals factors a considerar en l’avaluació 

econòmica d’un projecte de bioremediació. 
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8 TRACTAMENT DELS RESIDUS DE LABORATORI 
 

El projecte final de carrera que s’ha presentat forma part dels estudis que tenen com a 

objectiu global la reparació del medi afectat per contaminants de naturalesa antropogènica; 

per tant és molt important que l’impacte ambiental d’aquest estudi sigui mínim. Així doncs, al 

llarg de tot el procés experimental realitzat al laboratori, s’han descartat els residus generats 

de forma a facilitar el seu tractament i la seva eliminació posterior. 
 

Els dissolvents orgànics s’aboquen al dipòsit de residus clorats o bé al de residus no-

clorats depenent de la seva naturalesa. Les ampolles buides de dissolvent es deixen obertes 

dins la campana d’extracció de gasos fins que el dissolvent s’ha evaporat completament; a 

continuació es barra l’etiqueta de seguretat i, finalment, es col·loquen al bidó de vidre sencer. 
 
Els residus sòlids generats, com ara les mostres de sòl contaminat, es classifiquen com a 

residu citotòxic. L’OSSMA (Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient) de la U.B. és 

l’encarregada de recollir aquests residus i, posteriorment, passen a ser gestionats per una 

empresa autoritzada per l’ARC (Agència de Residus de Catalunya). 
 
Les plaques de Petri utilitzades pels creixements bacterians es posen dins una bossa 

d’escombraries i aquesta dins una bossa d’autoclavat (autoclavable disposal bag, Sterilin). A 

continuació s’autoclava dins una galleda metàl·lica que actua de recipient de recollida en el 

cas de que es trenquessin les bosses. Després de l’autoclavat el residu deixa de ser perillós i es 

pot llençar a les escombraries. 
 
Quan s’han hagut de llençar agulles, s’han col·locat dins un tub de plàstic tapat i s’han 

tractat de la mateixa manera que els cultius bacterians. 
 

Per últim dir que al laboratori es realitza la recollida selectiva de paper, plàstic i vidre. 
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CONCLUSIONS 
 

La realització de la part experimental descrita en aquest projecte ha permès arribar a les 

conclusions següents: 
 
1. La successió d’experiments, basats en la mineralització d’una font de carboni fàcilment 

assimilable pels microorganismes com la glucosa, ha permès obtenir el disseny definitiu 

d’un sistema per determinar el grau de mineralització que es produeix durant un procés de 

biodegradació. La seva eficàcia s’ha pogut comprovar en un últim experiment realitzat en 

el marc de la degradació d’un HAP: el fenantrè. 
 
2. Respecte a la biodegradació de fenantrè en les condicions estudiades, es pot dir que la 

mineralització és més important durant la primera meitat de la durada de l’experiment (al 

cap de 21 dies ha tingut lloc prop del 80% de la mineralització total) i que la inoculació de 

la soca Mycobacterium sp. AP1 no ha tingut cap efecte sobre el grau de mineralització.  
 
3. Les proves realitzades en la segona fase del procediment experimental han permès posar a 

punt un seguit de protocols per poder identificar i quantificar els compostos orgànics d’un 

sòl. Aquests protocols consisteixen, primerament, en una extracció neutre i una extracció 

àcida del sòl i, en segon lloc, en un fraccionament i un clean-up respectivament. Per últim, 

l’anàlisi de les mostres obtingudes es realitza per cromatografia líquida d’alta resolució 

(HPLC). 
 
4. El procediment experimental descrit ha permès quantificar el fenantrè romanent en el sòl 

després del procés de biodegradació tot i que els resultats obtinguts no han estat 

satisfactoris per totes les condicions estudiades.   
 
5. En alguns cromatogrames, concretament els associats als extractes neutres dels 

microcosmos C1 i C3, s’han detectat pics que es podrien atribuir a metabòlits provinents 

de la biodegradació del fenantrè. Les mostres corresponents requereixen un tractament 

posterior (derivatització per metilació i anàlisi per GC–MS) a fi de poder identificar 

aquests compostos. 
 
6. No s’ha pogut identificar cap metabòlit provinent de la biodegradació del fenantrè degut a 

l’elevada concentració d’aquest respecte la resta de compostos orgànics; el fenantrè ha 

emmascarat la presència de qualsevol compost minoritari en gran part dels cromatogrames 
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analitzats. Tot i que no es pot garantir l’absència de metabòlits en el sòl, la seva 

concentració és massa baixa com per poder ser identificats i quantificats pel procediment 

descrit en aquest treball. 
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